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0 delegație de partid si de stat, condusă
de tovarășul Nicolae Ceausescu, va face o vizită
oficială de prietenie in Republica Socialistă Cehoslovacă

DIN .TOATE TARILE, UNITI-VÂ!

O delegație română de partid și de
stat, condusă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România. va
efectua, in a doua parte a lunii mai,

o vizită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, la invi
tația tovarășului Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din

Cehoslovacia, președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace, a Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Cehoslovacia și a Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.
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însuflețitoarea chemare adresată oamenilor muncii, întregului popor,
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea festivă consacrată aniversării partidului

PUTERNIC Șl MOBILIZATOR ÎNDEMN LA MUNCĂ

DE ÎNALTĂ CALITATE Șl EFICIENTĂ
întregul popor a întîmpinat glorioasa aniversare a Partidului
Comunist Român cu realizări mărețe in înfăptuirea pianului pe 1981,
primul an al cincinalului. Este necesar să facem toiul pentru realizarea
cu succes a acestui plan, pentru a crea o bază trainică in vederea
înfăptuirii întregului cincinal și ridicării țării pe o nouă treaptă de
dezvoltare economico-socială, pentru bunăstarea materială și spirituală
a poporului nostru.
NICOLAE CEAUȘESCU
BIHOR r

Noi capacități intrate
în funcțiune
La Combinatul de prelucrare
a lemnului din Oradea au in
trat în funcțiune trei noi capa
cități de producție : o secție de
tapițerie și o secție pentru mo
bilier de artă — ambele la fa
brica „Alfa" din Oradea, iar la
tinăra fabrică din Beiuș — o
nouă capacitate de mobilă corp.
Prin intrarea în funcțiune a ce
lor trei capacități, volumul de
producție al- combinatului va
spori, în acest an, cu 150 mili
oane lei. Se prevede ca, în
cursul acestei luni, să intre in
funcțiune și fabrica de mobilă
din Săcueni, aflată acum în pro
be tehnologice. (AI. Feti).

ARAD

Vagonul 100 000
Colectivul de Ia întreprinderea
de vagoane din Arad a realizat,
in perioada care a trecut de la
Cdngresul al IX-lea al partidu
lui, 100 000 de vagoane. Amplul
proces de modernizare a între
prinderii, început pe baza indi
cațiilor secretarului, general al
partidului
nostru,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. este ilustrat
de trecerea de la producția
unor vagoane de marfă și călă
tori de tip clasic la vagoane
specializate, de îmbunătățirea
continuă a calității și competi
tivității acestora, vagoanele pro
duse la Arad fiind exportate
acum în peste 20 de țări ale
lumii. (M. Dorgoșan).

A intrat în tradiția poporului nos
tru să-și cinstească marile eveni
mente politice așa cum se cuvine,
prin muncă stăruitoare, prin reali
zări deosebite în vasta activitate de
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre socialiste. Și de această
dată, la glorioasa aniversare a șase
decenii de la făurirea Partidului Co
munist Român, întreaga țară, toți
oamenii muncii și-au adus omagiul
lor încărcat cu remarcabile fapte de
muncă. Oamenii muncii au raportat
cu mîndrie partidului că prevederile
planului și angajamentele asumate
în întrecere în acest an ele temelie
al cincinalului calității, și eficienței
se înfăptuiesc cu succes. Acționind
cu perseverență și spirit revoluționar
pentru creșterea producției și ridi
carea calitativă a întregii activități
productive, colectivele
industriale
din numeroase județe au îndeplinit
înainte de termen planul pe patru
luni din acest an, livrînd suplimen
tar importante cantități ‘ de produse
necesare economiei naționale. Tot
odată, in cronica întrecerii au fost
înscrise rezultate remarcabile in
creșterea producției nete, in sporirea
productivității muncii și reducerea
cheltuielilor materiale de producție,
in ridicarea eficienței economice.
Demne de relevat sînt și succesele
dobîndite pe un șir de mari șantiere
de investiții, care au predat la ter
men sau chiar mai devreme o serie
de obiective ; la rîndul lor, lucrătorii
ogoarelor au depus eforturi susținute
pentru executarea Ia timp și in con
diții de bună calitate a însămînțărilor de pripiăvară.
într-o impresionantă unitate în ju
rul partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
muncitorii, țăranii, intelectualii, toți
oamenii muncii — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
și-au exprimat cu prilejul acestei
glorioase aniversări hotărîrea de
nestrămutat, voința lor fermă de a-și
consacra toate forțele și energiile

creatoare
înfăptuirii
consecvente,
neabătute a istoricelor hotârîri ale
Congresului 'al XII-lea al partidului.
Cît de emoționante sînt cuvintele
calde adresate de tovarășul Nieolae
Ceaușescu clasei muncitoare, între
gului popor, în expunerea rostită la
adunarea solemnă din Capitală :
„Minunatele înfăptuiri obținute in
construcția socialismului sînt rezul
tatul muncii eroicei noastre clase
muncitoare — clasa conducătoare a
societății, care își îndeplinește cu
abnegație rolul de a conduce întrea
ga națiune pe calea luminoasă a noii
orinduiri sociale ; ele sînt rodul
muncii țărănimii, a intelectualității, a
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, al activității
neobosite desfășurate de întregul
nostru popor, care, în deplină uni
tate, în cadrul Frontului Democrației
și Unității Socialiste, sub conducerea
politică a partidului nostru comunist,
asigură înfăptuirea Programului de
făurire a societății socialiste multilaterai dezvoltate și de înaintare spre
comunism".
în anii construcției socialiste ne-am
convins de-marele adevăr că tot Ceea
ce înfăptuim pentru progresul țării,
pentru bunăstarea noastră este re
zultatul politicii științifice, realis
te a partidului nostru, al muncii
tenace, fără preget a întregului popor
in domeniul, decisiv al dezvoltării
ecdnomico-sociale — cel al produc
ției materiale. Ca proprietari, produ
cători și beneficiari — spunea to
varășul' Nicolae Ceaușescu — clasa
muncitoare, oamenii muncii sint
chemați să asigure în noul cincinal
un nivel superior al activității in
toate domeniile, demonstrind forța și
capacitatea creatoare a oamenilor
eliberați de asuprire, stăpîni pe bo
găția națională, pe destinele lor. In
acest spirit, în lumina exigențelor
formulate de secretarul general al
partidului, trebuie să se desfășoare
în continuare întreaga activitate pro
ductivă.

Ne aflăm în primul an al cincina
lului calității și eficienței, cincinal ce
marchează o nouă etapă de dezvol
tare. care trebuie să asigure trecerea
României de la stadiul de țară so
cialistă în curs de dezvoltare la un
stadiu superior.
de țară socialistă
mediu dezvoltată. Este un obiectiv
revoluționar, patriotic, mobilizator,
pentru înfăptuirea căruia oamenii
muncii, sub conducerea partidului,
acționează cu întreaga lor capacitate
creatoare. Fiecare colectiv de între
prindere, fiecare om al muncii este
chemat să-și aducă întreaga contri
buție, la locul său de muncă, în pro
cesul de creare a bunurilor materiale,
de ridicare a eficienței economice. Ia
înfăptuirea acestui -grandios obiectiv,
asigurând creșterea tot mai puternică
a avuției naționale, mersul hotărît
înainte al țării pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.
Care sînt de fapt principalele sar
cini situate în plină actualitate ce
trebuie să stea în atenția colectivelor
de oameni ai muncii ? In realizarea
obiectivelor noii etape de dezvoltare,
așa cum sublinia tovarășul Nieolae
Ceaușescu, trebuie să asigurăm creș
terea tot mai puternică a produsului
social, a venitului național, să
aplicăm în mod consecvent princi
piile noului mecanism economico-financiar, autoconducerea muncitoreas
că și autogestiunea. Cu stăruință și
operativitate, organele și organiza
țiile de partid, consiliile oamenilor
muncii din întreprinderi și centrale
industriale .trebuie să întreprindă noi
acțiuni, și mai cuprinzătoare.
in
vederea creșterii susținute a produc
ției nete, a rentabilității și eficienței
economice. Sînt sarcini fundamentale
ale planului pe acest an. ale între
gului cincinal, ce se circumscriu in
teresului general, major, pe care îl
avem cu toții, de a asigura sporirea
mai rapidă a avuției naționale și a

(Continuare inpag. a Il-a)

CLUJ :

Produse miniere
peste prevederi

In agricultură, la ordinea zilei, acțiuni de mare Însemnătate,

Colectivul Combinatului mi
nier Cluj a realizat, în acest an,
peste prevederile planului, mari
cantități de produse miniere.
S-au livrat suplimentar benefi
ciarilor 1 500 tone concentrat de
fier, 8 000 tone cuarțuri granula
te, 800 tone feldspat preparat. 400
tone caolinuri preparate, 28 000
tone calcar pentru industria si
derurgică și chimică. De re
marcat că produsele miniere au
fost realizate la un preț cu 7,7
milioane lei sub cel planificat.
(Al. Mureșan).

care trebuie să mobilizeze pe toți locuitorii satelor:

BACĂU :

Realizări
ale constructorilor
Constructorii de locuințe din
județul Bacău acționează cu
răspundere pentru îndeplinirea
și depășirea planului fizic pe
acest an. Datorită organizării
mai bune a activității pe șantie
rele noilor ansambluri, de la
începutul anului și pînă acum
au fost date în folosință în mu
nicipiile. orașele șî centrele
muncitorești băcăuane 1 160 apartamente, cu 450 mai multe
față de prevederile planului.
Alte 1 500 apartamente se află
în stadiu de finisaj. (Gh. Baltă).

BUZĂU :

Tehnologii
de mare eficiență
Colectivul întreprinderii de
utilaj tehnologic din . Buzău
a asimilat, intre alte produ
se, ansamblul denumit „gură
de vînt“ pentru furnale, care
pină acum se aducea din
import. Cea mai complexă piesă
3 acestuia — răcitorul — se exe
cută după o tehnologie proprie,
prin turnare din cupru recupe
rat. Tot aici, se aplică o
nouă tehnologie de fabrica
ție a unui alt tip de răcitor, necesar industriei siderur
gice. Față de vechiul tip, acesta
are o greutate mai mică, se
asamblează cu electrozi în a
căror compoziție intră alamă în
loc de argint și rezistă de cinci
ori mai mult în exploatare.
(Dumitru Dănăilă).

PLANTAREA LEGUMELOR PE TOATE
SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE
La indicația conducerii partidului
și statului, a fost elaborată și
aprobată Legea privind constituirea,
repartizarea și folosirea pe județe
a resurselor pentru aprovizionarea
populației cu carne, lapte, legume
și fructe. Prevederea ca fiecare ju
deț să-și asigure satisfacerea nece
sarului de produse agroalimentare
și să-și sporească aportul la reali
zarea fondului de stat obligă consi
liile populare din fiecare județ, din
fiecare localitate sâ acționeze stă
ruitor pentru îndeplinirea integrală
a programelor de creștere a pro
ducției agricole vegetale și animale,
sprijinind operativ și eficient unită
țile agricole, pe toți locuitorii sate
lor pentru folosirea cu randament
.maxim a pămîntului, a tuturor re
surselor materiale și umane exis
tente in profil teritorial. Această
modalitate nouă de constituire și
repartizare pe județe a resurselor
pentru aprovizionarea populației cu
produse agroalimentare reprezintă
un mijloc de cointeresare, un în
demn la mai multă inițiativă și la
măsuri hotărîte privind realizarea
și depășirea sarcinilor ce revin fie
cărui județ in ce privește livrările
de produse agroalimentare la fon
dul de stat. Acum este momentul
să se acționeze cu toată răspunde
rea și priceperea pentru asigurarea
de producții mari in toate sectoa
rele agriculturii — legumicultura,
pomicultură, zootehnie — care
concură direct la aprovizionarea
populației. în mod deosebit, in
aceste zile trebuie să se întreprindă
măsuri hotărîte în direcția realiză
rii programului de creștere a pro
ducției de legume.
în lumina sarcinilor și atribuțiilor
sporite pe care le au, consiliile
populare județene, orășenești și cot muna'le, organele de specialitate, cu
sprijinul organelor și organizațiilor
de partid, au urmărit și urmăresc,
în continuare, să fie insămințate și
plantate toate suprafețele prevăzute
a se cultiva cu legume și cartofi,
atît în unitățile agricole, cît și pe
. terenurile locuitorilor de la sate și

orășe. Din datele furnizate de orga
nele centrale de specialitate rezultă
că. pînă la începutul acestei săptăniîni, au fost insămințate și plantate
189 500 hectare cu legume și 241 579
hectare cu cartofi de toamnă,
Problema care se pune acum
este ca în fiecare Unitate agricolă și în fiecare județ să se reali
zeze integral programul de cultivare
a legumelor, iar prin aplicarea
corectă a lucrărilor de îngrijire sa
se obțină producțiile prevăzute,
producții care in acest an vor tre
bui să ajungă la 165 kg pe locuitor,
din care 130 kg sînt destinate con
sumului în stare proaspătă. In unele
județe mari producătoare de legu
me, cum sînt Dolj, Teleorman, Ti
miș, Arad, Mehedinți, Argeș au fost
insămințate 70—80 la sută din su
prafețe, iar acum continuă plantarea
tomatelor, ardeiului și vinetelor.
Chiar și în unele județe mai nor
dice — Botoșani, Bistrița-Năsăud,
Suceava — datorită preocupărilor
organelor de partid și consiliilor
populare, lucrările de sezon în
grădinile de legume sint mai avan
sate. în județul Alba, prin măsurile
întreprinse de organele de speciali
tate, au fost identificate toate tere
nurile din perimetrele localităților
rurale și urbane în vederea cultivă
rii lor cu legume. Dealtfel. în
această perioadă, piețele mifltor
orașe și centre muncitorești sînt
bine aprovizionate cu verdețuri și
alte legume de sezon. Desigur, con
dițiile climatice din această primă
vară au întîrziat recolta de legume.
Dar tocmai în asemenea situații
trebuie să se acționeze cu și mai
multă răspundere pentru realizarea
producției, astfel incit aproviziona
rea populației cu aceste produse să
decurgă în cele mai bune condiții.
Realizarea producțiilor prevăzute
de legume presupune, în primul
rind, să fie insămințate și plantate în
întregime suprafețele destinate a se
cultiva cu fiecare sortiment în par
te. Din analizele efectuate de orga-

(Continuare în pag. a Il-a)

EVACUAREA
APELOR
CARE RĂLTESC

.Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, în cursul zi
lei de luni, cu tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului
Comunist Portughez, care face o vi
zită de prietenie in țara noastră, la
invitația C.C. al P.C.R.
La convorbiri a participat tovarășul
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, tova
rășul Angelo Veloso, membru su
pleant al Comisiei Politice a C.C. al
P.C.P.
In timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind
activitatea și preocupările Partidului
Comunist Român și Partidului Comu
nist Portughez și a avut loc un larg
schimb de păreri in legătură cu dez
voltarea relațiilor de prietenie și so

lidaritate militantă dintre cele doui
partide, a raporturilor tradiționale de
prietenie și colaborare multilaterală
dintre România și Portugalia, pre
cum și referitor la problemele princi
pale ale vieții politice internaționale,
ale mișcării comuniste și muncito
rești.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă tovărășească, ■ de caldă
prietenie.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în onoarea tovarășului Alvaro Cunhal
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
.secretar general al Partidului Comu
nist Român, a oferit, luni, un dejun
în «Mfoafea tovarășului Alvaro Cun‘hal, secretar general al Partidului
Comunist Portughez.
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Ploile din ultima perioadă — în • | '
unele zone ale țării s-au înregiș- I I
trat chiar 100 litri de apă pe me
;
trul pătrat — au determinat băltiri ; I
pe mari suprafețe. Din informații- | i
le furnizate de organele de specia- ■ I
litate rezultă că cele mai mari su
I
prafețe .inundate și cu exces de apă ' (
se află in județeie Brăila, Ialomi
j
ța, Călărași, Tulcea, Vrancea, Vas
!
lui) Bacău, Iași,. Neamț, Alba, Si
I
biu, Covasna și altele. Ca urmare,
mai sînt de însămînțăt circa 167 000
hectare cu diferite culturi,, din carp
aproximativ 100 000 hectare cu po
rumb. Iată de ce. una din acțiu
nile de mare însemnătate la ordi
nea zilei în agricultură, care tre
buie să mobilizeze pe toți locui
torii satelor, este evacuarea apelor
de pe toate suprafețele. La che
marea organizațiilor de partid și a
consiliilor populare, ei au datoria
să participe în număr mare la să
parea șanțurilor și canalelor de
scurgere. De asemenea, trebuie con
centrate la evacuarea apelor motopompele și alte utilaje folosite la
irigații.
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, ținind seama de
situația existentă în ce privește băltirea apelor, a recomandat ca îri
.cursul acestei săptămini, prin fo
losirea mijloacelor și posibilităților
de care dispun unitățile agricole,
printr-o amplă mobilizare de for
țe mecanice și manuale, să se
termine semănatul pe toate supra
fețele prevăzute a se cultivă cu
porumb, soia, fasole și alte plan
te, să fie completate golurile din
lanuri sau să se reînsămînțeze cele
care au fost calamitate total.
Este în interesul oamenilor mun
cii din agricultură, al întregii țări
ca toată suprafața arabilă să fie
însămînțată. în timpul cel mai scurt,
ceea ce presupune măsuri energice
pentru evacuarea apelor de pe toate
terenurile.

Au participat tovarășii Iosif flanc.
Ludovic Fazekas, Dumitru Popescu,
Petru Enache. Ghizela Vass, membru
ai C.C; al P.C.R.
A luat parte . Angelo Veloso,
membru supleant al Comisiei Po

litice a C.C. al P.C.P.
în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie to
vărășească,
tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Alvaro Cunhal au rostit
toasturi.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Alvaro Cunhal

Stimate tovarășe Cunhal,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim încă o dată satisfacția mea, a con
ducerii partidului nostru, pentru relațiile bune existente
intre partidele noastre, care, deși acționează in condiții
diferite, sint animate de aceleași țeluri fundamentale, și
să adresez încă o dată un salut țălduros delegației pe
care o conduceți, tovarășe Cunhal, exprimînd dorința ea
această vizită a dumneavoastră să contribuie Ia întărirea
colaborării dintre cele două partide.
Dorim ca relațiile de colaborare și solidaritate dintre
partidele noastre să contribuie la întărirea conlucrării
între toate forțele progresiste și antiimperialiste în lupta
pgntru progres social, pentru colaborare și pace. în actualele împrejurări internaționale, considerăm că trebuie
acționai eu ioală fermitatea pentru întărirea solidarității
și conlucrării acestor forțe. în mod deosebit trebuie să
acționăm energic pentru destindere, pentru independență
și pace, pentru oprirea cursei înarmărilor și dezarmare,
în primul rind pentru dezarmare nucleară, pentru o nouă
ordine economică internațională, pentru soluționarea tututor problemelor dintre state, a tuturor conflictelor numai pe cale pașnică, prin tratative.
Deoarece trăim in Europa, considerăm necesar să facem totul pentru înfăptuirea securității și cooperării pe
continentul nostru. Se impune intărirea solidarității și
colaborării tuturor forțelor progresiste, democratice de pe
continentul nostru, in vederea încheierii cu succes a reuniunii ce se desfășoară la Madrid. Să acționăm pentru
convocarea unei conferințe consacrate dezarmării și increderii, pentru oprirea amplasării rachetelor cu rază
medie de acțiune in Europa, să facem totul pentru a
asigura popoarelor noastre pacea, bunăstarea, progresul.
Aș dori să remarc cu satisfacție relațiile hune existente intre România și Portugalia și să consider prietenia dintre partidele noastre o contribuție Ia dezvoltarea
continuă a acestei colaborări.
Doresc să urez Partidului Comunist Portughez, să vă
urez dumneavoastră succese în întreaga activitate, să
urez o tot mai bună colaborare între partidele și popoarele
noastre.
Pentru întărirea solidarității internaționale, pentru
colaborare și pace !
f
In sănătatea dumneavoastră, tovarășe Cunhal, în sănătatea tuturor !

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Relațiile dintre Partidul Comunist Ranaân șî Partidul
Comunist Portughez au o lungă tradiție ; sînt relații fră
țești, de prietenie, și au Ia bază interese comune, in care
eventualele deosebiri de păreri niciodată nu au împiedicat
înțelegerea și cooperarea frățească.
Noi nu uităm că in greii ani ai dictaturii fasciste, din
partea comuniștilor români, a poporului român nerarn
bucurat dc o atitudine frățească și solidară față de parti
dul și poporul nostru, de o solidaritate nu numai în vorbe,
ci și in fapte. Partidul
Comunist Român, ca și alte
partide frățești, și-a dat partea sa in sprijinul luptei noas
tre împotriva fascismului.
Noi avem încredere in valoarea solidarității internațio
nale și a rolului acesteia în favoarea muncitorilor, a po
poarelor. Credem că in actuala situație internațională, in
fața noilor tendințe de agresiune ale imperialismului, care
amenință securitatea popoarelor și pacea mondială, sint
necesare, mai mult ca oricind. intărirea prieteniei, coope
rarea tuturor forțelor progresului social, democratice, so
cialiste, pentru independență națională și pentru pace.
Din partea noastră, vom face întotdeauna eforturi pentru
intărirea unității și cooperării tuturor acestor forțe ale
Păcii și progresului.
Credem,‘de asemenea, că cea mai mare contribuție pe
care un partid comunist o poate da este aceea de a realiza
transformări pozitive in propria țară, pentru ca țara sa
să-.și dea aportul pe plan internațional.
Cele două partide ale noastre acționează în condiții
foarte diferite : România este o țară socialistă, Portugalia
este o țară in care cuceririle revoluției sint amenințate.
Aceasta nu împiedică cooperarea, frăția și prietenia din
tre cele două partide și convergența acțiunii lor in direc
ția acelorași obiective comune.
Considerăm, de asemenea, că relațiile dintre partidele
noastre pot și trebuie să dea o contribuție importanță ia
dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre cele două po
poare, dintre cele două state.
Ridic paharul pentru succesele Partidului Comunist
Român, ale poporului fomân în construirea socialismului,
pentru victoria idealurilor comune ale eliberării tuturor
popoarelor !
Pentru democrație, socialism, independență națională
și pace !

Uriașa forță a înnoirilor socialiste
Ziua dinții a armindeni
lor m-a aflat, călător îm. pătimit, pe drumurile noi ale
țării. Treceam prin locuri
de mult știute și mă vedeam
dator să scobor in trecut
pentru ca să înțeleg că
deși drumul meu era apa
rent același, geografia pe
care o învățasem sîrguincios nu-mi mai folosea
decit la amintiri.
Cind am intrat pentru
prima dată în Pitești, reporter emoționat lâ începutui unei meserii jurnalistice care mi se părea —
ca și azi — cea mai frumoașă din lume, tîrgul se
înghesuia chinuit pe Stra
da Mare, ostenit să vîndă
fără spor, cu un orgoliu
trist, hamuri și bice și sti
cle de lampă și fitile și,
toamna, porumb în căruțe
sugrumate de știuleți mă
runți și în oboarele hra
murilor bisericești cai cos
telivi și cipici de cauciuc.
Cine intră azi în Piteștiul marilor rafinării și al
uzinelor constructoare de

mașini
are
sentimentul
limpede al metropolei, o
circulație concepută sa
vant, cu artere ce se între
taie necontenit urcind și
coborînd agitat pentru a
lega, încă neputincioase,
cartiere cu zeci de mii de

nașe cît era ea Strada Mare:
de lungă, în imaginația
noastră de cetățeni ai unei
economii eminamente agricole.
Cind am intrat pe Podul.
Vinerii mari, la Rimnicu
Viicea, la sfîrșitul războiu-

reni făcea din lacrima pru
nilor un comerț. Orașul de
azi, apropiindu-se vertigi
nos de suta de mii de lo
cuitori, e o capitală a industriei chimice, treizeci
’ de kilometri de uzine și
fabrici și combinate fac să
pulseze o inimă muncito
rească puternică și ambi
țioasă în complicate con
texte comerciale interna
Dinu SĂRARU
ționale,
cu
laboratoare
pentru studenți din cele
mai îndepărtate țări ale
locuitori pînă mai ieri pri lui, credeam că am traver■ lumii.
zonieri ai mizeriei, la scu sat Mississippi, copil de lal
Nimeni nu mai are azi
turatul prunelor cu prăji țară, și ce mi-a rămas dini la noi complexul provinnile în anii cind se milos oraș a fost muzica militarăi ciei. La Tîrgu Mureș, centivea un dumnezeu capri care cînta intr-un chioșc: trul, ca un decor teatral, și
cios ; cine străbate azi Pi- „Valurile Dunării", concu Teatrul Național pot fi in
teștiul în goana „Daciei", rată ciinește de o fl’aș- vidiate de orice
capitală
uimit că nu se mai termi netă cu papagal plin- europeană, puține lăcașuri
nă salba blocurilor ca o gînd/ în neștire scufun- de cultură se pot mîndri
pădure
nesfirșită,
nu-și •darea Titanic-ului, înco- cu fastul scenei de aici.
poate imagina cum am tre lo, tejghelele
'
..................
cit palma
Dar nu e nevoie să in
cut eu, cu nu prea mulți ale abagiilor și birja cu fe sist. Ce vreau eu să vă pro
ani în urmă, prin oraș, ve linare și văcsuitorul de ghe pun azi este să vă opriți o
nind de Ia gară, noaptea, te cu fes turcesc. O tăbă- clipă din iureșul vieții șl
și ieșind dih el spre Curtea cărie, pe malul Oltului, ți să încercați să' vă gindiți,
de Argeș fără să bag de nea loc de industrie, iar
seamă că urbea se termi- toamna tîrgul de la Rîu- (Continuare în pag. a IV-a) /
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ÎN INVESTIȚII

Prin bună organizare și disciplină
- toate capacitățile de producție,
în funcțiune la termen

Și in zilele ploioase

LEGUMICULTORII
MUNCESC CU SPOR
GiUi^GIU. I" zilele Ploioase
din ultima perioadă, cei mai multi
legumicultori ai județului Giur
giu au lucrat intens în grădini la
plantarea răsadurilor. Specialiștii
Institutului de cercetări pentru le
gumicultura din comuna Vidra au
oferit un bun «exemplu legumicul
torilor din z.onă, mobilizind la plan
tarea tomatelor, ardeiului și vinetelor sute de mumcitori. Ei au de
monstrai că cel mai economicos
mod de plantare a legumelor este
și acesta, pe timp ploios, cu con
diția ca terenul să fie pregătit din
vreme. în aceste zile s-au plantat
peste 100 hectare, asigurindu-se o
prindere de sută ia suta. Și in mul
te cooperative agricole s-a muncit
intens. în scurt timp, la C.A.P.
Vieru s-au plantat 10 hectare cu
tomate timpurii, două hectare cu
ardei gras in solarii și s-au semă
nat 10 hectare cu tomate de vară
și de toamnă. Au mai rămas de
plantat răsaduri de tomate pe 10
hectare, iar timpul cîștigat acum
va însemna un plus de recoltă- Se
muncește intens și pe terenurile
asociației legumicole din consiliul
unic Vedea, unitate nou înființată,
care dispune de o grădină de 2 120
ha. Inginerul-șef al asociației,
Marin Predilă. se afla printre cei
peste 400 de oameni care plantau
pe cimpul incă îmbibat cu apă ră
sadurile de ardei. El ne-a spus că
au mai rămas de plantat 70 hectare
cu răsad de vinete, lucrare care a
început luni și urmează să se În
cheie în citeva zile. Așadar, legu
micultorii județului _ Giurgiu nu
încetează nici o clipă munca in
grădini. (Petre Cristea).

TELEORMAN.In aceste zile-

în numeroase unități agricole din

județ se acționează cu forțe spo
rite la plantarea ultimelor supra
fețe cu legume. Așa cum ne infor
mează ing. Ion Oinăcaru, directorul
Trustului județean al horticulturii,
se fac eforturi ca această lucrare
să se încheie pe intreaga supra
față de 15 360 hectare, cel mai
tirziu vineri, 15 mai. Paralel cu
plantarea, legumicultorii teleormă
neni execută lucrări de întreținere
pe terenurile cultivate cu ceapă,
usturoi, rădăcinoase, varză și cono
pidă timpurie, fertilizează solul și
aplică tratamente pentru combaterea
bolilor. Peste tot se fac pregătiri
pentru ca in ultima săptămină a
acestei luni să se treacă la recol
tarea primelor cantități, de varză
timpurie și livrarea lor către popu
lație. (Ion Toader).

VRANCEA. Legumicultorii
din Vrancea au ieșit la muncă hotăriți fiind ca pină la sfârșitul aces
tei săptămini să încheie plantarea
legumelor. La cooperativele agri
cole Gologănu. Rimniceni. la aso
ciația legumicolă Adjud, de exem
plu, ieri au fost plantate răsaduri
de tomate pe zeci de hectare. Ing.
Ene Cezar, directorul I.J.L.F., pre
ciza că, în cel mult trei zile, în uni
tățile agricole din județ tomatele
vor fi plantate pe întreaga supra
față prevăzută. în acest scop, au
fost luate măsuri pentru a fi supli
mentată forța de muncă și, ca
atare, ritmul lucrării. Dealtfel, ieri
in grădini erau prezenți și coope
ratorii din Bogza și Tifești. Pină
simbătă, ei și-au propus să planteze
ardeii pe 90 hectare și, respectiv,
50 hectare. După felul cum s-a lu
crat ieri, se întrevede un ciștig de
timp la plantat de o zi sau ' chiar
de două zile. (Dan Drăgulescu).

PLANTAREA LEGUMELOR PE TOATE
SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE
(Urmare din pag. I)
nele de specialitate a reieșit că în
unele județe continuă să persiste
neajunsuri de felul celor criticate și
in ceilalți ani, cind nu se insămințau in întregime suprafețele plani
ficate. La verdețuri, de pildă, nu
s-a realizat planul de insămințări
in județele Olt, Mureș și Vaslui ; la
rădăcinoase — in județele Harghita,
Mureș, Vilcea, Vrancea. Mai este
timp ca, îndeosebi la morcovi, să se
însamințeze toate suprafețele pre
văzute pentru a se asigura consu
mul local din producția proprie a
județului.
Cel mai mare volum de lucrări m
legumicultura se execută tocmai in
aceste zile, deoarece acum se plan
tează tomatele, ardeii, vinetele și alte
legume care se cultivă prin răsad.
Ploile din ultima perioadă au împie
dicat executarea lucrărilor in gră
dini. Cu toate acestea, in unele ju
dețe — Bihor, Mehedinți Arad și al
tele — au fost plantate jumătate din
suprafețele prevăzute în programul
lunii mai. Avind in vedere volumul
mare de lucrări care trebuie execu
tat acum in grădinile de legume —din programul acestei luni au mai
i rămas de plantat 87 000 de hecj tare — se cere ca organizațiile
\ de partid și cadrele de conducere

din unități să mobilizeze la aceste
lucrări un număr cit mai mare de
oameni, să organizeze acțiuni de în
trajutorare între formațiile de mun
că. Tot acum este momentul să se
planteze legumele ,pe terenurile de
lingă casă ale locuitorilor de la sate
și orașe. întreprinderile de specia
litate au produs milioane de fire de
răsad, din care un mare număr sînt
puse la indemina celor care doresc
să le cultive pe loturile de teren
aflate jn folosința personală.
Plantarea neintîrziată a tuturor
suprafețelor prevăzute a se cultiva
cu legume la fiecare sortiment in
parte constituie prima măsură me
nită să asigure realizarea acestor
produse de mare însemnătate pen
tru' aprovizionarea populației din
producția proprie a județului. Iată
de ce consiliile populare, paralel cu
măsurile pe care le întreprind în
vederea grăbirii lucrărilor de plan
tare, trebuie să se asigure — prin
măsurători efectuate la fața locu
lui, de către organele lor de specia
litate — că se cultivă toate supra
fețele cu fiecare sortiment, să ur
mărească dacă lucrările de întreți
nere se execută exemplar, astfel
incit să existe garanția că produc
țiile prevăzute vor fi realizate inte
gral.

Însemnele vredniciei
Ieri, 11 mai 1981, a avut loc adu
narea generală festivă a cooperato
rilor din Scornicești, prilejuită de
inminarea, pentru a 6-a oară, a Dra
pelului roșu și a Diplomei de
onoare pentru locul I obținut in în
trecerea socialistă pe anul 1980. La
adunare a participat și a luat cuvintul tovarășul Ion Albulețu. primsecretar al Comitetului județean Olt
al P.C.R. înaltele distincții au fost
inminate președintelui cooperativei
agricole. Vasile Bărbulescu, de to
varășul Bela Cseresnyes. vicepre
ședinte al U.N.C.A.P. In anul trecut,
cooperatorii din Scornicești au ob
ținut, în medie la hectar, 5 582 kg

grîu, 11 065 kg porumb boabe, pre
cum și 3 910 litri lapte pe cap de
vacă furajată, livrînd suplimentar
la fondul de stat 4 770 tone cereale,
860 tone carne pasăre, 2,4 milioane
ouă, 2 760 hectolitri lapte, precum
și alte produse agricole. în anul
trecut, producția globală a fost de
pășită cu 43,8 milioane lei, iar pro
ducția netă — cu 40,5 milioane lei.
Cooperatorii din Scornicești s-au
angajat să muncească și mai bine,
astfel incit nivelul recoltelor în acest prim an al cincinalului să fie
superior anilor precedent!. (Emjlian
ltouă).
,

______________________ y

Volumul de lucrări prevăzut să fie
realizat în acest an pe marea plat
formă de investiții de la Combina
tul de utilaj greu din Cluj-Napoca
este cu 35 la sută mai mare deeît cel
din anul trecut, fapt care vorbește
de la sine despre exigentele cu care
sjnt confruntați
constructorii și
montorii.
O precizare: după punerea in func
țiune a primelor capacități ale com
binatului, unele dintre ele înainte
de termen, acum este rindul să
intre in producție liniile de grunduire-alicare. un cuptor de trata
mente termice, platforme de vopsire,
peste 80 la sută din utilajele vii
toarei turnătorii de otel și altele.
Condiția principală pentru înfăp
tuirea riguroasă a acestor sarcini
sporite o reprezintă organizarea te
meinică a lucrărilor, ordinea și dis
ciplina in fiecare moment și la fie
care punct de lucru. Este limpede că
numai strinsa colaborare intre toti
factorii care concură la realizarea
investiției pe baza unor programe de
lucru, riguros întocmite, este în mă
sură să ofere garanția că eforturile
constructorilor si mentorilor vor fi
încununate de succes. Aici există
pentru fiecare obiectiv programe
clare de activitate cu termene si
răspunderi precise. Pentru urmărirea
lor au loc comandamente săntărninale la fata locului, iar la obiectivele
mai importante, cum e centrala ter
mică. hala de mecano-sudurâ. au loc
analize zilnice. De fapt, numai asa.
urmărind pas cu pas realizarea lu
crărilor. marea centrală termică,
menită să asigure căldură pentru
noua zonă industrială, ca și pen
tru un mare număr de locuințe, a
putut fi realizată cu 10 luni mai
repede.
O remarcă specială pentru bene

ficiar, care și-a asumat. în afara sar
cinii de livrare a unor utilaje, și
obligația de a
participa
direct
la realizarea obiectivelor cu ter
mene apropiate de punere în func
țiune. La hala mecano-sudurâ, cel
mai mare obiectiv al acestui an,
Circa 90 la sută din utilaje sînt mon
tate de formații de lucru specializate
din combinat, ceea ce ușurează mun
ca montorilor de la Grupul de san-

Pe șantierul Combinatului
de utilaj greu
din Cluj-Napoca
fiere al Trustului de instalatii-montaje Brașov. Tot așa se procedează
și la turnătoria de fontă specială si
oțel. De asemenea, cu forte proprii
beneficiarul execută alezarea tu
turor podurilor rulante, și macaralelor-capră. constructorului răminindu-i
doar montajul acestora.
Ce au de făcut constructorii, mon
torii și instalatorii? ..Multe, foarte
multe — afirmă inginerul-șef al șan
tierului, Ioan Rush. De lucru este
suficient, probleme sînt multe și
complexe, participarea beneficiarului
la unele lucrări de montai ne dă
posibilitatea șă ne concentrăm forțe
le și utilajele la locurile cele mai
grele, unde ne putem organiza dună
cerințele tehnicii moderne, asiaurînd
o asistentă tehnică permanentă, asa
cum se întimplă în prezent Ia pielă
rie. forja grea și in alte părti“.
într-adevăr, la oțelărie sint con

centrate principalele forte ale con-»
structOrului. Se lucrează mai aleș la
realizarea luminatoarelor și reflec
toarelor po acoperiș, la montajul
timplăriei metalice și al panourilor
de fațadă. Maiștrii Dănilă Gingă.
Dumitru Tcaciuc. oameni cu multă
experiență, ne explică noua tehno
logie de lucru: montajul la sol
și ridicatul cu macaraua reduce
timpul de lucru de la 8 ore la o
jumătate de oră. in cazul lumina
toarelor. și de la 16 ore la o oră
în cel al timplăriei metalice, „Sintem puțin intirziati. nu ne-au sosit o formație întreagă de la întreprin
la timp construcțiile metalice, dar derea furnizoare din Roman, trimisă
recuperăm ințirzierea in cîteva zile pentru montajul unui strung carusel.
— ne pune în temă unul din inter Voia să plece acasă. Cum să le dau
locutori. Alte formații de construc
ții sînt concentrate la excavarea drumul cînd ei nu au terminat’ lu
Am vorbit cu conducerea
fundației de la presa de 2 500 tone, crarea?
unității din Roman să-i mai lase
urmînd ca apoi să treacă la presa
de 6 000 tone si la cuptorul de in-> Citeva Zile.
— Există furnizori care nu livrea
călzireJde la forja gnea. Turnarea
betoanelor se execută mecanizat, cu ză utilajele la termen?
— Este greu de spus așa ceva. Cei
ajutorul pompelor de beton, ceea ce
înseamnă forță de muncă economi măi multi șînt furnizori serioși. Ce
sită și productivitate mare. A)te for trebuia livrat pină acum a venit.
mații de muncitori și instalatori ai
— Atunci, concret, care ar fi oșantierelor Trustului de instalații- biectivele ce vor fi puse în funcțiu
montaje Brașov și Trustului de izo ne în acest an și care este situația la
lații pentru lucrări industriale Bucu ora actuală?
rești sînt concentrate la executarea
— Am spus, urmărim, pe bază de
unor lucrări cu volum destul de agrafice, peste 40 de obiective. Iată
preciabil, înscrise în grafice.
principalele dintre ele: capacitatea
în biroul de investiții al combina
de 8 000 tone utilai tehnologic greu
tului este un adevărat dispecerat: se cu termen 3Q iunie, dar care va fi
dau telexuri, telefoane, au loc con pusă în funcțiune la 30 mai. Tot
vorbiri cu conducerile unităților aici lucrăm la anexa tehnologică
furnizoare de utilaje. ..Asta facem în compusă din linia de grunduire-apermanentă — ne spune inginerul- licare. cuptorul de tratament termic
șef Sabin Bărbosu. Discutăm în fie și control nedistructiv. Linia a doua
care zi cu furnizorii si în majorita de la turnătoria de fontă se află
tea cazurilor sîntem înțeleși. Sînt în probe tehnologice, iar lucrările
probleme mari, dar și unele mărun de Ia linia a treia, stația de aer
te. insă tuturor le dăm atentia cu comprimat și gospodăria de recirvenită. Nu demult a venit la mine culare a apei au atins stadii avan

sate de execuție. Insistăm
pen
tru punerea în funcțiune a Oțelăriei electrice
prima etapă — în
septembrie. Aceasta este posibil. în-.
trucit ne-a sosit din import cupto
rul de 20 de tone pentru topit otel.
Vom avea astfel posibilitatea să atacăm cea de-a doua etapă.
Să mai adăugăm la cele spuse
tovarășul Sabin Bărbosu forja grea,
unde stadiile fizice permit, de ase
menea. punerea in funcțiune, in devans fată de planul de stat, a pri
mei capacități; liniile 2 și 3 me
canizate de formare-turnare de Ia
•turnătoria de fontă, precum si stația
de aer comprimat si gospodăria de
recirculare a apel. în sfirșit. tot in
acest an se vor da in folosință o
cantină cu o capacitate de 2 000 mese
pe ?i, jar la secția mecano-sudurâ și
turnătorie două săli de mese cu
linii de autoservire, un grup școlar
si două cămine pentru nefamiliști.
Un program de lucru amplu, com
plex, dar pe deplin realizabil. Pu
ternica concentrare de forțe de pe
șantier și hotărîrea cu care se ac
ționează sint primele garanții în
acest sens.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Sclntell"

ÎN INDUSTRIE
După un debut plin de incertitudini, o experiență convingătoare a colectivului intreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui
Rezultatele obținute in primul tri
mestru al anului de colectivul între
prinderii de materiale izolatoare
Vaslui sint, în mod vizibil, inegale.
Pe de o parte, depășiri importante la
anumlți
indicatori de plan, pe de
altă parte
minusuri și nerealizări
la alți indicatori. Dealtfel, cifrele
vorbesc de la sine : planul la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii — calculată pe baza producției
mete — a fost depășit cu 28,6 și,
respectiv, 29,55 la sută ; cheltuielile
materiale s-au situat, de asemenea,
sub nivelul planificat ; a fost depă
șit substanțial și planul producției
fizice la o serie de sortimente de
bază. Dar, in aceiași timp, planul
la prăducția-marfă nu a fost în
deplinit decit în proporție de 93,6
la sută și, totodată, nu au fost rea
lizate prevederile stabilite pentru
panouri mari din beton armat, ma
teriale și elemente
de construcție
din mase plastice și altele.
Dincolo de aceste rezultate care nu
s-au ridicat în cazul tuturor indica
torilor planului la nivelul prevăzut,
este cert câ activitatea întreprinde
rii vasluiene, confruntată ani de-a
rindul cu nerealizări mult mai mari
și o eficiență mult mai scăzută, cu
noaște un reviriment. Iar din aceas
tă perspectivă, este vizibil și demn
de apreciat efortul stăruitor din ul
tima perioadă subordonat consolidă
rii economice a intreprinderii, confir
mat dealtfel și de ritmul producției
și rezultatele bune obținute în luna
aprilie. Efort susținut de o serie de
măsuri judicioase vizind organizarea
mai bună a procesului de producție
în secția de vată minerală — unul
din punctele „nevralgice" ale între
prinderii — îmbunătățirea tehnologiei
reducerea costurilor de fabricație a

plăcilor de ipsos pentru pereți des
părțitori, mecanizarea transportului in
secția de carton bitumat ș.a. Aplica
te cu atenție, aceste măsuri și-au
demonstrat repede certa lor eficien
ță. „Numai prin înlăturarea manipu
lărilor și mecanizarea transportului
cartonului bitumat am economisit efortul a 25 de oameni, ne spunea to
varășul Radu Șimi'.ic, inginerul-șef
al întreprinderii". Evident, șirul a-

tate resursele maturizării depline din
punct de vedere economic a între
prinderii de materiale izojatoare din
Vaslui ?
— Aceste posibilități se află in
mare măsură in miinile colectivului
nostru, ne spune deschis ing. Nicolae
Pascu, directorul întreprinderii. De
el depinde in primul rind consolida
rea revirimentului in activitatea
noastră economică. Susțin această a-

tehnic și organizatoric, la fel de sim
țită se face și necesitatea desfășură
rii de către organizația de partid, de
consiliul oamenilor muncii, țâră me
najamente și fără răgaz,' a unei adevărate ofensive împotrivă oricărui
act de indisciplină- Numai așa pro
cesul de consolidare economică a în
treprinderii vasluiene va putea fj ac
celerat. Nu-i 0 pledoarie pentru se
veritate! înainte de toate, facem o

Planul poate fi realizat
în condiții de eficiență sporită
eestor exemple ar putea continua.
Mai important ni se pare însă mo
dul in care se acționează. Practic,
fiecare secție, fiecare utilaj, fiecare
loc de muncă au fost supuse unui
sever examen, ad^ptîndu-se măsuri
precise și cuprinzătoare pentru eli
minarea timpilor „morți", înlătura
rea defecțiunilor tehnice, sporirea
ritmicității producției.
Se ridică insă o întrebare: n-ar
putea fi accelerat ritmul acestui re
viriment? Iar dacă răspunsul este afirmativ, atunci cum trebuie acționat
cu și mai multi energie in acest
scop? Un lucru e limpede; atîta vre
me cît se mențin la acest nivel, re
zultatele obținute nu pot fi nicide
cum considerate mulțumitoare, iar
redresarea despre care vorbeam rămîne incă palidă. Unde trebuie cău-

fjrmație bazîndu-mă pe faptul că
mai avem probleme serioase cu dis
ciplina la locui de muncă, cu folosi
rea rațională a timpului de lucru, cu
întreținerea și exploatarea corespun
zătoare a utilajelor. Asupra înlătu
rării acestor neajunsuri ne-am con
centrat cu prioritate atenția și cred
că măsurile luate nu vor întîrzia să
dea rezultate.
într-adevăr, așa stau lucrurile. Se
irosesc încă mii de ore
prețioase
pentru producție cu absențe nemoti
vate și învoiri; indisciplina tehnolo
gică, in special în spațiile de vată
minerală și de carton, grevează in
tr-o mare măsură asupra rezultate
lor obținute, în timp ce nivelul scă
zut de calificare al unor lucratori iși
mai lasă amprenta pe calitatea uno
ra dintre produsele livrate.
Deci, pe lingă măsuri cu caracter

pledoarie pentru îmbunătățirea stilu
lui de muncă cu oamenii, astfel ca
ei să se convingă, pe bază de fapte,
că de întronarea unei atmosfere de
muncă serioase și responsabile la
fiecare punct de lucru depinde am
plificarea rezultatelor de ansamblu
ale întreprinderii. Sînt cerințe pe de
plin realizabile, demonstrate simplu
și convingător de activitatea din sec
ția de pojistiren expandat — forma
tă în exclusivitate din femei — un
model pentru celelalte sectoare din
întreprindere în ce privește îndepli
nirea ritmică a sarcinilor prevăzute
și calitatea produselor.
O altă problemă hotărîtoare pen
tru redresarea activității întreprinde
rii este legată de sprijinul direct și
efectiv pe care trebuie să-1 acorde
atit Centrala materialelor de con
strucții, cit și ministerul de resort in

soluționarea unor dificultăți
reale,
cu implicații mari asupra îndeplini
rii in bune condiții a sarcinilor de
plan din acest, an.
® Atingerea parametrilor proiec
tați la toate secțiile
intreprinderii
este, fără îndoială, cea mai impor
tanță din aceste probleme. Nu repre
zintă o chestiune nouă, dimpotrivă,
ea este bine cunoscută de specialiștii
din centrală și minister. Rezolvarea
ei rămîne insă o problemă deschisă
de ani de zile. Un exemplu: la sec
ția de carton bitumat, o bună parte
din utilaje sint neomologate și in
complete; nu funcționează magaziile
de compensare, instalația de răcire
nu dă randamentul scontat, piesele
de stoarcere nu sint prevăzute cu un
sistem de încălzire ș.a, în astfel de
condiții, nu surprinde pe nimeni că
în pofida oricăror eforturi secția nu
poate realiza mai mult de 60--70 la
sută din prevederile de plan. Ceea
ce surprinde este încetineala cu care
se trece la aplicarea programului de
măsuri stabilit pentru atingerea pa
rametrilor proiectați• Asigurarea materiilor prime
constituie o altă problemă de acută
stringență. în timp ce depozitele în
treprinderii sint literalmente sufoca
te de resturi textile, aceasta duce
in schimb lipsă de maculatură, agre
gate, bazalt și nisip.
Repartițiile
primite pentru acest an sint cu mult
sub necesar. Demersurile făcute pină
acum n-au dat rezultatele așteptate,
iar în ce privește perspectiva, aceas
ta apare și mai incertă. O anomalie
pe care o supunem atenției centralei
și ministerului de resort spre a i se
găsi soluționarea cuvenită.

Crăciun LALUCI
Cristian ANTONESCU

.________________ >

Puternic și mobilizator îndemn ia muncă
de înaltă calitate

0 „cusătură" a oțelului

(Urmare din pag. I)

care valorează milioane de lei
La presa de 3 600 tone forță de Ia
întreprinderea de prelucrare a alu
miniului din Slatina a apărut o fisu
ră la una din piesele de bază ale
presei — la contenor, „inima" utila
jului. întrucît utilajul provenea din
import, înlocuirea piesei defecte era
o chestiune de durată și de... valută.
O piesă similară putea fi adusa de la
firma furnizoare nu mai devreme de
6 luni.
Și, totuși, ceva trebuia făcut. în
treprinderea a cerut sprijin specia
liștilor. Au sosit la fata locului cer
cetători, cadre universitare. Mai intii
s-a pus problema sudării contenorului. După dezbateri pro și contra, această soluție a fost abandonată. Ci
neva a propus... un „studiu de caz",
care să dureze citeva luni. „Dar cu
producția ce facem ? — a ripostat di
rectorul intreprinderii, inginerul Pe
tre Botoran. Să nu uităm că această
presă produce 400 tone laminate din
aluminiu pe lună- Or, nu șe poate să
nu realizăm producția". în toiul dez
baterilor și-au spus părerea și doi
specialiști
de la ■ întreprinderea
„Prodcomplex" din Tîrgu Mureș.
După ce „au consultat" fisura, au ve
nit și cu rețeta. „Se rezolvă 1 De
montați utilajul și în 3—4 zile e
gata". Cum ? Inginerul Andrei Gașpar de la întreprinderea tirgmureșeană explică :
— Repararea unor asemenea piese
turnate din fontă sau oțel o realizăm
sub forma unor lobi multipli care se
introduc în piesă în cavități specia
le, prelucrate cu scule pneumatice.
Clemele se ștemuiesc în cavități și.
deși materialul lor are o rezistență
mecanică ridicată, sînt maleabile. în
tre cleme, la nevoie, fisura se etanșează cu prezoane făcute din același
aliaj.

— Așadar, multiple avantaje...
— țntr-adevăr, în plus reparația se
face la fața locului, fără șă fie ne
cesară transportarea pieselor rupte
sau fisurate. Intervenția executindu-se exclusiv la rece, nu introduce
tensiuni noi și practic reparația rămine invizibilă.
După explicarea acestor amănunte
s-a trecut la repararea contenorului.
Ingiherul Andrei Gașpar și muncito
rul cu inaltă calificare Emil Mireștean s-au apucat de lucru. Mai intii,
cu o mașină cu înaintare pneuipatică
au făcut orificiile unde urma sâ se
fixeze clemele confecționate ^intr-un
aliaj special. Au urmat apoi fixarea
si ștemuirea clemelor, celelalte ope
rațiuni de finețe și înaltă tehnicitate.
După trei zile de muncă, contenorul
„cusut și peticit", cum obișnuiesc spe
cialiștii tirgmureșeni Să vorbească
despre metoda lor, putea suporta din
nou procesul laminării aluminiului.
Și la numai citeva ore de la înche
ierea reparației — datorită montării
operative a piesei de către metalurgiștii din secția extrudate I, condusă
de Marin Pîciu — presa a început
din nou șă funcționeze.
„Specialiștii de la Tirgu Mureș, ne
spune tovarășul Sevastian Popa, se
cretarul comitetului de partid al în
treprinderii, ne-au făcut o treabă de
milioane. Cînd spun aceasta mă gindesc nu numai la economisirea unor
milioane lei valută, care ar fi fost
necesare pentru aducerea altei piese
din import in locul celei deteriorate,
cît maj ales la valoarea ideii, la ra
piditatea executării intervenției".

Emilian ROUĂ
corespondentul

„Scinteii"

venitului național, și, pe această te
melie solidă, crearea de resurse tot
mai mari pentru progresul economiei
naționale, pentru dezvoltarea forțe
lor de producție și ridicarea bunăstă
rii întregului popor. Realizarea lor
impune înainte de toate, în, fiecare
întreprindere, indeplinirea și depăși
rea planului la indicatorii calitativi,
de eficiență. Iată de ce organele și
organizațiile de partid au datoria de
a asigura mobilizarea comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii la identi
ficarea și punerea deplină jn valoare
a resurselor de reducere mai accen
tuată a cheltuielilor de producție și,
îndeosebi, a consumurilor de materii
prime, materiale, energie și combus
tibil pe unitatea de produs, pentru
înnoirea, modernizarea și ridicarea
nivelului tehnic Și calitativ al produ
selor. creșterea mai substanțială a
productivității muncii, utilizarea in
tensivă a capacităților de producție,
recuperarea și valorificarea intensă,
cu cea mai mare eficientă, a tuturor
materialelor recuperabile și refolosibile.
Indiscutabil, a transpune in viață
obiectivul fundamental stabilit de
Congresul al XII-lea al partidului —
de a realiza o calitate nouă, supe
rioară în activitatea economică — inseamnă a fabriea produse de înaltă
tehnicitate și calitate, eu cheltuieli
materiale cit mai reduse, înseamnă a
realiza o creștere puternică a pro
ductivității muncii și beneficii cit
mai mari, valorifieînd la maximum
potențialul tehnic, material și uman
de care dispunem- Experiența a nu
meroase unități
ilustrează că
in
aceasta constă, de fapt, esența noului
mecanism
economico-financiar,
a
autoconrjucerii muncitorești și autogestiunii economice, egre reclamă
înaltă exigență și răspundere munci
torească in fiecare întreprindere pen
tru folosirea judicioasă, cu eficiență

superioară, a mijloacelor materiale
și financiare, a părții din avuția
națională încredințată de societate
spre administrare, pentru ca fiecare
colectiv să-și aduca. o contribuție
sporită la creșterea venitului na
țional, a avuției întregii societăți.
în strinsă concordanță cu cerin
țele actuale, colectivele de întreprin
deri trebuie să pună un accent deo
sebit pe realizarea ritmică și inte
grală a planului la producția fizică,
in structura și sortimentele prevă
zute. Pe primul plan trebuie să
punem realizarea sarcinilor stabilite
cu privire Ia creșterea producției
interne de materii prime și resurse
energetice, care, împreună cu dez
voltarea puternică a agriculturii,
constituie factori determinant! pen
tru intreaga dezvoltare eeonomicosoeială a țării. în acest context, cu
maximă operativitate și răspundere
trebuie să se acționeze pentru recu
perarea
restanțelor,
acolo unde
planul nu a fost îndeplinit integral
la un sortiment sau altul. Nici un
moment nu trebuie să se piardă din
vedere că toate produsețe — și cu
deosebire cele care constituie baza
de materii prime și energetică a
țării — au o destinație preeisă în
mecanismul dezvoltării economiei
naționale, și, de aceea, fabricarea lor
în cantitățile planificate constituie o
necesitate obiectivă, fundamentată
științific.
în cadrul eforturilor pentru înde
plinirea planului la producția fi
zică, o atenție prioritară
trebuie
acordată realizării integrale, la ter
men și în condiții de inaltă calitate,
a producției destinate exportului,
sporirii competitivității mărfurilor
românești pe piața internațională,
creșterji continue a eficientei activi
tății de comerț exterior. în întreaga
noastră activitate de comerț exterior
trebuie șă urmărim, așa cum a
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu,

realizarea unei balanțe comerciale și
de plăti echilibrate, să asigurăm
condițiile pentru relații economice
bazate pe deplina egalitate în
drepturi și avantaj reciproc.
Eforturi susținute trebuie depuse,
în continuare, pentru realizarea inte
grală a planului de investiții pe anul
1981, pentru finalizarea la termen a
tuturor obiectivelor și capacităților
de producție prevăzute să producă
în acest an. în acest scop, este ne
cesar ca. organele și organizațiile de
partid, ministerele titulare de inves
tiții, centralele industriale și Între
prinderile beneficiare, unitățile de
consțrucții-montaj și institutele de
proiectare să întreprindă acțiuni
energice, hotărite, menite să asigure
intensificarea ritmului lucrărilor pe
șantiere și realizarea acestora la un
înalt nivel calitativ. O răspundere
deosebită revine unităților producă
toare de utilaje tehnologice, care
sjnt chemate să-și concentreze și
mai mult eforturile pentru livrarea
la timp, în ordinea- firească a mon
tajului, a tuturor mașinilor, utila
jelor și instalațiilor contractate. Con
comitent, o atenție deosebită trebuie
acordată realizării integrale a pla
nului la construcțiile de locuințe.
Evident, avem de înfăptuit in
continuare sarcini deosebit de mo
bilizatoare și complexe. Răspunzând
chemării inflăcărate a secretarului
general al partidului, însuflețitoarelor sale îndemnuri, să nu precupe
țim njei un efort, să muncim ciț
abnegație, inițiativă și spirit revolu
ționar pentru a îndeplini in mod
exemplar sarcinile de plan și anga
jamentele din acest an. creînd ast
fel o bază trainică in vederea înfăp
tuirii obiectivelor iptregului cincinal
și ridicării țării pe o nouă treaptă
de dezvoltare economico-șocială, așa
cum a fost prefigurată de documen
tele programatice ale Congresului al
XII-lea ai partidului.
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ÎNALT OMAGIU Șl CALDE FELICITĂRI
DIN PARTEA ÎNTREGULUI POPOR!
Cu prilejul conferirii Titlului de
Onoare Suprem „Erou al Republicii
Socialiste
România"
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din întreaga tară
au fost adresate telegrame de felici
tare secretarului general al partidu
lui, în care sînt exprimate "urări de
sănătate și viață îndelungată, de
succese tot mai mari în activitatea pe
care o desfășoară neobosit in fruntea
partidului și statului nostru.
In telegrama GUVERNULUI RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
se arată : Recunoașterea impresio
nantelor dumneavoastră merite in edificarea socialistă a României, prin
conferirea, din nou, a înaltului titlu
de onoare de „Erou al Republicii So
cialiste România", constituie pentru
noi, ca și pentru întregul partid și
popor, un minunat prilej de a vă fe
licita călduros și a vă ura din inimă
multă sănătate, fericire, putere de
muncă și viață îndelungată pentru a
conduce, cu aceeași clarviziune și
spirit revoluționar, amplul proces de
edificare în România a celei mai
drepte și mai umane orinduiri —
societatea socialistă multilateral dez
voltată.
în aceste momente înălțătoare, pri
lejuite de aniversarea a 60 de ani de
la făurirea Partidului Comunist Ro
mân, Guvernul Republicii Socialiste
România exprimă nețărmurita sa re
cunoștință față de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe Ceaușescu, cel
mai de seamă și iubit fiu al națiunii
noastre socialiste, eminentul luptător
revoluționar a cărui viață și activi
tate se identifică cu glorioasa istorie
a partidului, sub a cărui înțeleaptă
conducere țara noastră cunoaște o
dezvoltare și înflorire fără precedent
pe drumul luminos al socialismului.
Exprimăm, totodată, — se spu
ne în continuare — profunda gra
titudine pentru aportul neprețuit pe
care concepția novatoare și activi
tatea dumneavoastră, dinamică, neo
bosită îl aduc la afirmarea tot mai
prestigioasă a țării noastre pe arena
internațională, la întărirea solidari
tății cu partidele comuniste și mun
citorești, cu forțele democratice și
progresiste, cu toate popoarele lumii,
în lupta împotriva imperialismului,
pentru pace și progres social.
Pentru noi, membrii Guvernului
Republicii Socialiste România, prodi
gioasa dumneavoastră activitate re
voluționară consacrată, vreme de aproape cinci decenii, luptei poporu
lui român pentru libertate națională
și socială, afirmării rolului partidu
lui în viața întregii națiuni repre
zintă o inălțătoare pildă de abnega
ție comunistă, de devotament nețăr
murit față de cauza nobilă a dreptă
ții sociale, de slujire consecventă a
aspirațiilor de independență și suve
ranitate, de afirmare puternică a
României socialiste pe arena inter
națională.

Comuniștii, toți oamenii muncii din
Capitală — se spune în telegra
ma
COMITETULUI MUNICIPAL
BUCUREȘTI AL P.C.R. — dînd ex
presie sentimentelor de fierbinte dra
goste și nemărginită recunoștință cu
care vă înconjoară pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, vă adre
sează, din toată inima, cu adîncă
satisfacție și bucurie, cele mai
calde și respectuoase felicitări cu
prilejul conferirii Titlului de Onoare
Suprem de - „Erou al Republicii
Socialiste România", pentru neobosita
și prodigioasa activitate ce o desfășufați în fruntea partidului și statu
lui, în vederea înfloririi necontenite
a patriei și înaintării ei triumfale pe
drumul luminos al socialismului și
comunismului.
\
Cu convingerea nestrămutată că
pentru comuniști, pentru toți oamenii
muncii din JUDEȚUL ALBA — ro
mâni, maghiari, germani — nu exis
tă misiune mai înaltă și mai nobilă
decît înfăptuirea prin muncă asiduă
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, a indicațiilor
dumneavoastră călăuzitoare, ne anga
jăm, mult stimate tovarășe secretar
general, să facem totul pentru a reali
za exemplar sarcinile ce ne revin în
acest an care inaugurează un nou cin
cinal, pentru a contribui și pe mai
departe la progresul multilateral al
patriei, la bunăstarea și prosperitatea
poporului român.

In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se spune :
Cu inimile vibrînd de mîndrie pa
triotică vă adresăm calde și respec
tuoase felicitări, în numele tuturor
femeilor patriei, cu prilejul confe
ririi Titlului de Onoare Suprem
„Erou al Republicii Socialiste Româ
nia", simbol al înaltei prețuiri a par
tidului, a întregului popor, pentru
excepționala contribuție la înfăptui
rea politicii Partidului Comunist Ro
mân, în lupta împotriva asupririi și
exploatării, în activitatea de edifi
care a socialismului, pentru asigu
rarea bunăstării și fericirii poporu
lui, pentru independența și suvera
nitatea patriei.
în continuare, în telegramă se arată : Permiteți-ne să dăm glas și
cu acest prilej sentimentelor noas
tre de profundă dragoste, aleasă
prețiiire, deosebită stimă și nemăr
ginită admirație
față de tovarășa
Elena Ceaușescu, purtătoare a Titlu
lui de Onoare Suprem „Erou al Re
publicii Socialiste România", care,
cu abnegație și
excepțional spirit
revoluționar, cu înalt devotament
față de cauza poporului român a
luptat din cea mai fragedă tinerețe
alături de dumneavoastră pentru
dreptatea și libertatea celor ce mun
cesc, pentru demnitatea și fericirea
poporului, remarcîndu-se ca un stră
lucit om politic și militant comunist,
ca un reputat om de știință, minu
nată întruchipare a celor mai fru
moase virtuți ale femeii române.

|
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In aceste zile de glorioasă aniver
sare, noi, uteciștii, toți tinerii Româ
niei socialiste — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
înfrățiți în muncă și
idealuri am
trăit clipe unice, de caldă emoție și
frumusețe, cind vi s-a conferit din
nou Titlul de Onoare Suprem „Erou
al Republicii Socialiste România",
semn al unei noi confirmări a ines
timabilei contribuții pe care o adu
ceți în opera de făurire a societății
socialiste și comuniste pe pămîntul
patriei, a sentimentelor de profundă
dragoste, recunoștință și admirație
cu care vă înconjoară întregul partid
și popor, se arată în telegrama C.C.
AL U.T.C.
Din toată căldura inimilor noastre tinere vă aducem un cald prinos

de recunoștință dumneavoastră, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel care, ca nimeni altul, simbolizați
partidul în legătura sa indestructibilă
cu poporul, omul, comunistul de omenie, puterea exemplară a neobosirii în spirit și faptă, cel ce veghea
ză permanent la fericirea poporului,
cel care ne-ați insuflat siguranța
nepieritoare a marilor epoci creatoa
re, a drumului comunist spre viitor,
prietenul apropiat al tinerei gene
rații.
Cu deosebit respect, cu aleasă pre
țuire — se arată, totodată, in tele
gramă — omagiem astăzi pe tovară
șa Elena Ceaușescu, care, însoțindu-vă prin ani gindul și fapta, s-a
contopit cu ființa și firea poporului
nostru în lupta pentru mai bine, adueîndu-și o neprețuită contribuție
la cauza mișcării muncitorești revo
luționare, în conducerea partidului și
statului, la elaborarea și înfăptuirea
Programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism,
la afirmarea și creșterea prestigiu
lui științei românești în lume.
Exprimind gîndurile și sentimen
tele de înaltă mîndrie patriotică, de
nețărmurită dragoste și devotament
pe care vi le poartă țărănimea coo
peratistă, toți lucrătorii ogoarelor ță
rii, vă adresăm din adîncul inimii,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere
și respectuoase felicitări, urări de
sănătate și viață lungă, noi și tot
mai mari succese în conducerea par
tidului și statului spre binele și feri
cirea poporului român, se arată in
telegrama CONSILIULUI UNIUNII
NAȚIONALE ACOOPERATIVELOR
------------------------AGRICOLE DE PRODUCȚIE.
Reafirmînd și. cu acest prilej adeziunea totală la politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, recunoștința fierbinte a țărăni
mii pentru grija statornică pe care o

cele mai calde felicitări pentru Titlul
de Onoare Suprem „Erou al Repu
blicii Socialiste România", ce v-a fost
conferit cu prilejul aniversării a 60
de ani de la făurirea Partidului Co
munist Roman, se subliniază în tele
grama adresată de CONSILIUL OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA. Acum, la gloriosul jubileu al partidu
lui. exprimind profunda noastră gra
titudine pentru deosebita- grijă pe
care o manifestați în înfăptuirea po
liticii naționale a partidului, in dez
voltarea prieteniei și unității frățești
a tuturor cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, vă asigurăm,
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că această unitate fiindu-ne scumpă tuturora, nu vom în
gădui nimănui și niciodată să aten
teze la ea și vom face totul ca
această unitate să rămînă de granit.
în telegrama colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri din ma
rea ÎNTREPRINDERE BUCURESTEANĂ „23 AUGUST" se spune :
Ingăduiți-'ne, stimate tovarășe se
cretar general, ca, în acest moment
solemn, să vă reafirmăm hotărirea
noastră fermă de a acționa cu pasi
une revoluționară pentru ca între
prinderea „23 August" să devină o
veritabilă citadelă a muncii, a edu
cației și autoeducației în spiritul
înaltelor principii ale eticii și echi
tății socialiste, a ordinii și discipli
nei, a răspunderii muncitorești pen
tru îndeplinirea exemplară a obiec
tivelor stabilite de Congresul al XIIlea pentru o nouă calitate, superioa
ră, a întregii activități.
Acordarea acestei înalte, distincții
— se subliniază în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BISTRIȚANASĂUD AL P.C.R. — reprezintă
încă o dovadă a recunoașterii una
nime de către partid, de către în

adresăm cele mai călduroase felici
tări și urarea de viață lungă, multă
sănătate, nesecată putere de munca,
spre a ne conduce cu aceeași clar
viziune pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului.
Sintem mîndri că alegerea dum
neavoastră, acum 16 ani, în fruntea
partidului și statului, a marcat în
ceputul unei etape noi, caracterizată
printr-un spirit dinamic, profund re
voluționar, in întreaga activitate po
litică, economică, socială, care a
asigurat dezvoltarea multilaterală a
patriei noastre, ridicarea nivelului de
trai al poporului, afirmarea principii
lor și normelor eticii și echității, so
cialiste, avîntul
fără precedent al
învățămîntului, științei și culturii.
Acordarea Titlului de Onoare Su
prem — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CARAȘSEVERIN AL P.C.R. — dă expresie
înaltei prețuiri pe care v-o poartă
gloriosul nostru partid, întregul po
por, pentru activitatea exemplară
desfășurată de la cea mai fragedă
vîrstă în rindurile mișcării revoluțio
nare, antifasciste, in fruntea Organi
zației Tineretului Comunist, împotri
va exploatării și asupririi, pentru
dreptate socială și libertate națională,
pentru triumful idealurilor socialis
mului și comunismului pe străbuna
noastră vatră.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. se
subliniază : Este pentru noi o mare
bucurie și satisfacție să evocăm și
cu acest minunat prilej activitatea
dumneavoastră dinamică și plină de
răspundere, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, care
timp de peste patru decenii și ju
mătate v-ați consacrat întreaga via
ță și putere de muncă pentru pros
peritatea țării, pentru binele și fe
ricirea poporului.
Profund devotat
poporului, clasei muncitoare, din
rindurile cărora v-ați ridicat, dum

ționale, umanismul socialist a devenit
componenta firească a vieții, ați de
terminat cea mai largă activizare a
potențelor națiunii, iar prefacerile
trăite de țară echivalează cu o nouă
și neasemuită ctitorire, ilustrată ple
nar prin însuși chipul profund reinnoit al orașelor și satelor patriei, prin
puterea ei economică înzecită, prin
afirmarea cutezătoare a independen
ței și suveranității naționale, a locu
lui distinct pe care România îl ocupă
azi in concertul popoarelor lumii.
înalta distincție pe care națiunea
v-a acordat-o — se spune în telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R. — are o
adincă și emoționantă semnificație,
dumneavoastră mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu fiind exponentul
strălucit al năzuințelor și aspirațiilor
acestui popor, simbolul desăvîrșit al
acestor vremuri revoluționare care
ne-au înălțat în demnitate, așezîndu-ne destinul sub semnul incandes
cent al comunismului.
Aici, la Galați, ca pretutindeni în
țară, numele dumneavoastră înseam
nă înțelepciune și cutezanță, patrio
tism fierbinte și dăruire revoluționa
ră, dumneavoastră reprezentind pen
tru fiecare dintre noi pilda vie a
arhitectului și constructorului de via
ță nouă, chezașul izbînzii în lupta
neobosită a întregului nostru popor
pentru triumful socialismului și pro
gresului multilateral al patriei,

Dînd glas celor mai alese gînduri
și sentimente de care sînt însuflețiți,
comuniștii, muncitorii, țăranii, inte
lectualii, toți oamenii muncii din ju
dețul Giurgiu vă felicită din adîncul inimii lor pentru conferirea Ti
tlului de Onoare Suprem „Erou al
Republicii Socialiste România", se
subliniază în telegrama COMITETU"
LUI JUDEȚEAN GIURGIU AL
P.C.R. împreună cu întregul nostru
popor vă sîntem adine recunoscători
pentru minunata dumneavoastră acti

Ceaușescu, acum în aceste momente
de aleasă împlinire și cinstire a mun
cii dumneavoastră, comuniștii, toți fiii
Mehedințiului, mulțumindu-vă incă
o dată, pentru grija ce o purtați tu
turor făuritorilor bunurilor materiale
și spirituale, pentru înțelepciunea cu
care acționați pentru ca România să
strălucească în era comunistă, vă ru
găm să ne îngăduiți a vă adresa, in
semn de nemărginită recunoștință,
urarea de ani mulți cu sănătate și
multă putere de muncă, pentru a
conduce patria, partidul și poporul,
cu, aceeași fermitate și cutezanță,
spre un viitor demn, fericit și pros
per — se spune in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI
AL P.C.R.

Pilduitorul dumneavoastră exemplu
de slujire devotată a intereselor vitale
ale poporului, atașamentul profund
față de cele mai scumpe aspirații și
idealuri ale celor ce muncesc, vă în
scriu definitiv in istoria și conștiința
poporului român, ca un erou al luptei
multimilenare pentru progres și civi
lizație a patriei noastre — se subli
niază in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.
Dorim ca și cu ocazia acestui memo
rabil eveniment al vieții noastre social-politice contemporane să vă
adresăm, în numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor din Maramureș,
viață îndelungată, deplină putere de
muncă spre binele și fericirea po
porului nostru, a păcii mondiale.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL-----P.C.R. se spune : înalta distincție conferită dă
expresie îndelungatei și strălucitei
activități desfășurate
de dumneavoastră în mișcarea
revoluționară,
încă din fragedă tinerețe, pusă în
slujba mărețelor idealuri de liberta
te și dreptate socială ale poporului
român. Totodată, aceasta' reflectă
meritul de excepție pe care-1 aveți
în elaborarea și înfăptuirea grandio

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul conferirii
Titlului de Onoare Suprem „Erou al Republicii Socialiste România44
purtați dezvoltării și modernizării agriculturii, vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că lucrătbrii ogoarelor vor
aplica neabătut îndemnurile și indi
cațiile dumneavoastră prețioase, militind cu consecvență pentru ca anul
1981 să marcheze trecerea cu succes
la înfăptuirea noii revoluții agrare,
creșterea substanțială a contribuției
acestei ramuri prioritare a economiei
naționale, la înflorirea scumpei noas
tre patrii — România socialistă.
în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI
TEHNOLOGIE, se spune : Vă ru
găm să ne permiteți să dăm
expresie gîndurilor și sentimentelor
tuturor celor ce muncesc pe tărimul
științei, tehnologiei și introducerii
progresului tehnic în patria noastră,
adresîndu-vă, din toată inima, cele
stima profundă,
mai calde felicitări,
........ ..
admirația, dragostea și devotamentul nostru nețărmurit, recunoștința
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți
în fruntea partidului
.
și statului nostru, spre bunăstarea, demnitatea și fe
ricirea națiunii noastre socialiste,
pentru triumful cauzei socialismului
și comunismului în România, pentru
înțelegere, securitate, cooperare și
pace in lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii de
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL
P.C.R. — iși exprimă și cu acest prilej
nețărmurita dragoste și prețuire ce
vi le poartă pentru tot ce ați făcut și
faceți pentru noi. stima și recunoș
tința față de dumneavoastră, comu
nistul și revoluționarul înflăcărat ee
întruchipați cele mai alese însușiri
ale neamului nostru românesc, gindurile și aspirațiile întregii națiuni,
eminentă personalitate a lumii poli
tice contemporane, exemplu de dă
ruire și abnegație pentru cauza so
cialismului și comunismului.

In aceste clipe solemne, de mare și
nespusă bucurie, vă rugăm să ne în
găduiți, mult iubite conducător, să
ne unim în cuget și simțire cu în
tregul popor și să vă adresăm din
adîncul inimilor cele mai calde și
respectuoase felicitări, urarea fier
binte de multă sănătate și fericire —
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.
Argeșul, care vă datorează tot ce
s-a înfăptuit mai măreț și mai du
rabil pe meleagurile sale, vă urează
din toată inima și cu toată dragostea,
tinerețe veșnică, asemenea anotimpu
lui in care s-a născut gloriosul nos
tru partid.
Cu nețărmurită bucurie și profundă
satisfacție, COMITETUL JUDEȚEAN
DE PARTID BACĂU vă adresează,
cu acest prilej, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii din
județul nostru, cele mai calde și sin
cere felicitări, cele mai alese urări de
deplină sănătate, viață îndelungată și
multă putere de muncă pentru a ne
conduce pe mai departe pe drumul
glorios al socialismului și comunis
mului.
Vedem în dumneavoastră pe fiul
cel mai devotat și iubit al poporului,
pe marele erou, care, asemenea ma
rilor înaintași, își dăruie fără preget
întreaga capacitate, viața și puterea
de muncă înaltelor idealuri și năzuin
țe ale poporului, constituind exem
plul cel mai mobilizator de revolu
ționar și patriot.

Cu inimile pline de înălțător și vi
brant patriotism, cu deosebită bucu
rie și deplină satisfacție, comuniștii,
toți locuitorii județului Bihor — ro
mâni, maghiari și dfe alte naționalități
— am luat cunoștință, alături de toți
cetățenii din țara noastră, de hotărîrea și decretul prin care vi s-a
acordat, cu prilejul celei de-a 60-a
aniversări a partidului, Titlul de
Onoare Suprem „Erou al Republicii
Socialiste România" — se subliniază
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R.
Cu sincere sentimente de stimă,
dragoste și respect, vă exprimăm

tregul popor a calităților dumnea neavoastră, mult stimate tovarășe
voastră strălucite de eminent con secretar general, constituiți un per
ducător politic, de patriot înflăcărat, manent și mobilizator exemplu pen
de revoluționar consecvent, de luptă tru noi, însuflețindu-ne prin fermi
tor neînfricat pentru cauza păcii și tatea cu care militați pentru îndecolaborării internaționale, care din plinirea marilor sarcini pe care parfragedă tinerețe v-ați dedicat cu în tidul, națiunea noastră vi le-au în- ,
treaga ființă, cu neasemuit patos re- . credințat.
voluționar și eroism cauzei luptei
pentru eliberarea socială și naționa
Decernarea titlului suprem de
lă a poporului din căre v-ați născut, „Erou al Republicii Socialiste Româ
făuririi pe pămîntul României a nia" — se arată în telegrama CO
unei noi societăți — societatea so MITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL
P.C.R. — reprezintă' recunoașterea
cialistă
și comunistă.
îngăduifirească și aprecierea unanimă a
ți-ne, mult iubite și stimate to
partidului și poporului român față
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă în
credințăm că, urmind exemplul dum
de eroica și laborioasa dumneavoas
neavoastră strălucit, vom acționa cu tră activitate în fruntea partidului
și mai multă hotărîre și abnegație,
și a țării, a strălucitei contribuții pe
vom face totul pentru a realiza ecare
•e ați a^us-o
adt: _ la dezvoltarea
__
__ _ teo
_ 
xemplar sarcinile și obiectivele ce ne
și la îmbogățirea pracrieii științifice
.
revin din hotărîrile Congresului al ticii revoluționare, a rolului decisiv
XII-lea.
în rezolvarea problemelor majore
ale înălțării edificiului socialismului
în telegrama adresată de COMI
în patria noastră, în elaborarea și
TETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL
’
înfăptuirea Programului partidului
P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oade făurire a societății socialiste mul
menii muncii de pe meleagurile botilateral
dezvoltate și înaintare a
toșănene vă adresează, scumpe și iu- României spre comunism, a aportu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele
lui remarcabil adus la întărirea pri
mai sincere felicitări cu prilejul con
eteniei și colaborării cu toate țările
feririi Titlului de Onoare Suprem de socialiste, cu toate statele lumii, la
„Erou al Republicii Socialiste Româ
cauza colaborării și destinderii in '
nia", aceasta
trezind o puternică ternaționale,
bucurie în inimile noastre, ale tutu
ror, constituind un act de legitimă
Comuniștii, toți oamenii muncii, —
mîndrie
patriotică,
revoluționară
se arată în telegrama COMITETU
pentru întregul nostru partid și popor.
LUI JUDEȚEAN CONSTANȚA AL
P.C.R. — cu nespusă bucurie, într-o
în telegrama COMITETULUI JU
deplină unanimitate, vă adresează,
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R., se mult iubite și stimate tovarășe
spune : Conștienți pe deplin că pre
Nicolae Ceaușescu, omul al cărui
zența dumneavoastră, mult stimate și
destin și geniu se contopesc cu parti
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
dul și România și întruchipează tot
eroul național al Republicii Socialiste
ce a avut și are mai bun și mai du- .
România, reprezintă chezășia sigură
rabil ființa românească, cele mai
a mersului ascendent pe noi trepte de
calde felicitări cu prilejul conferirii
progres și civilizație, de bunăstare și
Titlului de Onoare Suprem „Erou al
fericire a poporului, dorim să vă în
Republicii Socialiste România".
credințăm că vom urma neabătut lu
Vedem in aceasta o încununare
minoasa dumneavoastră pildă de
strălucită a prodigioasei dumneavoas
muncă și viață, vom acționa cu toate
tră activități pe cate ați desfășurat-o
forțele pentru înfăptuirea sarcinilor
de-a lungul întregii vieți in miș
ce ne revin din istoricele hotărîri ale
carea comunist-revoluționară, con
Congresului al XII-lea al partidului,
sacrată înfăptuirii mărețelor idealuri
sporindu-ne astfel contribuția la în
de libertate, dreptate socială, in
florirea și propășirea continuă a dependență națională ale poporului
scumpei noastre patrii.
român, recunoașterea de către întrea
ga noastră națiune a rolului hotăriAdresîndu-vă din suflet caldele tor pe care il aveți in elaborarea și
noastre felicitări — se subliniază in
Înfăptuirea politicii partidului.
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAILA AL P.C.R. — cu
în telegrama COMITETULUI JU
inimile încărcate de bucuria eveni DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se
mentului pe care îl trăim alături de
spune : înalta distincție acordată
toți fiii patriei, vă exprimăm totala
ilustrează in cel mai înalt grad sti
și profunda noastră recunoștință pen ma, prețuirea și profunda considera
tru ce ați făcut și faceți intru în
ție de care vă bucurați în fața tutu
florirea României, pentru asigurarea ror fiilor țării, reprezintă aprecierea
unei vieți demne, prospere și in de profundă și unanimă a neobositei și
plină pace fiilor ei, care văd in dum prestigioasei dumneavoastră activi
neavoastră, mult iubite și stimate tăți, a contribuției hotărîtoare pe care
conducător, cel mai iubit și respectat
ați adus-o și o aduceți la elaborarea
bărbat al neamului, ctitorul Româ și înfăptuirea politicii partidului nos
niei moderne, certitudinea implinirii tru comunist, in lupta împotriva asu
viitorului de aur al patriei — comu
pririi, pentru înfăptuirea revoluției
nismul.
de eliberare națională și socială, antiimperialistă și antifascistă, în acti
‘Permiteți-ne să vă adresăm, în vitatea de făurire a socialismului, a
numele oamenilor muncii de națio societății socialiste multilateral dez
nalitate germană din țara noastră,
voltate în România.
cele mai calde și sincere felicitări
pentru înaltul titlu de onoare „Erou
La unison cu țara — se spune în
al Republicii Socialiste România" și telegrama COMITETULUI JUDE
să vă urăm din toată inima multă
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.
asănătate, viață lungă și putere de ducem un înflăcărat elogiu, mult iu
muncă spre binele și fericirea pa
bite și stimate tovarășe Nicolae
triei și poporului nostru, se spune Ceaușescu, eroicei dumneavoastră
în telegrama CONSILIULUI OAME activități revoluționare, consacrată
NILOR MUNCII DE NAȚIONALI din cei mai tineri ani Înfăptuirii ce
TATE GERMANĂ DIN REPUBLICA lor mai scumpe năzuințe ale poporu
SOCIALISTA ROMANIA. Folosim a- lui și acordăm o imensă prețuire ne
cest prilej pentru a vă asigura, mult pieritoarei opere teoretice și inesti
stimate și iubite tovarășe Nicolae mabilei contribuții practice ce și-au
Ceaușescu, că oamenii muncii de na pus amprenta de neșters pe întreaga
ționalitate germană din țara noastră operă de construcție socialistă a pa
sînt ferm hotărîți de a-și aduce în
triei, făcînd să triumfe demnitatea și
treaga contribuție, împreună cu în progresul pe acest pămînt străbun.
tregul popor, la înflorirea continuă
a patriei noastre comune, la Înfăp
în chip firesc, suprema distincție
tuirea Programului partidului de e- ce vi s-a acordat — se spune în tele
dificare a societății socialiste multi grama COMITETULUI JUDEȚEAN
lateral dezvoltate in Republica So- DOLJ AL P.C.R. — vine să aureoleze
pe acela care a făcut cel mai mult
cialistș România.
pentru partid și pentru țară, condu
Exprimind nemărginita bucurie, cătorul revoluționar care a infruntat
sentimentele de aleasă prețuire și închisorile și prigoana, făcînd din
dragoste fierbinte pe care le nutrim crezul revoluționar comunist flacăra
față de dumneavoastră, mult iubite și ce a luminat marșul impetuos către
stimate tovarășe secretar general — libertate al patriei. In cei 16 ani de
se arată in telegrama COMITETULUI
cind vă aflați în fruntea partidului a
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. — vă sporit sentimentul valorii noastre na

vitate și pentru contribuția decisivă
pe care ați adus-o la îndeplinirea
marilor sarcini ce au stat în fața
partidului nostru.

sului program al partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Cu nețărmurită dragoste și bucu
rie — se spune in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN GORJ AL
P.C.R. — vă adresăm cele mai
călduroase felicitări cu prilejul con
feririi celui mai prestigios titlu de
onoare din țara noastră, acela de
„Erou al Republicii Socialiste Româ
nia".
Pentru comuniștii gorjeni, pentru
toți oamenii muncii de pe meleagu
rile noastre, este un motiv de cea
mai aleasă mîndrie faptul că trăiesc
și muncesc în această perioadă is
torică, ce poartă amprenta puterni
cei dumneavoastră personalități, în
evul nou, deschis de cel de-al IX-lea
Congres al partidului.

Folosim și acest prilej — se. arată
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. — pentru
a vă asigura că, urmînd neabătut
strălucitul dumneavoastră exemplu
de erou al națiunii, care și-a conto
pit din fragedă tinerețe întreaga fi
ință cu idealurile cele mai nobile
ale partidului, clasei muncitoare, în
tregului popor, comuniștii, ceilalți
oameni ai muncii din județ vor ac
ționa cu toată energia și dăruirea
pentru aplicarea fermă a prețioase
lor indicații și orientări date de
dumneavoastră, a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului, pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan pe anul 1981 și pe între
gul cincinal actual. f

Toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, care trăiesc pe
meleagurile harghitene, alături de în
treaga țară își manifestă in aceste
clipe bucuria și satisfacția de a vă
avea in fruntea partidului și statului
nostru pe dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai devotat fiu al po
porului nostru, se relevă în telegra
ma
COMITETULUI
JUDEȚEAN
HARGHITA AL P.C.R. Avînd con
vingerea că sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a dumneavoas
tră, viața noastră va deveni mereu
mai îmbelșugată, mai fericită, ne an
gajăm să muncim fără preget pentru
transpunerea în viață a mărețului
program elaborat de Congresul al
XII-lea al partidului.
înalta distincție ce v-a fost acor
dată reflectă aleasa prețuire a meri
telor dumneavoastră, a rolului hotărîtor ce îl aveți în elaborarea și în
făptuirea grandiosului program al
partidului, se relevă în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R. împlinind gîndurile și sentimentele cele mai profun
de ale minerilor, siderurgiștilor, con
structorilor, lucrătorilor de pe ogoa
re, ale tuturor oamenilor muncii hunedoreni,
exprimăm
încrederea
noastră fermă în justețea politicii
partidului nostru, întreaga stimă, ad
mirație și recunoștință față de dum
neavoastră, ilustrul și iubitul nostru
conducător, patriot înflăcărat și mi
litant internaționalist.
Trăind bucuria marii sărbători a
întregului partid și popor, se spune
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R., comu
niștii, toți cei ce trăiesc și muncesc
în Bărăganul ialomițean, își exprimă
nețărmurita mindrie patriotică prile
juită de conferirea Titlului de Onoa
re Suprem „Erou al Republicii Socia
liste România" tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului — ctitorul României socialiste.
Evocînd cu adîncă venerație merite
le strălucite ce le-ați dobindit în
fața poporului nostru și a lumii în
tregi, comuniștii, toți locuitorii jude
țului Ialomița, exprimăm cele mai
vii mulțumiri pentru activitatea neo
bosită ce o desfășurați in fruntea
partidului și a țării.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID IAȘI se spu
ne : Asemenea întregului popor, noi
vedem in această înaltă distincție ex
presia prețuirii, admirației și recu
noștinței națiunii române pentru
rodnica și neobosita activitate con
sacrată
triumfului socialismului și
progresului necontenit al patriei, în
tăririi păcii și colaborării între po
poare. Așezîndu-vă între eroii nea
mului și marile personalități ale vie
ții politice internaționale contempo
rane, activitatea dumneavoastră con
sacrată din fragedă tinerețe înfăptui
rii mărețelor idealuri de libertate și
dreptate socială ale poporului român
constituie pentru noi toți un exemplu
înălțător de patriotism și internaționalism.

Cu inimile vibrînd de înălțătoare
sentimente patriotice, de admirație,
prețuire și dragoste fierbinte față de
partid, față de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae

însoțim caldele noastre felicitări,
pe care vi le adresăm cu acest prilej
de neuitat — se arată în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL
P.C.R. — cu angajamentul solemn de
a nu ne precupeți energia și capaci
tatea pentru ca, însuflețiți de strălu
citul dumneavoastră exemplu de mi
litant comunist, să traducem întoc
mai în viață însuflețitoarele obiective
ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al XII-lea, pentru a ne spori con
tribuția la marea operă de înaintare
neabătută a patriei pe drumul edifi
cării societății socialiste multilateral
dezvoltate.

o desfășurați în fruntea conducerii
partidului și statului, pentru modul
strălucit în care conduceți destinele
națiunii noastre în vederea realizării
cu succes a Programului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.

Cu inimile pline de bucurie — se
spune în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. — vă
rugăm să primiți, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu omagiul nostru de sti
mă și recunoștință, urările de viață
lungă și fericire in fruntea partidului și statului, angajamentul că oamenii muncii de pe aceste frumoase
meleaguri românești nu vor precupeți
nici un efort pentru traducerea în
viață a sarcinilor ce ne revin din
istoricele hotărîri ale Congresului al
XII-lea al Partidului Comunist
Român.

Felicitîndu-vă cordial, din toată
căldura sufletelor noastre, pentru
conferirea acestui titlu suprem, pri
miți, vă rugăm, odată cu angajarea
noastră, de totală dăruire și devoțiu
ne, urarea de ani mulți și rodnici în
fruntea partidului și a țârii, aceeași
energie și cutezanță revoluționară la
care s-au călit conștiințele noastre,
numai sănătate și fericire, spre gloria
Partidului Comunist Român, spre în
florirea și prosperitatea României so
cialiste, se subliniază în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEA
VA AL P.C.R.
Drumul glorios străbătut de întrea
ga tară de la Congresul al IX-lea al
partidului — moment de răscruce în
viața șocial-politică a țării este ne
mijlocit legat de spiritul novator, di
namismul, cutezanța, dăruirea și
abnegația cu care
dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, ați acționat și acționați ca un ne
întrecut ctitor de țară nouă și pros
peră — relevă în telegrama sa CO
MITETUL JUDEȚEAN TELEORMAN
AL P.C.R. Este deosebit de plăcut
pentru noi, ca și cu acest prilej să
reafirmăm, în numele tuturor celor
care trăiesc și muncesc în județul
Teleorman, întreaga adeziune la po
litica internă și externă a partidului
și statului nostru.
Cu mare bucurie și satisfacție, oa
menii muncii din județul Timiș —
români, germani, maghiari, sîrbi și
de alte naționalități — au trăit cli
pele în care, la acest măreț jubileu,
v-a fost conferit dumneavoastră, to
varășe secretar general,- Titlul de
Onoare Suprem „Erou al Republicii
Socialiste România" — o nouă și
strălucită confirmare a activității
îndelungate și a meritelor excepțio
nale în mișcarea
revoluționară și
consacrată
înfăptuirii
mărețelor
idealuri de libertate și dreptate so
cială ale poporului român, se spune
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

înmănunchind cele mai alese gîn
duri și sentimente de înaltă prețui
re, stimă și considerație ale comu
niștilor, ale tuturor celor ce trăiesc
și muncesc pe frumoasele meleaguri
nord-dobrogene, sintetizînd aspirați
ile și dorința lor entuziastă, COMI
TETUL JUDEȚEAN DE PARTID
TULCEA vă aduce, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, un înflăcărat
omagiu, transmițîndu-vă din adîn
cul inimilor lor cele mai calde fe
licitări cu prilejul conferirii Titlu
lui de Onoare Suprem — „Erou al Re
publicii Socialiste România".

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se
spune : în numele tuturor celor ce
trăiesc și muncesc pe înfloritoarele
plaiuri vasluiene, exprimăm, din adîncul inimii, alesele noastre senti
mente de stimă și prețuire față de
modul minunat în
care conduceți
poporul român pe drumul făuririi
orinduirii socialiste multilateral dez
voltate. Dorim să vă încredințăm și
In. telegrama COMITETULUI JU
cu acest prilej de nestrămutata ho
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. se
tărîre a tuturor oamenilor muncii
spune : Comuniștii, toți locuitorii
Prahovei, care au avut cinstea deo- , din județul Vaslui de a înfăptui
neabătut politica
partidului, de a
sebită să vă fi cunoscut nemijlocit
aduce o contribuție tot mai mare la
activitatea revoluționară în condițiile
dezvoltarea și înflorirea Românie1
grele ale ilegalității, și care au bene
socialiste.
ficiat în ultimele două decenii de
sprijinul direct acordat județului
nostru in momente hotărîtoare ale
Exprimind calde felicitări, în tele
dezvoltării sale pe coordonatele so grama COMITETULUI JUDEȚEAI
cialismului, se alătură azi întregului
VÎLCEA AL P.C.R. se arată : Prii
nostru popor, pentru a vă ex
geniul dumneavoastră creator, prir
prima, mult iubite tovarășe Nicolae
spiritul realist, cutezător, prin am
Ceaușescu, dragostea profundă și res
plul dialog pe care-1 mențineți zi de
pectul pe care vi le poartă.
zi cu masele de oameni ai muncii
din toate sferele vieții noastre ma
Această înaltă distincție — se ara
teriale și spirituale, v-ați adus și vă
tă în telegrama COMITETULUI JU
aduceți o contribuție inestimabilă la
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. —
dezvoltarea democrației noastre so
consfințește o dată mai mult adevă
cialiste, la fructificarea, in folosul
rul că întreaga națiune, toți fiii asocietății, a tezaurului de înțelepciu
cestei minunate patrii, fără deosebi
ne și experiență al poporului, la în
re de naționalitate, v-au consacrat
florirea și afirmarea plenară a per
erou slăvit între eroii neamului, ca o
sonalității umane.
supremă și sublimă recunoaștere și
cinstire pentru cutezătoarea, neobo
în telegrama COMITETULUI JU
sita și generoasa activitate revoluțio
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se
nară cu care v-ați închinat întreaga
spune : Stăpîniți de o vie emoție, de
viață cauzei fericirii poporului, drep
nemărginită recunoștință pentru tot
tății sociale, libertății și socialismu
ce a dobindit România în acești ani
lui, independenței și suveranității pa
de cind dumneavoastră, mult iubite
triei, cauzei păcii..pe pămînt. a înțe
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînteți
cîrmaciul destinelor noastre, vă în
legerii și colaborării intre popoarele
credințăm și cu acest prilej că ne
lumii.
vom mobiliza și mai deplin eforturile, energia și capacitatea noastră
Ne folosim de acest minunat prilej
creatoare pentru a da viață hotări— se relevă în telegrama COMITE
rilor Congresului al XII-lea al partiTULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL
dului, orientărilor și indicațiilor pe
P.C.R. — pentru a ne exprima încă o
care ni le-ați dat da fiecare dată
dată sincerele noastre mulțumiri
cind v-ați aflat în mijlocul nostru,
pentru admirabila activitate pe care
al vrîncenilor.
Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general a!
al PartiParti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au
fost trimise, de asemenea, numeroase telegrame de către organizații de
partid, organizații de masă și obștești, consilii populare municipale, oră
șenești și comunale, consilii ale Frontului Democrației și Unității Socia
liste, consilii ale oamenilor muncii de diferite naționalități, ministere
și alte instituții centrale, colective de muncă din întreprinderi industriale,
de construcții și transporturi, consilii unice agroindustriale, întreprin
deri pentru mecanizarea agriculturii, unități agricole de stat și coope
ratiste. institute de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, insti
tuții de artă, cultură și presă, instituții de invățămint superior, școli,
unități sanitare, întreprinderi comerciale, unități militare, precum și de
către activiști de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării muncitorești și revoluționare, veterani de război, șefi ai misiunilor diplomatice
românești acreditați peste hotare, diferiți oameni ai muncii de diferite
vîrste și profesii în care sînt exprimate cele mai calde și sincere feli
citări cu prilejul conferirii Titlului de Onoare Suprem „Erou al Republicii
Socialiste România".
Telegramele prilejuiesc, în același timp, afirmarea unității de nezdrun
cinat dintre popor și partid, a adeziunii tuturor oamenilor muncii la po
litica înțeleaptă internă și externă a partidului, dind glas hotărîrii în
tregului nostru popor de a munci fără preget pentru a traduce neabătut
in viață istoricele obiective stabilite de Congresul al XII-lea al parti
dului cu privire Ia edificarea pe pămîntul României a socialismului șl
comunismului.
(Agerpres)^^
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FAPTUL II
I
DIVERS I
Măsura
chibzuinței
Mărar, pătrunjel,
leuștean,
ceapă, usturoi, morcovi, păstirnac, varză timpurie, cartofi, ri
dichi de lună, fasole verde, po
rumb pentru fiert...
Plus: 5 meri. 2 caiși, 2 pier?
sici, coacăz negru și zmeură.
Plus : trandafiri, crini, lalele.
Potul, pe o suprafață de nu
mai 600 de mefri pățrgți.
Dar în cazul de față, nu me
trul trebuie luat ca unitate de
măsură, ci hărnicia familiei lui
Dumitru finache de pe strada
Constantin Brincoveanu din Ttrgoviște, care și-a transformat
curtea intrrg grădină pe Cit de
frumoasă, pe atit de roditoare.

Gravat
cu majuscule
Primim pe adresa rubricii o
scrisoare de la un grup de
mupeitori de la întreprinderea
de construcții și reparații echi
pamente
de
telecomunicații
Buctirești : ..Peptru dumnea
voastră și pentru alții, numele
de Nicolae Iorgulescu nu vă
spune nimic. Pentru npi insa,
cel care am învățat meserie de.
la acest om de măre omenie,
ne-a fost tare greu să ne obiș
nuim măcar cu ideea că va ieși
la pensie. Ziua aceea a venit
acum, după 46 de ani dp muncă
neintreruptă in aceeași unitate,
in același atelier și în aceeași
meșerie, de gravpr. Și încă ceva:
nu a intirziai și nu a lipsii
niciodată nemotivq.t. Și aceasta,
timp de 46 de ani“. O viață

Coincidență
și nu prea
Exisță la ferma zootehnică a
cooperativei agricole din pomur
na Vinga, județul Arad, două
îngrijitoare cu același nume: Elir
sabeta Răzvan. Coincidența este
insă numpl de nume și prețtume.
Peptru că între cele dguă exis
tă mari deosebiri, prțrrțg dintre
ele este o femeie harnică, a
pricepută și pasionată crescă
toare și îngrijitoare de animale,
constituind un exemplu de uțmqt ctițăr de tiza ej, țifumai că
aceasta nu prea se ostenește.
Dimpotrivă, cind ți-e lumea mai
dragă și ferma are mai nigre
nețioie de ea, bg că lipsește, ba
că pgrfieîtl în Vpiaj pe la praș.
~—~
Două femei, aceleași indatoriri, același nume, dar nupiai
una-i de renume.

Pe încredere
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ziua
Pe mai multă vreme, îți zitța
sorocită,
Iile Constantini dill
'.lin
București (strada Soldat Stroie
Ion), împreună cu spțiq, îți pri
mesc pensiile din mina aceluiași
factor poștal — Ion Obedeanu.
Ca de obicei, poștașul le-a adus
pensiile pe luna aprilie in ziua
cuvenita. Și țot ca de obicei, cei
doi soți' au pus banii la un loc,
fără să-i numere. Pe încredere!
A doua zi dimineața, avind de
făcut unele tîfguieli, cei doi
soți au luat p stțmd de bani, dar
au observat că lipșpște dip ei o
mie de lei. Mia de lei cu pricina
fusese depitsă in aceeași seară
de poștaș la oficiul nr. S de
care aparține, astfel incit soții
Constantin nici n-au apucat
bine să spună despre ce e vorba,
că dirigintele a și dat să numere
banii.
— Nu-i nevoie, vă rog — a in
tervenit Ilie Constantin. Vă
mulțumesc mult, li iau, ca și
pină acum, pe încredere.

Bieții brăduți!
’ I
'

mtomobiliști pornesc
nre zonele de rară
țării. Că de ebl'’ațț'gpgț a cunoscut
minică, în pofirlciogse, o apiQepergșî, țnanr
‘t drumeților
fțmilor. GțengUlț primii pg
nă, de liniște...
urnire pentru
ire Și refgce-c
mijlocul fruasm gig mtțrțr.
, upii gutom°bțIq. plecare, șu
ii de brad rupte
nesocotință. Nu
țci toate numereularp ale mașinir
.e cu crengi, ba
irăduți întregi, tădăpini, Ifu crepgi;
Brăduți plantați și
oameni, să crească
Iniei, igț pentru oațtă că unii dintre ei
parte de oameni-

dai? •'

)e o punte
Sfichi de la zțarul
‘ din Suceava relatează
arg nțgi puțirt obișnțfi, punte îngustă, qrcaitfț
q, s-au intilnit doi tre.ițțtpi dinți?
din Cifnpulung Moldoveergind cțâtinîndu-se și
țiplă de rachiu in mină,
lempat pe celalalt :
, rpăț Și tu, o gură de
a, că nu iei foc,
'oc np țgțt, dffi d? băut
clipf să beau — q răspupș
șțgi, clțefliuț, s-g supărat
sț l-a ințbrincit pe celălalt,
a căzut de pe punte,
țbic, drept îți apa Mqțdpvei,
l ca gheața, de tinde s-a
■qt cu dificulțpțe. ffipț pencafe Năștoi nu s-a puțul
llvg- de sancțiunea cuvenită,
i alte puvipte, a ințrqț și el la
făRubrică realizată de

Pplre POPA
și corespondenții „Scînteii
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SWW Ot MUNCĂ Al CONSILIULUI POPULAR

Prin consultarea sistematică
și cu participarea cetățenilor

Vizita în R. P. Ungară a unei delegații
de activiști ai P.C.R.
O delegație de activiști ai P.C.R.,
pqndusă de tovarășul Iqp Bucur,
membru al C.C. al P.C.R., secretar al
Comitetului municipal București al
P.C.R., a făcut, ip perioeda 4—a
mai a.c., la invitația C.C. al P.M.S.U.,
o viziță de Sphimb de exggriențg in
R. P Ungară.
Pe|egețja a avuț convorbiri la Co-

circumscriptii electorale comunale
începem relatarea asupra stilului
exiștă- Locul președintelui biroului
de muncă al primăriei .din Telciu cu
o afirmație -r aparent... cvasieviexecutiv este lpcul $e deputat al
circumscripției care l-a aleș. Iar cg
dentă — a omului ce deține respon
sabilitatea „numărul unu" in cadrul
factqr răspunzător de (WRUl roerș al
Duminică după-amiază a sosit in
întregii comune, cred că trebuie să
comunei, tovarășa Ioana Baciu. Am
Capitală tovarășul Leetoraj Chundraintrebat-o :
se concentreze pe oroblemele egrp
mun, președintele Partidului Comu
implică autoritatea instituției, spre
— Ce considerați esențial în co
nist din Mauritius, care, la invitația
exemplu relațiile cu alte unităti
laborarea dintre instituția pe care o
Comitetului Central al Partidului Co
socialiste, inclusiv din afara comunei.
conduceți și locuitori ?
Aiscultind această opinie, nergm
— Faptul ca oamenii să nu consi
reamintit o altă secvență, la care
dere consiliul popular ca... fiind
abia
asistasem. Sunase telefonul. Se
compus doar din președintele său.
Ceea ce ar duce la o „gituire". în so
oferea legătura anterior selicitgtă cu
Cu prilejul celei de-a 36-a atțjvgrluționarea problemelor, la tergiver
autobaza de transporturi auto din
săr| a eliberării Cehqslovqpipj de șqb
sări. la diminuarea . răspunderii ce
Năsăud.
dominația l'qșcistă, ambasadorul alorlalți membri ai consiliului. Nu
Vorbea primărița : „Tovarășe Baca
cesiei tăfl te București, Lțjmir Ha(șeful autobazei călători — n.n.). sint
e vorba de fugă de răspundere, nici
nak. a oferit, luni, o recepție.
primarul din Telciu. Este a doua
de comoditate, dar este nefiresc,
Au pgrticjpgt tovarăș11 i°n Pătan,
absolut nefiresc, ca președintele bi
oară cind- iau legătura cu dumnea
membru al Comitetului Politic Exevoastră. Să nu-mi mai replicați că
roului exfecutiv să rezolve toate pro
cuțjv
ql C-C- al P-C.R., ylceprimr
drumurile noastre sint impracticabile.
blemele, să se substituie întregului
minjsțru g| guverpplpi, Virgil Tgpr
activ.
Pentru a vă convinge, vă poftim pe
dorescu, vicepreședinte al Marii Adu
— De ce puneți această proteren. Țineți seama că in cauză sint
nări Naționale. Josif Uglar. vicepre
blemă ? Este de la sine înțenavetiștii si elevii din satul Telcișor.
ședinte al Consiliului National al
Ies. Se intimplă updeva altfel ?
Fără cursele pe care le efectuați, ei
Frontului Democrației șj Unității So
— N-aș vrea sâ
nu-și pot rezolva
cialiste,
Dqmitru Țurcuș, adjunct de
mă refer da alții,
nici treburile și
șef de secție la C.C.. al P.C.R., Nedar in
timpul
nici nu-și
pot
culai Agachi, Gheqrghe Caranfil și
Din experiența
mandatului
ani
face datoria. Iar
Trandafir Cocqrla, miniștri, Constan
constatgt că aeu le cer să și-o
tin Oanqea. adjunct aj ministrului
comunei Telciu,
pare și această
facă...". După ce
afacerilor externe, general colpne|
predispoziție: una,
a pus receptorul
județul Bistrița-Năsăud
Marin Nipoleșcu. adjunct al minisr
două — „Hai la
in furcă am in
trulpj apărării jțgțipnalp, fpn Stpian,
tovarășa
preșe
trebat-o pe tova
adjunct al ministrului comerțului
dintă !“.
Pentru
rășa Baciu: „Dacă
exterior și cooperării economice inorice nimic : — „Hai s-o întrebăm
ar sosi interlocutorul de la autobază,
și pe primăriță !".
ce i-ați arăta 7
— Nu e acesta un semn al încre
— Firește, obiectul disputei : dru
derii ?
murile, Pe cel național îl cunoaște,
— Pg. însă cp q coqd|ț|e: pa
pentru cg e asfaltat. Dar drumurile
funcționarul sau activiștțil obștesc,
comunale nu le-a călcat cu piciorul
care era maj aproape de problemă,
și deci nu are de qpde să știe că
La Iași a inceput, luni, cursul
pare era competent să o soluționeze,
anul ■ trecut le-am rearpenaiat. E
pqștunjverșitar de perfecționare in
să fi încercat ceva, să fi intreprins
adevărat, s?a lucrat ia ele preț de
management-marketing cu aplica
ceva. Dacă apela nu-șj pune gindireg
300 de mii lei. dar ne-au costat
ții de finanțe-eontabilitațe, . ma
la contribuție, nu-și angajează răs
efectiv 35 de mii' deoarece am pus
nifestare științifică organizată de
punderea in limitele competentei
toți mina. Sînt hune pentru circu
către Academia de studii economice
sale, dacă acționează doar câ un fel
lație".
București și Fundația europeană
.de agent de circulație care arată
Dar nu numai drumurile se pot
Drâgan, împreună cu Universitatea
calea’ șpre prirngr, qq p bine,
vedea la Telciu. ci și multe alțe îmr
„Al. I. Cuza“ Și The City Uni
Ca să înțelegem mai bine opinia
pliniri
de
dată
recentă,
cum
sint
:
versity Business School of London,
exprimată, tovarășa Baciu ne-a in
complexul comercial al cooperației de
sub egida Ministerului Educației și
vitat să asistăm o zi la activitatea
consum, cu spatii de alimentație pu
învățămintului.
consiliului. Redăm două secvențe
blică
și
prestări
de
servicii,
avîrid
o
Curșul se închițje lă 30 piab
observate cu acest prilej.
suprafață
utilă
de
1
626
mp.
cel
mai
Prima ; Vașilp Armai), din sștul
mare
și
mai
frumos
din
iudetul
★
Fiad, g vepjț de la q ' fțisfanță ’ de
Bistrița-îfasăud ; noul atelier de cqn16 km pentru a-și rezolva o doleanță,
La
Centrul
demografic
O.N.U. —
fepțipnaț covoare: ;nno:iate ; nqpa
f se șțricașe o parte din grajd din
România (CEDOR) din București
bgie si noua brutărie.; cișmelele de
cauza intemperiilor. Trebuia reparat.
s-ap deschis luni lucrărjle celei de-a
pe șoseaua principală, amplasate dip
S-a îndreptat spre delegatul sătesc
doua reuniuni a Comitetului consul
50 în 50 de metri, cărora le vine apa
care avea și el treburi pe la con
tativ
al centrului. în cadrul lucrărilor,
prin cădere liberă, de la distantă de
siliu, Ștefan Cprdpș. Deșj primarul
Ja care participa Audun Ofjord, di=
aproape
20
km
;
noua
maternitate
comunei eră de fața, acesta și-a expus
rectorul Centrului european pentru
pentru 100 de scroafe. înainte de
problema. Primind lămuririle ner
înyățămînt șqperipr a} U.IȚ.R.Ș.C.Q.
orice se văd însă caseie, sute de case
fesare și fiind trimiș Ia cine trebuia,
de lă București, reprezentanți ai Or
cu parter și etaj. în ultimii ani.
in maximum 20 de minute toate
ganizației Națiunilor Unite, 1 specia
localitatea figurează in mod constant
formele au fost perfectate. Ați urmat
liști d|n țărj in curs de dezvoltare și
printre premiantele județului la ca
ștampilele și ' semnăturile celor în
din tara noastră, sint examipate pro
pitolul înfrumusețare și bună gospo
drept, după care omul s-a întors la
gramele
de invățămint, cercetare și
dărire. stă pe podiumul fruntașilor
posturile Iui firești.
asisțență ’ tehnică ' ale CRDOR îft
în
ceea
ce
privește
livrările
de
pro

A doqg : Șavpta Martan, tot din
vederea creșterii eficienței formelor
duse agroalimentare la fondul de
Fiad. s-a adresat foarte supărată
și metodelor folosite de acest orgastat, iar in cadrul Festivalului natio
președintelui consiliului popular că
nal „Cin tarea României", comuna
fusese criticată la gazeta de stradă
participă in mod constant cu cinci
și amendată că a ascuns la recenșăformații cuitural-artisțiee și ma|
mîntul animalelor citeva mioare. A
mulți interpreți.
fost chemat indgtă recenzoful." Aces
ta — de fapt profesorul copiilor
în loc de încheiere, q „informație
ei — a demonstrat negru pe alb că
de ultimă oră". După plecarea din
Echipa de fotbal a României a
petenta nu are dreptate. „Spuițe
comună am fost anunțați cg repre
sosit- in cursul zilei de luni la Buda
dumneata — a intpebat-p el în final
pesta, unde, pe",,Nepștadion‘-, se va
zentantul autobazei chigr a rășpuqs
— pot piț sării învăț eonii} cg 80 de
desfășura miercuri seara, începind de
invitației si a șqs|ț ip vizită.' S-a
pi, pluș cele pe <^pe le-am găsit
la ora 21,00, partida FJpgarig —
ulterior în gospodăria dumi'tale.' fac
convins țip calitațea drumurilor ș|. in
România, coritînd pentru grupa q
în total doar... 75 ?"
prezent, nu up autobuz, ci mai multe
4-a europeana a preliminariilor cam
Am disputat cu interlocutoarea
urcă și la Telcișor...
pionatului mondial. în cursul zilei
noastră semnificația acestor două
de astăzi este prevăzut un antrena
secvențe.
Ti
Gheorghe CRIȘAN
ment pe stadionul pe care se va
— Probabil gțî petinut faptul cg
corespondentul „Scînteii”
disputa
, întilnirea, echipa urmind a
Vasile Avpgm a lqât mai ihtîț legă
tura cu delegatul sătesc, si rțtl cu
primarul. Ța noi acest Jucru a ajuns
acum firesc. Delegați} sătești sînt
considerați — și ch
chiar
... așa
..... sint —
reprezentanții de fipcare ’ țț gi
primăriei
1
•™. -■ in colectivitatea șăteașcai
deci oameni dep|in implicați |n pro
bleme. Nu-și depășesc competentele,
dar responsabilitățile pe care le au
(Urmare din pag. I)
ce pobil crez a făcut
Ra unei Românii co
și le duc pină lg papăt, aiutind astfel
ca aceste energii uni
muniste. cu un partid
considerabil primăria, contribuind la
oriunde
ați
fi
în
Româ

te să devină incandes
comunist la putere,
rezolvarea imediată, pe lqc, a unor
nia,
ce
erau
și
cum
cente și șa explodeze
clarvăzățpr și cutezăprobleme. Iar oamenii știu aepst
erau
locurile
copilări

in
triumfpl
vocației
tqr, și trqiam la find
lucru. De aceea, de mulțe ori li si
ei, ale tinereții,
ale
constructive a zămislicu toți constructorii aCaută mai intîi pe ei. în ceea ce
obirșiei
dumneavoas

torilor
legendei
Meș

cestei noi geografii
privește al doilea caz — soluția
tră. Faceți imprepqă
terului Manole
știm
sentimerituj
că în
amendării s-a impus de la sine, o
cu mine această
ex
cu toții ! Ăm celebrat
România șintem ștăimpunea legea. Ea a avut insă, sper,
periență și scrieți imrecent, iată, șaizeci de
pini și că nimip nu pe
și un rol educativ mai mare decit
preună cu mine con
ani de cind flacăra
dă mai viu și mai pu
morala de a face declarații sincere
tinuarea însemnărilor
șperqnței
noastre
mi

ternic acest sentiment
la recensămînt. E vorba de presti
pe care le citiți acum
lenare de mai bine a
decit conștiința uni
giul activistului „reclamat" ‘ pe ne
și mă veți înțelege.
luat
npmele
cauzei
cotății
noastre comunis
drept. Ce suport logic avea olînaerea
Nu putem să nu fim
munisțe. O zi de ar
te. Armindenii flutură
acelei locuitoare ? Fiind vinovată, ea
mindri de opera noas
mindeni. acum șajze'ci
azi, ip Romania,
ca
încerca să găsească pe cineva „mai
tră, de izbinda efortu
de an|, aveg să sp. eonniște steaguri ale bi
mare", dar mai slab de inimă, care
rilor noastre, de rodul
ștituie in declicul de
ruinței
înir-o
lungă
și
să desființeze măsura luată de cel
muncii noastre
care
cqpștijfița
ngțibqgiă
necurmată bătălie pen
competent.
n-a fost ușoară și njei
care urma să determi
tru consolidarea iden
— Care sînt mijloacele curente de
lipsită de sacrificii —
ne renașterea UPU1 Po_
tității națjonale
co
întărire a conlucrării activului consi
și vor mai fi aceste
por îpțreg.
muniste.
liului popular cu cetățenii?
sacrificii și eforturile
Vă inv|t să ne gîpPurtăm în inimi și
— Prețuim și aplicăm price metodă
noastre nu vor fi nici
dirp azi,' o clipă mă
în conștiințe această
care ajută lâ captgrea și valorifi
ele mai simple și nu
car, la urjgșa credință
victorie și urmăm cu
carea gîndirii colective. Adunările
va .fi deloc ușor de
ip zjug dp gzi a Româtoată ființa noastră șl
populare. „Tribuna democrației" —
răzbit nici de
acum
celpr carp acpm
cp țoață luciditatea
care. îpeepind cu acest an, au și la
înainte — însă tot ce
4e an| vqțaq,
noastră politică ipnoi o frecventă săptămînală. prea fost a meritat.
săliță sțmgneră
demppFile conducăto
luind astfel buna experiență a celor
Gîndiți-yă ce s-g
rului
nostru, care n-a
d|n inima București
schimbat în Românjg
de pe Someș despre care „Scinteîa"
lor, făurțrea Partidului
qsțep|t și nu qsteneșa s.cris — întîlnirile periodice dintre
in primii patruzeci și
Comunist Român, ca
te sa ne spună — cum
cinci de ani gi acestui
deputati .si alegători, toațp aceste
talizatorul unității rqa l’ăcuț-o cu strălucjre
prilejuri șe constituie în adevărate
secol și ce s-a schim
mqpeștl |n numele |nși in ampla exppnere
„I.bănci de initiative si proouneri". de
bat de ațpnci ș| maj
fjependenței, al liber
consacrata
glorioasei
fapte ș| dațe care permit biroului
tății,
gl
suveranității,
aniversări — că numai
ales ce s-a schimbat în
executțv să ia cele mai eficiente
al
progresului,
al
echi

de
noi
depinde
ca ziua
ultimii
șaisprezece
măsuri.
de qzi -r ca și z.iua
tății sqciale 1 Călător
ani I
— Care este Ișcul primarului între
împătimit de drumuri
de mime — a țării să
Ce forță uriașă
a
le pq| ale țării, in afie mereu așa cum
ceilalți activiști ? '
unit
energiile
unui
po
ceste zile de la înpppe-o
dorim :
— Noi considerăm că toti cei 6 147
por
milengr,
robit
spe

PUtijI
armindenilor,
bună, mai dreaptă, mai
locuitori ai comunei alcătuim o sinranței
in
mai
bine,
Și
luminoasă.
gm traversat geogragură „brigadă" a hmțej gospodăriri,
compusă diq tot qtițea echipe cițe

mitetul Central al P.M.S.U., Oficiul
Național de Planificare, Ministerul
Comerțului Exterior, Ministerul Fi
nanțelor, Secretariatul Comisiei Eco
nomice de pe l|ngă Gțțyqmțll R. PUngare și la Comitetul de partid al
județului Csongrad. De asemenea, a
vizitat intreprinderi și unități produc
tive și de comerț exțeriqr.

Președintele P.C. din Mauritius
a sosit duminică în Capitală
munist Român, face o vizită în țara
noastră.
Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a
fost salutat de tovarășul Hie Radules
cu, secretar al C.C. al P.C.R.

Recepție la Ambasada R. S. Cehoslovace

Cronica

ternaționale, Marin fjipolge, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al
Planificării, Cornel Pinzaru, adjunct
al ministrului industriei construpțiilqr de mașini, ion Gălețeațiu, secrețar <je sțaț la Consiliul Culturii și
Educației Șbcialiștp, reprezentanți q|
unor organizații de masq și obștești,
generali și ofițeri superiori, oameni
de știință și cultură, ziariști.
Aii luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
alț| membri’ai corpului dlplOÎPâț|c.

★
în aceeași zi, cpnsulul general al
Consulatului R. S. Cehoslovace lâ
Constanța, Sigut Oldrich, a oferit
O recepție, la care au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de
partid Și de stat, ofițeri superiori,
ziariști, precum și consuli generali
ai altor țări în Constanța.

zilei
nism pentru pregătirea de cadre ne
cesare țărilor in cprs de dezvoltare,
precum și in domeniul populației și
al dezvoltării sqcial-economice.
La deschiderea lucrărilor au rostit
alocuțiuni Marpel Yvop Rabri, dipepz
torul CEDOR. și Victor Dan Zlătescu. președintele Consiliului de ad
ministrație al centrului, membru al
Comisiei naționale române de demo
grafie.
★
.
Un npu film artistic românesc,
Inspirat din evenimentele care au
premers actului istoric de la 23 Au
gust 1944, a fost prezentat, în premjeră, luni șeârq, la cipemațpgraful
„Scalqf‘ din Cgpitală. Este vprba de
creația Cașei de filme hr. 4 „Punga
cu libelule11, in regia lui Manole
Marcus, realizată după un scenariu
semnat de scriitorii Fănuș Neagu și
Viptilă Ornariț- filmul surprind®
momente semnificative din lupta de
rezistență antifascistă desfășurat^ în
țiira nqastră și care a culminat cu
momentu} insurecțional- Din distri
buție fac parte Marcel Iureș, Eniko
Szilagyi. Ion Caramitrp, Gheorghe
Visu, Cațripel Paraschivescu, Iancu
Lucian ș.g. '
(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE

socialiste

SUCEAVA • Timp de trei
zile, la Suceava s-a desfășurat
actul fingl al unei mgri mani
festări culturale — ,.Feștiva|ul
artei și creației studențești" edi
ția a IV-a. La cele două secțiuni
— publicistică și creație literară
— ău participat studenți din 14
centre universitare ale țării. In
secția creație literară au fos|
prezentate și dezbătute cele mai
■bune realizări in domeniile poe
ziei, prozei, dramaturgiei, cri
ticii literare și de artă, precum
și montaje literare, texte pentru
brigăzi artistice,
culegeri de
folcloF. Juriul, care a desemnat
premianții, a fost alcătuit din
personalități de seamă ale vieții
literare și publicisticii românești.
(SavaBejinariu)î
, '
IALOMIȚA • Muzeul jude
țean Ialomița, in colaborare cu
direcția Arhivelor statului Bucu
rești șj filiala Arhivelor șțațuluj
Slobozia au organizat expoziția
„însemne heraldice — mărturii
ale istoriei poporului român".

Expoziția înfățișează prin docu
mente originale, facsimile și mu
laje teme ca : simbolurile daci
lor și romanilor : momentul
Mihai Vileazul in conștiința
neamului; lupta pentru neatîrnare ; revoluțiile de. la 1821
și 1848 ; Unirea Principate
lor ; războiul de independență ;
desâyirșirea unității naționale ;
emblematica
muncitorească ;
transformările revoluționare din
anii socialismului. Un loc aparte
îl ocupă documentele conținînd
însemne heraldice specifice ju
dețului Ialomița. (Mihai Vișoiu).

MEHEDINȚI 9 Duminică, lg
Ponoarele. în zona dq nord a
Mehedințiului, iptr-un cgdru na
tural inedit, s-a desfășurat .,Săr
bătoarea liliacplujtradițională
manifestare cultural-educativă.
Mii de oamepl ai mHRci1 4i?>
județ și din zonele învecinate,

din diferite colțuri ale țării au
asistat la o impresionantă pre
zentare a portului, cintecului și
jocului popular.
Pe estradele
amenâjate în aer liber și-au dat
întîlnire sute de artiști amatori.
(Virgiliu Tătarii).

IAȘI • Cercurile științifice
studențești de la Universitatea
„Al. I. Cuza" din Iași au țimit
cea de-a 28-a sesiune de comu
nicări. Tjmp de două zile au
fost prezentgte in plen și in 13
secțiuni un număr de peste 300
de luPFări câre
au evidențiat
apqrtul cercetgri} științifice stu
dențești in țoate domerțiile de
activitate • Lg „Casa cărții"
din Iași a avut loc lansarea pri
mului disc înregistrat de forma
ția corală de la Conșervatorul
„George Eqespu" dțq localitate(Manole Corcaci).

fi definitivată in cursul zilei. For
mația probabilă esțe următoarea :
Idrdache, — Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Munteanu ' II (Ungureanul,
Stoica, Beldeanu, Iqrdănescu, Crișan, Cămățarp, Bglaci.
Antrenorul selecționatei Ungariei,
Kalman Meszoly, a anunțat următpareq echipă : Katzirz (Meszaros). —
MfU'tqs, Balint, Gpraba. Tqțh —
Miiller, Nyilasi, Mucha — Fazekaș,
Torbesik, Kiss.
Arbitrul intilpirii este belgianul
Penel.
Cqmpetiția ciclistă ipterjiațională
Cursa Păcii a continuat luni dimi
neața cu etapa a 3-a desfășurată la
Erfurt c'pntracronometru individual
pe distanța de 35 krp. Cel mai bun
Olaf
Ludwig
timp l-a realizat
(R.D.G.) — 44'09”. urmat de polonezul
Mytpjk 45’57”, Pptermanri (R.D.G.) —
46’02”, Suhurucenko (U.R.S.S.) 45’28’’
etcîn cprșpl după-amipzii s-a disppțat
etapa a 4-g Erfprt — fipra (89 km),
cu pleparea in bloc, victpr|â revemțțd
Ig șnfmt Fuțțerujui
mi bplgap, V. Hpbepqv
2h 39’47*’. tp
R ocelăși timp cu
....... în
.................
. mvmgâțprul pe lopul 8 a soșiț și cir
clțsțpl rqmân, Cornel Nicolae. M- Romașcapu Sra clasat pe locul 11.
în clpșamentpl general indjvidupl
cqnduce fvan Mișcejjlșo (D-R-S-B.),
urmat de Zagrețdinoy (U.R.S.S.) la
1’48”, Kașjrip (U.R.Ș.S.) )a 3’3f”. Pe
echjpe, locul intîi este pcppat de fprmatm U.R.S.S., prmală m ordine de
R.D. Germană, Polonia.
Polqnia, Cehoslova
cia,
cia. România,
portugalia. Franța,
Bulgaria, Ungprța. Olanda. Belgia,
Cuba. Iugoslavia. Italia. Apgl|p, Finlanda.
Astăzi este zi de repaus lg Gpra,
întrecepeg se reia miercuri cp ețapg
a 5-a Gera — Ițar|ovy Vary (161 kp),
ip cursul căreia caravapa cicliștilor
va intra pe. țpritorip| Cehoslpvqpip).
După campionatele internaționale
de tenis ale Italiei, de la Perugia,
in clasamentul feminin a) MarP'ni
Premiu F.î.țj.Ț. copduce Chrjs, Rvertr
Lțoyd, cp 450 puncte, urmgță dp Matr
tina Navratilova — 3g0 puncte, pe lo
cul 3 situindp-șe jucătoafea româncă
Virginia Ruzici, cu 290 de pppctq. în
continuare, clgsamentpi se prezjntă
astfel : 4. Andrea Jaeger — 2g0 punc
te ; 5. Reg|na Marsikpva — 255 ppncr
te ; 6. Pam Șhriver — 220 pupele ;
7. Sylvia Hanika — 200 purtete ; 0.
Ivanna Madruga — 197 puncte ; 9.
Hana M3n4)lkOVa ~
PURGte 1 WMima Japsovec — |90 punețe.

MUREȘ 9 în cadrul manifest
tării „Zilele dramaturgiei româ
nești" — organizată de Teatrul
Național din Tg. Mureș — secția
maghiară a Teatrului Național
din localitate a prezentat, în
premieră, spectacolul cu piesa
„Există asemenea dragoste" a
scriitorului tirgmureșean Hajdu
Gybzo. (Gh. Giurgiu).

SATU MARE 9 La Galeria
de artă din Satu Mare s-a des
chis. sub egida filialei din județ
a U.A.P., o expoziție de arlă
plastică.
Expoziția
artiștilor
plastici sătmăreni reunește 40
de lucrări de pictură, grafică
și sculptură, care transpun in
imagini artistice lupta și jert
fele comuniștilor pentru libertgțe și dreptgtp șppială ÎF) gmj
grei gj yechiulpi rggim, izbînzile obținute de poporul nqstriț
în anii socialismului, precum și
pqrțrete dP fruntași în pro-»
ductie £}if} unitățile ecqqqmice
sătmărene. (Octav Grumeza).

Congresul Partidului Socialist Portughez
Cuvîntul de salut
al reprezentantului român
LISABONA (Agerpres) — Luind
Buyiptui iri cadrul lucrărilor celui
de-al IV-lea Congres al Partidului
Socialist Portughez, tovarășul Emil
Bobu,
membru
al
Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.p. al
P.C.R., conducătorul delegației parti
dului nostrq, a adresat, in numele
Partidului Comunist Rpmân. al se
cretarului său general, toyarășiil
Nicolae Ceatișescu. in numele oațnenilor muncii dip Romania, un
călduros puvipt de sgluț,
Partidul Comunist Român, oamenii
muncii din țara noastră, a spus to
varășul
Emil Boou.
urmăresc cu
muit interes și sentimente de priete
nie activitatea pe care o desfășoară
Payțidiil Spciglist Portughez, împreu
nă cu celelalte forje
muncitorești.
4emocratice și progrpșjste din Por
tugalia, peftțru apărarea ințereșelpr
fundamentale ale poporului portu
ghez. consplidarea cursului democra
tic, pentrp o Portugalțe independentă
și prosperă.
Folosim acest prilej pentru a sublțr
nia, pu satisfacție, pqr.sul ascendent
pe care-1 cpnosc relațiile prietenești
dintre participle noastre, impulsionate
puternic de intilpirile și convorbirile
rqdnice dintre tovarășul Nicolae
Cegușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul
Mario Soares, secretar general al
BapțjdUțui Socialist RqFtu8^i- Sințem
convinși — a relevat vorbitorul — ca
dezvoltarea continuii
a legăturilor
dintre partidele noastre constituie un
factor deosebit de important in ex
tinderea și adincirea colaborării pe
multiple planuri dintre România și
Portugalia, servește intereselor po
poarelor noastre, cauzei păcii și colabocării in Europa și in lump.
Poporul român a încheiat, recent,
cu succes, cincinalul 1976—1080. care
a marcat o etapă importantă m
înfăptuirea Programului partidului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate- Au fost ob
ținute realizări remarcabile in dez
voltarea economică și socială a tării,
în ridicarea continuă a nivelului de
trai, material Și spiritual al iptregului popor.
Partidul nostru a acționat și acțio
nează cu consecvență pentru adinci
rea democrației socialiste, lărgirea
continuă a cadrului de parțicjpare
activă și directă a tuturor oameni
lor muncii, indiferent de naționalita
te, a întfpgului popor, la conducerea
Vieții spcigl-ecqnqmipe și politice. în
prezent, ppporul nesțru depune efor
turi susținute pentru ca,
pe baza
obiectivelor
fundamentale stabilite
de Congresul al XII-iea al partidu
lui pentru noul cincinal, să se asigu
re realizarea unei calități noi in toate
domeniile de activitate, să se creeze
condițiile cgpe să permită trecerea
României de la' stadiul de tară so
cialistă în curs de deyvqjfgFP la cel
dp țară cu un nivel mediu de dez
voltare economicaîn viața internațională — a arătat
vorbitorul — au loc, în prezent, mari
prefaceri revoluționare. sociale și
naționale, concretizate in afirmarea
tot mai puternică a voinței popoarelor
de a pune capăt cu desăvirșire po
liticii imperialiste și colonialiste de
asuprire și dominație, de a fi stăpine
pe destinele lor, pe bogățiile națio
nale.
de a-și asigura dezvoltarea
liberă, așa cum o dqreăc, fără''nici
un amestec din afară.
în același
timp, asistăm la o serie de acțiuni
imperialiste de continuare a politicii
de reîmpărțire a lumii in zone de
influență, la ascuțirea contradicțiilor
pe plan mondial intre diferite state
Și grupări de state, la apariția de
noi conflicte și stări de incdrdare,
care au determinat o agravare a si
tuației internaționale, creind noi și
serioase pericole pentru securitatea
și independența popoarelor, pentru
pacea întregii lumi. In aceste con
diții, sînt mai necesare ca oricînd
unirea și conlucrarea tot mai strinsă
a forțelor înaintate,
a popoarelor,
pentru oprirea agravării vieții inter

naționale, pentru reluarea și conti
nuarea politicii de destindere, cola
borare, independență și pace, pentru
soluționarea pe cale pașnică a trata
tivelor,
a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, fără recurgerea
la forță sgu apienințșu'ea cp forța.
Țara noastră apordă o atenție deo
sebită intăririi colaborării și secu
rității in Epropa. Acționăm neabătut
pentru înfăptuirea securității și coo
perării in Europa, pentru transpu
nerea in viață, ca un tot' unitar, a
prevederilor Actului final adoptat la
Helsinki.
asigurarea
continuității
conferinței, pentru înfăptuirea
de
pași concreți pe calea dezyoltarii în
crederii și conlucrării intre popoare
le europene. Considerăm că trebuie
fayut totul
pentru încheierea
cil
succes a reuniunii
de lg Madrid,
pentru realizarea unor progrese reale
in extinderea colaborării, economice,
tehnico-:,tiințifice și culturale intre
toate statețe europene.
convocarea
unei conferințe pentyu măsuri de în
credere și dezarmare, oprirea ampla
sării și dezvoltării de noi rachete in
Europa și trecerea la tratative în
vederea eliminării lor totale de pe
continentul nostru. După cum cu
noașteți,
șeful statului
român a
adresat deja invitația ca viitoarea
reuniune a Conferinței pentriț secu
ritate și cooperare in Europa să se
desfășoare la București.
România se pronunță pentru ac
țiuni hoțarite in vederea dezarmării
și in primul rițțd a dezarmării nțipțeare. Mai mult ca pricind esțe ne
cesar sa se facă țotul pentru oprirea
pursei inarmârilor, pentru trecerea
treptată la reducerea cheltuielilor
milițare și alocarea acestpr uriașe
fonduri în scopul dezvoltării economlcp-sqciale a țărilor respective,
precum și al ajutorării țarilor m curs
de dezvoltare. Este necesar să fie
intensificate eforturile pentru lichida
rea subdezvoltării și înfăptuirea unei
npi ordini economice internaționale
— condiție fundamentală pentru pro
gresul economico-social al fiecărui
popor, peptru asigurarea securității,
independenței națipnale și păcii in
lumă.
în condițiile deteriorării situației
internaționale.
agravată de criza
economică, asistăm din nou Ia inten
sificarea pohticțj de învrăjbire na
țională și dezbinare a maselor popu
lare, a acRyjtățij orgapizațulor de
dreapta, fasciste, a teptaiivplor de
lichidare a libertăților democratice,
la q reprudeșcență a rasismului, este
puș din nou in mișcare iptregul ar
senal de diversiune pe care forțele
reacționare l-au folosit întotdeauna
împotriva
mispării
revplpționare,
progresiste și democratice, Împotriva
libertății și independenței popoarelor.
Iată de ce, in spiritul bogatelor
sale tradiții internaționaliste. Parti
dul- Comunist Rpmân
mțlițează
neabătuț pentru dezvoltarea rgportuFifer șale
prietenie cu partidele
comuniste și muncitorești, cu parti
dele spcjnlisțe, șpcial-democrate. cu
mișcările de eliberare națională, eu
partidele de guvernămînt din statele
care șjrau cqcerit repent independen
ța, cp forțele revoluționare, progre
siste, antiimperialiste
de pretutin
deni pe baza principiilor egalității,
Stjipei și respectului reciproc, a
dreptului fiecărui partid de a-și elabqrg de sine stătător linia politică,
tactica și strategia'revoluționară co
respunzător cpnditiilor cpncrete din
țara in carp acționează, convips că
unitatea reprezintă astăzi factorul
gșențiaj, chezășia vipțorjpț in lupta
pentru socialism și progres social,
pgce și înțelegere intre națiupi.
Mulțumind peqtrq invitația adresa
tă partidului noșțru de a participa la
congres, vorbitorul a exprimat con
vingerea că relațiile de prietenie si
colaborare dintre cele două partide
și p'qpoarp se vor dezvolta șț în viitor
și a urat succes deplin in desfășu
rarea lucrărilor congresului, țn acti
vitatea viitoare consacrată dezvoltă
rii Portugaliei pe calea bunăstării și
progresului social.

Întîlnirea delegației P. C. R.
cu secretarul general al P. S. Portughez
Delegația
Partidului
Comunist
Român, condusă de tovarășul Emil
pobtn membru al Comitetului Po
liție Executiv, secretar al Comitetului
Ceptral al P.C.R., s-a intilnjt cu
Marjo Soares,
secretar general al
Partidului Socialist Portughez.
CU acest PFțmJ, conducătorul dele
gației P.C.R. a transmis din partea
tovarășului Nicolae Ceaușpscu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, Uh salut cordial și cele mai
bune urări tovarășului Mariq Spares.
Evocipd vizita și convorbirile fruc
tuoase avute la București cu tova
rășul Nicolae Ceaușescq, secretarul
general al P.S.P.
a rugat să se

transmită conducătorului partidului
și statului român cele maj bune urări
de sănătate și fericire personală,
precum și noi succese și prosperitate
poporului român.
' După ce a mwlthmit pentru pre
zența delegației P-C-B- la lucrările
Congresului P.S.P.. apreciind aceasta
ca o dovadă a bunelor raporturi exis
tente intre cele dopa partid®- tova
rășul Mario Sqares a exprimat cpnvingerea că relațjile de prietenie
dintre Partidul ppfnupișț Roman ?i
Partidul Socialist Portughez se vor
dezvolta și in viitqr, spre binele celor
două partide, țări și popoare.

Încheierea lucrărilor congresului
Mario Soares reales în funcția de secretar general
al partidului
LISABONA 11 (Agerpres). - La
Lisabqpa s-au încheiat lucrările celui
de-al IV-lea Congres al Partidului
Socialist Portughez, în cadrul căruia
delegații au abordat numeroase as
pecte ale situației șqcial-ecqnqmice
și politice a țării, preepm Și căile și
modalitățile de acțiune ale partidului
ca forță de qppziție cqqsțru'ctiyă, ca
pabilă să pfere q alternativă. pq|ițicii
actuale, jn vederea apărarji Și promovării intereselor oamenilor mii?1'
pil portughezi.
Delegațji la cpngreș au adoptat
mqțjupea prezentată de secretarul
general al P.S.P., Mario Soares, in
titulată „Pentru un nou avint al

tV
PROGRAMUL 1

9,00
11,00
16,00
16,05
ț6,5S
17,40

Teleșcoală
Film serial : Dallas
Telex
Teleșcoală
Clubul tineretului
Seara
Televiziunii
cehoslovace
• Cehoslovacia — 1931 • Recital
Jitka Zejențcova • 1081 de seri
19,00 Tplejqpngl
19.2Ș Actugljtatea economică
19,45 In înțîmpinareg Congresului Consi

vremea
T|mpul pFdbaMI pentru zilele de 13,
14 și 15 mai. Vremea ya țj țn gene
ral instabilă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, avind și ca
racter de aversă, însoțite de descăr

partidului socialist, pentru restructu
rarea sa in vederea inițiativelor pe
plan politic și social"- Ei au proce
dat, de asemenea, la alegerea Comi
siei naționale și a secretarului ge
neral.
Mario Soares a fost reales în func
ția de secretar general al Partidului
Socialist Portughez.

*
La lucrările Cqngreșului P, S. Por
tughez a participat q delegație a
Partidului Comunist Român, copdusă
de tovarășul Emil Rebp, membru al
Comitetului Pqlitjc Rxecutiv, secretar
al C C- al P.C.R.

liilor pgmenilop muncii. Npi hotărim, noi înfăptuim.
2Q,05 cântarea României : „De P« ma
rea scenă a țârii, pe micul ecran".
Cintecul în concurs
20,35 Seara Televiziunii cehoslovace.
Film artistic : „Romanță pentru
q coroană"- Premjeri TV.
22,țO Te)pfurnal
1
PROGRAMUL 2

19,99 Telejurnal
19,25 seara
Tejevizitmii ceftpșlovaee
Prgga — film documentar.
* De la o melodie la alta — pro
gram de șlagăre
29.10 Viața economică a Capitalei
20,40 Antologia artei românești
2149 Moștenire pentru viitpr
22,țo Telejurqal

cări electrice și, i?olgț. de grindină. In
zoqele deluroase din sudul șl vestul
țării, pe alocuri', cantitățile de apă vor
depăși 20 litri pe metru pătrat, Vlntul
va’ sufla moderat cu intensificări de
scurtă durată. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 4 și ț4 grade, cele
maxime intre 14 și 24 de grade, izolat
mai ridicate. Dimineața, local, m va
produce ceață.
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MESAJE DE PESTE HOTARE ADRESATE PARTIDULUI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Secretar general al Partidului Comunist Român

Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimat! tovarăși,
în temeiul profundelor legături de prietenie care s-au statornicit
de-a lungul istoriei intre cele două partide ale noastre, vă adresăm
un călduros salut cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării
Partidului Comunist Român.
După lupte grele duse în ilegalitate, ca organizator al acțiunilor
muncitorești și țărănești împotriva fascismului, pentru libertăți de
mocratice, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale
a României, Partidul Comunist Român a fost artizanul amplei
coaliții de forțe patriotice care a răsturnat dictatura antonescianâ și
a determinat alăturarea României la coaliția antihitleristă. Atribuim
o mare valoare realizărilor poporului român în procesul edificării
socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român.
Apreciem, de asemenea, eforturile Partidului Comunist Român
îndreptate spre apărarea păcii și destinderii internaționale, a drep
tului fiecărui partid comunist de a-și elabora de sine stătător tactica
și strategia, precum și în favoarea colaborării și solidarității tuturor
forțelor revoluționare, progresiste, democratice și antiimperialjște,
Transmitem salutul nostru comunist cordial Comitetului Central
al partidului și tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar generai, în
soțit de urări de noi succese României socialiste, spre binele oame
nilor muncii, al întregului popor român.

Stimate tovarășe,
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la făurirea partidului dumnea
voastră, vă transmitem salutul nostru cel mai călduros, în numele
Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile și al tuturor
comuniștilor chilieni.
Cei 60 de ani de existență ai partidului dumneavoastră au însem
nat pentru comuniștii români perioade de serioase încercări și
imense răspunderi. Dumneavoastră ați rezistat 20 de ani de grea
ilegalitate, fiind în fruntea luptei oamenilor muncii români împo
triva reacțiupii burgheze și a fascismului.
în ultimii 37 de ani, partidului dumneavoastră i-a revenit misiu
nea de a se afla in fruntea revoluției de eliberare națională și so
cială și apoi a construcției socialismului și a dezvoltării sale ulteri
oare. Acești ani au însemnat transformări fundamentale în condițiile
de viață ale poporului român. Activitatea dumneavoastră a consti
tuit și constituie o contribuție însemnată la lupta tuturor popoarelor
pentru eliberare și socialism, pentru întărirea comunității socialiste,
pentru pace, dezarmare, colaborare între națiuni și pentru progres
șocial.
Vă dorim multe succese în îndeplinirea sarcinilor importante ce
vă stau in fată,
Succesele Partidului Comunist și ale poporului român sînt și ale
tuturor popoarelor care luptă pentru socialism și pace.
Cu salutări frățești,

Cu salutări revoluționare,
Folosesc ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării partidului Co
munist Român pentru a vă transmite, în numele poporului arab Pa
lestinian Șl al meu personal, sincere felicitări și călduroase urări
dumneavoastră personal, tuturor tovarășilor pai Udului și guvernu
lui, poporului român prieten.
Glorioasele perioade in care partidul dumneavoastră a condus
lupta revoluționară pentru făurirea unui stat socialist, independent,
în care poporul să fie suveran, precum și lupta împotriva fascismu
lui și rasismului vor rămine un simbol pentru revoluțiile din în
treaga lume.
Victoriile obținute pînă în prezent în procesul de dezvoltare al
tării dumneavoastră, precum și sprijinul acordat mișcărilor naționale
de eliberare din lumea întreagă sint elemente componente ale po
liticii clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, care, șuh
înțeleaptă dumneavoastră conducere, contribuie la consolidarea li
bertății și păcii in lume, bazate pe justiție.
Stimate tovarășe,
Poporul arab palestinian, care sub conducerea O.E.P. — singurul
său reprezentant legitim — luptă împotriva imperialismului și sio
nismului, iși reafirmă la această mare sărbătoare a dumneavoastră
convingerea că relațiile dintre popoarele și partidele noastre se vor
dezvolta și intări continuu.
Noi — ca toate mișcările de eliberare din lume — luptăm împo
triva inamicului păcii care este imperialismul internațional, în spe
cial imperialismul american și aeolițil săi, rasismul și sionismul, și
eu acest prilej noi ne reamintim tot ceea ce poporul dumneavoastră
a făcut pentru libertatea și independența saPacea mondială pentru care luptă toate popoarele lumii este
pacea care garantează independența popoarelor, dreptul lor la luptă
prin toate mijloacele, inclusiv lupta armată, este pacea ce se ba
zează pe libertate și independență, este pacea care asigură progresul
popoarelorRevoluție pînă la vietorie !

DOLORES IBARRURI
Președintele
Partidului Comunist
din Spania

SANTIAGO CARRILLO
Secretar general
al Partidului Comunist
din Spania

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă
adresează, in numele tuturor membrilor săi, felicitări frățești eu
ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist
Român.
Activitatea neîncetată desfășurată de partidul dumneavoastră din
anul 1921 in apărarea intereselor clasei muncitoare, aportul său
deosebit ia lupta antifascistă, rolul său conducător in edificarea so
cietății socialiste și contribuția sa importantă Ja lupta popoarelor
pentru eliberare și pentru pacea mondială sînt tot ațîtea fapte pe
care comuniștii venezueleni le apreciază la justa lor valoare. De
asemenea, succesele remarcabile obținute de România de Ia elibe
rarea sa, ridicarea continuă a nivelului și calității vieții maselor
muncitoare, progresele impresionante in toate sectoarele de activi
tate economică, socială și politică sînt strips legate de istoria, acti
vitatea și de rolul conducător al Partidului Comunist Român.
Peniru toate acestea, vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, salu
tul călduros al partidului nostru, precum și expresia sentimentelor
noastre de prietenie și urările noastre pentru noi și mai mari
Victorii în opera construcției socialiste.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN VENEZUELA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Sri Lanka, in nu
mele său și al tuturor membrilor partidului, transmite cele mai
calde salutări revoluționare și sincere felicitări Comitetului Central
și- tuturor membrilor Partidului Comunist Român cu prilejul celei
de-a 60-a aniversări a partidului.
Formarea Partidului Comunist Român a marcat un punct de
cotitura' în istoria României, intrucît de atunci a ineeput să acțio
neze un proces ireversibil in viața politică a țării, în lupta poporu
lui pentru libertate națională și justiție socială. Acționind ca expo
nent al intereselor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, Parti
dul Comunist Român a luptat eroic, cu consecvență', împotriva ex
ploatării sociale, naționale și opresiunii, precum și pentru apărarea
intereselor vitale ale poporului. în glorioasa lui istorie de lupte fi
victorii, Partidul Comunist Român a întimpinat greutăți enorme,
fiind nevoit să lupte timp de decenii în condițiile dificile ale ile
galității. Sintem conștienți de faptul că cei mai buni fii ai Româ
niei — comuniștii români — s-au situat în primele rînduri lupțînd,
eu sacrificiul vieții lor, împotriva fascismului, pentru apărarea pa
triei lor, a independenței și integrității teritoriale. De asemenea,
comuniștii români și-au dovedit spiritul măreț al solidarității lor
internaționaliste cu luptele comuniștilor și ale clasei muncitoare, cu
popoarele altor țări.
Comuniștii din Sri Lanka folosesc prilejul acestei mărețe ani
versări pentru a saluta pe fiii devotați ai Partidului Comunist
Român în amintirea eroicelor lor sacrificii pentru cauza libertății,
eliberării naționale, socialismului și comunismului,
în mod deosebit, comuniștii din Sri Lanka iși amintesc cu adine
respect și admirație de marele rol jucat de Partidul Comunist Român
în organizarea și conducerea revoluției antifasciste și antiimperialiste pentru eliberare națională și socială din august 1944, eare
a deschis o nouă eră în istoria României — era începutului con
strucției orînduirii socialiste. Apreciem în mod deosebit faptul că
sub conducerea Partidului Comunist Român societatea românească
a trecut prin numeroase etape istorice marcate de adinei transfor
mări revoluționare. Prin aceste transformări revoluționare, .comu
niștii români au realizat sarcina dezvoltării bazei tehnico-matdriale a socialismului, s-au consolidat relațiile socialiste de produc
ție, s-a îmbunătățit standardul de viață material și spiritual al
oamenilor muncii.
în timpul ultimelor trei planuri cincinale, România a obținutmari succese in dezvoltarea social-economică, îndeplinind obiecti
vele de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Fe
licităm din inimă Comitetul Central al Partidului Comunist Român,
în frunte cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, pentru
suecesele minunate obținute de poporul român și apreciem în mod
deosebit contribuția decisivă a Comitetului Central la obținerea
acestor succese.
Comuniștii din Sri Lanka se bucură de aceste mărețe realizări
care reprezintă o dovadă convingătoare a valabilității universale a
adevărului marxist-leninist și a aplicării sale creatoare la condițiile
social-istorice din România.
Partidul Comunist Român s-a afirmat în cei 60 de ani de exis
tență în vasta și complexa activitate de atragere a maselor la ac
țiuni conștiente.
Popoarele iubitoare de pace din lumea întreagă salută activi
tatea susținută a României pentru asigurarea securității și păcii,
obiective care ocupă un loc de frunte în politica sa internațională.
Comuniștii din Sri Lanka apreciază in mod deosebit rolul jucat de
Partidul Comunist Român în vederea întăririi unității și coeziunii
țărilor socialiste, pentru creșterea prestigiului și influenței țărilor
socialiste, a socialismului in întreaga lume, politica de participare
activă la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și la Tratatul de
fensiv de la VarșoviaCei 60 de ani de existență ai partidului dovedesc convingător
puterea, creativitatea și abnegația comuniștilor români, reflectă
hotărtrea și convingerea lor de a făuri societatea oomunistă.
Comitetul Central al Partidului Comunist din Sri Lanka își ex
primă speranța că Partidul Comunist Român, îmbogățit cu expe
riența pe care a acumulat-o in cei 60 de ani de existentă și copducindu-se după principiile luminoase ale marxism-leninismului Și
solidarității internaționale, va continua să obțină noi succese in
activitatea sa.
Comitetul Central al Partidului Comunist din Sri Lanka folo
sește această ocazie pentru a-și exprima convingerea și dorința de
dezvoltare pe mai departe a legăturilor tradiționale frățești intre
Partidul Comunist din Sri Lanka și Partidul Comunist Român.

K. P. SILVA
Secretar general
al Partidului Comunist din Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragă domnule președinte,
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la crearea Partidului Comu
nist Român, al cărui demn conducător sînteți, vă rugăm să primiți
felicitări din partea Comitetului Director al Partidului E.D.A. și
• mea personal.
România socialistă, operă a poporului și a prezentei creatoare
a Partidului Comunist Român, este exemplul cel mai viu al coptributiei partidului dumneavoastră la progresul poporului român, Ia
pacea și libertatea sg.

ILIAS ILIOU
Președintele E.D.A. (Grecia)

LUIS CORVALAN
Secretar general
al Partidului Comunist din Chile

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși, membri ai Partidului Comunist Român,
Primiți un salut frățesc și revoluționar din partea Frontului
Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.), cu ocazia cejei de-a
60-a aniversări a creării Partidului Comunist Român.
La 8 mai 1921 a apărut în viața politică a României Partidul
Comunist, care, încă de la înființarea sa, a devenit avangarda eroi
cului și combativului popor român,
Datorită existenței partidului dumneavoastră, călit in luptă de-a
lungul deceniilor, poporul român a înfruntat în tranșee lovitu
rile hoardelor fasciste și hitleriste în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial și a dus înainte, pînă la victorie, glorioasa sarcină a
eliberării naționale, care a însemnat in cele din urmă o schimbare
radicală a întregii vieți românești.
Conducerea științifică a societății românești de către Partidul
Comunist Român a fost factorul principal al marilor cuceriri tehnieo-științifice și culturale ale țării.
Sub conducerea Partidului Comunist Român, în România șp
creează bazele economice necesare pentru construcția societății
comuniste.
Frontul Sandinist de Eliberare Națională recunoaște și apreciază
marea operă realizată de către Partidul Comunist Român in timpul
acestor 60 de ani grei de luptă și reînnoiește, in numele membrilor
și poporului său, eel mai frățesc salut.
Cu sentimente frățești,

JULIO LOPEZ CAMPOS
Membru al Secretariatului national
al Frontului Sandinist de Eliberare Națională

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist din Honduras are
plăcerea să salute Comitetul Central și pe toți comuniștii români
cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării acestui partid frățesc.
înființarea partidului comuniștilor români a fost consecința ne
cesară a dezvoltării organizatorice și a formării conștiinței politice
ă elementelor celor mai avansate ale clasei muncitoare și ale po
porului muncitor român.
în cursul acestor 60 de ani de existență, Partidul Comunist Ro
mân a știut întotdeauna să se mențină în fruntea luptelor muncito
rilor români împotriva opresiunii semifeudale și a exploatării ca
pitaliste, împotriva fascismului, pentru realizarea unui regim de
mocratic avansat, pentru pace și socialismAstăzi, Partidul Comunist Român, în fruntea căruia se află iu
bitul tovarăș Nicolae Ceaușescu, conduce clasa muncitoare și în
tregul popor român pe calea luminoasă a construcției socialismului
dezvoltat, către tot mai mari succese in sfera economică, politică
și culturală a țării.
Salutîndu-vă cu ocazia unei atit de fericite situații, Comitetul
Central al Partidului Comunist din Honduras reînnoiește încă o
dată dorința sa pentru ea raporturile de prietenie și solidaritate
între partidele noastre să se amplific^ și să se întărească.
Multe felicitări, dragi tovarăși I

COMITETUL CENTRAL ÂL PARTIDULUI
COMUNIST DIN HONDURAS

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
în numele Partidului Comunist din S.U.A., vă transmitem feli
citările noastre calde și frățești cu ocazia celei de-a 60-a aniver
sări a partidului dumneavoastră.
Salutăm realizările dumneavoastră în construcția socialismului
în România și obținerea pe această cale de noi succese în toate
domeniile vieții poporului românîmpărtășim cu dumneavoastră aprecierile pozitive făcute despre
propunerile de pace prezentate de tovarășul Leonid Brejnev la
Congresul al XXVI-Iea al P.C.U.S,, precum și propunerile ulterioare
în vederea prevenirii războiului și a amenințării cu catastrofa
nucleară.
Acționind împreună în toate privințele legate de solidaritatea in
ternațională a clasei muncitoare, vom întări eforturile pentru
respingerea măsurilor războinice adoptate de imperialismul ame
rican, pentru continua solidaritate și sprijinire a națiunilor care
doresc independență față de dominația fascistă și imperialistăFelicitări, dragi tovarăși, cu prilejul acestui moment istoric.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN S. U. A.
HENRY WINSTON
Președinte național

GUS HALL
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Partidul Socialist Sanmarinez, cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a creării Partidului Comunist Român, adresează un salut
frățesc, sentimente de admirație și urări pentru viitor președin
telui Nicolae Ceaușescu și tuturor tovarășilor din Partidul Comu
nist Român.
Partidul Socialist Sanmarinez, care trăiește și acționează într-o
țară mică și care apără de secole, eu mijloacele unei democrații
reale și a libertății, 'autonomia sa, se simte în mod deosebit solidar
eu Partidul Comunist Român, care realizează, in condițiile specifice
țării sale, aplicarea principiilor fundamentale ale socialismului si
care conduce politica sa externă pe baza principiilor independenței
fiecărei țări, neamestecului străin în treburile interne, colaborării
între popoare, cooperării și păcii.
Principiul respectat de politica română, potrivit căruia, din punct
de vedere al dreptului, nu există țări mici sau de’plan secundar, a
condus la raporturi prietenești și strînse între Republica Spcialistă
România Și mica Republică San Marino,
în acest moment de extremă tensiune internațională, devine toț
mai importantă acțiunea neobosită și permanentă pe care România,
prin opera luminoasă a președintelui său, o duce pentru realizarea
unui climat de destindere, de tratative pașnice, de dezarmare
generală.
Socialiștii sanmarinezi sînt conștient» eă Partidul Comunist
Român se află pe o cale justă pentru a accelera înaintarea spre
societatea socialistă multilateral dezvoltată, în respectul libertății
și democrației și, de aceea, adresează tovarășilor români, Partidului
Comunist Român, președintelui Ceaușescu și întregului popor al
României prietene, urări de a obține cele mai mari șucceșe
în viitor.
Secretarul general
al Partidului Socialist Sanmarinez

REMY GIACOMINI

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei,
Comandant suprem al forțelor revoluției
palestiniene

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu prilejul istoric și sărbătoresc al celei de-a 60-a aniversări a
Partidului Comunist Român, am onoarea ca, in numele poporului
luptător al Namibiei și al Mișcării de eliberare națională de avan
gardă, S-W.A.P-O,, condusă de scumpul nostru tovarăș Șam Nujoma, să transmit Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, condus de mult stimatul său secretar general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, precum si poporului revoluționar frate român
cele mai calde și cordiale felicitări și un salut revoluționar.
Folosim acest solemn prilej de aducere aminte pentru a aduce
un omagiu revoluționar, a onora memoria și a ne arăta respectul
- cuvenit fiilor și fiicelor României care au luptat cu patriotism Și
vitejie, hotăpiți să-și jertfească cu abnegație șl eroism viața, pen
tru cauza sfintă a eliberării poporului și patriei.
Adresăm un salut fierbinte și ne exprimăm întreaga noastră
admirație față de eroica insurecție antifascistă din anul 1944, care a
implicat nespuse sacrificii umane și materiale.
Sub conducerea avangardei sale. Partidul Comunist Român,
eroicul popor român a fost capabil să obțină realizări cp totul re
marcabile. în baza unei gindiri științifice. Partidul Comunist Ro
mân a mobilizat toate categoriile sociale care, potrivit legilor ști
ințifice ale materialismului dialectic și istoric, au contribuit la
progresii) neîncetat al societății românești. Astăzi ne aducem oma
giul figurilor ilustre ale istoriei contemporane, ciilminind cu fiul
iubit al revoluției, secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Social iste România, tovarășul Nippigo
Ceaușescu. Datorită conducerii sale dinamice, Partidul Comunist
Român s-a afirmat puternic ca forța politică conducătoare auten
tică a statului român- Sub conducerea sa clarvăzătoare, poporul
român a pășit cu fermitate pe calea făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.
Această aniversare are loc intr-un moment eînd raportul de
forțe se schimbă rapid in favoarea forțelor antiimperialiste. iubi
toare de pace și progresiste din întreaga lume. Datorită forței sale
politice conducătoare — Partidul Comunist Român — România
desfășoară o politică externă bazată pe independență și suverani
tate, pe coexistență pașnică, înțelegere reciprocă și cooperare intre
toate popoarele lumii.
Poporul Namibiei, angajat în lupta eu arma în mină pentru eli
berarea de sub dominația străină a forțelor rasiste ale Africii dă
Sud, a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, iși
exprimă satisfacția pentru relațiile tot mai strinse și trainice din
tre P.C.R. și S.W,A.P,O„ între comitetele lor centrale, intre po
porul român și poporul namibian- Vom rămine întotdeauna recu
noscători pentru sprijinul multilateral pe cave Partidul Comunist
Român și poporul iubitor de pace român ni l-au acordat de-a
lungul anilor.
Folosim acest prilej pentru a vă reafirma hotărirea neabătută
a S.W.A.P.O. de a intensifica lupta pe toate planurile — politic,
diplomatic și militar — pină Ja victoria finală. Drumul revoluției
este lung și greu, plin de pericole, dar va fi cu siguranță încununat
de succes.
Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Trăiaseă Comitetul Central al p.C.r.l
Trăiască poporul român !
Trăiască revoluția populară !
Lupta eontinuă, victoria este sigură.

NDEULIMANE SHAMENA
Reprezentantul S.W.A.P.O. la București

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Cu ocazia fericită a celei de-a 60-a aniversări a întemeierii
Partidului Comunist Român, Comitetul Central al Partidului Re
voluției transmite Comitetului Central și tuturor membrilor Parti
dului Comunist Român cele mai călduroase felicitări.
în cei 66 de ani, Partidul Comunist Român a înregistrat re
marcabile realizări. El a mobilizat poporul român in lupta contra
exploatării din țară și contra invaziei fageiste in timpul zilelpr
negre ale lui Hitler. A înființat Republica Socialistă România, mdreptind transformările economice socialiste spre realizarea pla
nurilor cincinale de dezvoltare, promovind solidaritatea interna
țională atit cu comunitatea socialistă, nit și cu mișcările de elibe
rare națională din Africa, Asia și America Latină, susținind sta
tornic principiile suveranității, egalității Și respectului reciproc in
relațiile internaționale dintre partide.
A 60-a aniversare a fondării Partidului Comunist Român are
loc in timpul eînd România tocmai a abordat cel de-al șaptelea
plan cincinal de dezvoltare eeonomică și socială, care va transpune
în realitate hotărîrile celui de-al XII-lea Congres privind construi
rea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Partidul Revoluției privește cu admirație realizările Partidului
Comunist Român Și României în domeniile politic, economic, teh
nologic și cultural.
Exemplul dumneavoastră ne-a furnizat prețioase surse de in
spirație.
Prin urmare, este natural și logic ca relațiile dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Revoluției, dintre Republica Socia
listă România și Republica Unită Tanzania- șă fie atit de cordiale.
Noi gm avut schimburi de delegații la cel mai înalt nivel și
la alte niveluri, conducătorii noștri și persoane oficiale au avut
ocazia șă studieze instituțiile și să învețe din experiența dumnea
voastră. Sintem încrezători că aceste legături ferme de cooperare
vor fi întărite, in viitor, în interesul reciproc al celor două partide
și popoare ale noastre.
z
Cea de-a fiO-a aniversare a Partidului Comunist Român are loc,
de asemenea, in timpul cipd relațiile internaționale se deteriorează
și noi schimbări au loc în comunitatea socialistă.
Pentru Africa și Africa australă în particular au ioe, pe dea
supra, frenetice manevre imperialiste tinzînd să întîrzie în viitor
realizarea aspirațiilor legitime ale poporului namibian spre liber
tate și independentă, să perpetueze sistemul criminal gl aparthei
dului in Africa de Sud.
în toate aceste probleme dificile tradițiile internaționaliste ale
Partidului Comunist Român și foarte bine cunoscuta sa contribuție
la cauza libertății, dreptății, egalității și progresului tuturor popoa
relor șe vor dovedi neprețuite întotdeauna.
Partidul Revoluției, felicitind Partidul Comunist Român cu oca
zia aniversării sale, dorește să dezvolte, in viitor, importanta coo
perare și colaborare dintre partidele și țările noastre atiț pe plan
bilateral, cit și multilateral.
Trăiască prietenia și solidaritatea dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Revoluției !
Aniversare fericită.

DAUDI N. MWAKAWAGO
Secretar executiv național
al Partidului Revoluției
din Republica Unită Tanzania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 60-a aniversare a făuririi marelui și gloriosului Partid
Comunist Român constituie motiv de satisfacție și prilej fericit de
a adresa poporului frate român și conducătorului său suprem ex
presia bucuriei, a admirației și a solidarității guineeze-bjșșau, a
p.a.i.g.c., precum și a mea personală.
Această aniversare marchează importanța istorică deosebită a
creării Partidului Comunist Român, a cărei semnificație o cunoaș
tem de două decenii prin ajutorul internaționalist aeordaț îneă de
la ineeput luptei de eliberare națională a țării noastre.
Cu salutări frățești,

Comandant de brigadă
JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului Național al P-A l-G.c.
și al Consiliului Revoluției
Republicii Gumeea-Bissau

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 69-a aniversări de la erearea Partidului
Comunist Român, îmi este deosebit de plăcut să va adresez calde
felicitări din partea Partidului Socialist Revoluționar din Peru,
împreună cu cele mai bun® urări ea partidul și guvernul dumnea
voastră să continue cu succes tot mai mare realizarea obiectivelor
pe care și le-a trasat privind construcția socialismului in această
țară prietenă, dezvoltarea sa naționala și bunăstarea poporului
român,
Pentru Partidul Socialist Revoluționar este deosebit de plăcut să
evidențieze cu această ocazie că partidele noastre întrețin tot mai
strinse relații, pe baza solidarității și aprecierii reciproce a luptei
ee o ducem, de acord eu propriile noastre realități, pentru con
struirea cu succes a socialismului, în cazul partidului și poporului
pe care atit de înțelept il conduceți dumneavoastră, jar in cazul
nostru pentru cucerirea puterii de către poporul peruan, in aspi
rația șa de justiție și suveranitate deplină m hotărirea destinului
săuAm avut satisfacția șă vizitez țara dumneavoastră și să con
stat dinamismul vieții românești, ampla participare a poporului
la făurirea noii societăți, Apreciem, de asemenea, lupta poporului
român șt a partidului dumneavoastră jn favoarea păcii in lume,
a egalității între popoare, a respectului suveranității naționale, a
neameșteculyi in treburile interne, pentru instaurarea unej noi
ordini economice internaționale.
în numele Partidului Socialist Revoluționar și al meu personal,
vă reafirm solidaritatea noastră prietenească și dorința fierbinte
de aprofundare a relațiilor între partidele și popoarele noastre,
Cu deosebită stimă,

LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA
Președintele
Partidului Socialist Revoluționar din Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule secretar general,
în numele Partidului Muncii din Israel îmi face' plăeere să vă
felicjt, pe dumneavoastră, in modul cel mai călduros, cu ocazia
ferjgită a cejei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român.
Noi, cei din cadrul Partidului Muncii, respectăm mult rolul pe
pare îl joacă Partidul Comunist Român, secretarul său general,
președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeseu, in
căutarea de soluții . problemelor Orientului Mijlociu, și din orice
altă parte a lumii, dorim Să Continuăm pe mai departe relațiile
strinse, prietenești dintre cele două partide și popoare ale noastre
și vă urăm dumneavoastră personal, Partidului Comunist Român
tot mai multe succese, in viitor.
Al dumneavoastră, cu stimă,

SHIMON PERE5
Președintele Partidului Muncii din Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a ereării Partidului Co
munist Român, am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele
Partidului Radical din Chile, cele mai călduroase felicitări. Este
evident că, in cadrul procesului istorioo-soeial din tara dumnea
voastră, un asemenea eveniment a avut o importanță deosebită
deoarece luptele care au aVat loc și succesele dobindite au fost con
duse de Partidul Comunist Român.
Pentru noi, chilienii, fiecare succes obțiBut de dumneavoastră in
dezvoltarea societății socialiste constituie un motiv de legitimă sa
tisfacție, deoarece niciodată nu vom uita solidaritatea pe pare a
primit-o poporul nostru din partea guvernului român după doborirea guvernului constituțional prezidat de dr, Salvador Allende,
Această solidaritate, efectivă și reală, a ajuns inelurtv in lagărele
de concentrare și închisori, unde au fost închiși conducătorii Uni
tății Populare, din ordinele militarilor fasciștiFolosesc această ocazie pentru a adresa felicitările mele eoi'diale
pentru succesele obținute de poporul român, datorită conducerii
vieții politice, sociale și economice de către Partidul Comunist
Român și activității pozitive a președintelui Nicolae Ceaușescu în
desfășurarea importantului proces realizat de țara sa.
Acest fapt l-am putut constata In mod direct cind am avut posi
bilitatea de a discuta cu tovarășul Nicolae Cgaușescu, in timpul vi
zitei mele la București, in noiembrie 1076Totodată, doresc să relev și să recunosc eforturile serioase pe
care le depun președintele Nicolae Ceaușeseu și Partidul Comu
nist Român in favoarea păcii mondiale, care trebuie să fje obiec
tivul principal al celor care luptăm pentru socialism și democratic.
Tot ceea ce se va întreprinde in această direcție va contribui la îm
piedicarea holocaustului omenirii.
Partidul Radical djn Chile reînnoiește, cu prilejul aceșței glo
rioase aniversări, felicitările sale câldurqase și urează Partidului
Comunist Român noi succese in activitatea sa viitoare, sub con
ducerea înțeleaptă a conducătorului său, pentru pace și solidari
tate cu toate popoarele lumiiFrățește,

ANSELMO SULE
Președintele
Partidului Radical din Chile

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocgzia împlinirii a 60 de ani de la crearea Partidului Comu
nist din țara dumneavoastră doresc să vă adresez salutul meu în
calitate de fost președinte al Columbiei, eînd am avut plăcuta mi
siune de a consolida relațiile cu nobila dumneavoastră națiune și
înalta onoare de a vă primi ca oaspete ilustru al Columbiei. Soția
mea și cu mine ne amintim cu plăcere de vizita pe care am fă
cut-o in România, ce ne-a permis să ne bucurăm de generoasă os
pitalitate din partea dumneavoastră și a doamnei Elena Ceaușescu,
precum și a compatrioților dumneavoastră, în general.
Folosesc această ocazie pentru a exprima urările mele de suc
ces pentru eforturile constante ale Excelenței Voastre in vederea
realizării unei mai mari înțelegeri între toate națiunile din lume,
fără deosebire de orientările lor ideologice și pentru slăbirea stă
rilor grave de încordare din lumea de astăzi.
împreună cu urările mele pentru eontinuă prosperitate a Româ
niei, reinnoieșc Excelenței Voastre mărturia admirației și apre
cierilor mele,

MISAEL PASTRANA BORRERO
Fast președinte al Columbiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Rociqliște România

Cu prilejui aniversării a 60 de ani de la crearea Partidului Co
munist Român, Asociația Finlanda—România are bucuria de a vă
transmite dumneavoastră și întregului popor român cele mai calde
f§{jcițărk Sintem convinși Că România, sub conducerea Partidului
Comunist Român, va obține noi și frumoase succese in realizarea
marilor obiective pe calea progresului economic, social și cultural,
pentru crearea în România a unei societăți socialiste multilateral
dezvoltate.
Urâm poporului român și Partidului Comunist Român mult suc
ces și fericire.

LAURI LINGREN
Președinte
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MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CONSACRATE
GLORIOASEI ANIVERSĂRI A P.C.R.

Excelenței Sale Domnului FRANQOIS MITTERRAND
Președintele ales al Republicii Franceze
Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte
al Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa, în numele poporului român și al meu personal,
sincere felicitări, împreună cu cele mai calde urări de
sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres
pentru poporul francez prieten.
Succesul pe care l-ați obținut în alegeri reprezintă o
victorie istorică a forțelor politice de stingă și democra
tice din Franța, care înscriu astfel o nouă pagină în
lupta pentru transformări sociale înnoitoare, pentru de
mocrație, independență și pace.

PARIS
Păstrînd o vie amintire a întîlnirilor și convorbirilor pe
care le-am avut împreună, sint încredințat că acest dialog
va cunoaște noi dezvoltări, atit în ceea ce privește rela
țiile bilaterale româno-franceze, cit și rezolvarea justă
și echitabilă a marilor probleme cu care este confruntată
lumea contemporană.
Exprim convingerea că, în cursul președinției dumnea
voastră, raporturile de tradițională prietenie și rodnică
cooperare dintre România și Franța, bazate pe stimă și
încredere reciprocă, vor cunoaște 6 continuă intensificare
în interesul ambelor noastre popoare, al păcii, indepen
denței și colaborării în Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Franțois Mitterrand ales președinte
al Republicii Franceze

Rezultatul alegerilor de duminică,
prin care Franțois Mitterrand,
liderul Partidului Socialist Fran
cez, a fost ales președinte al
Franței reprezintă o ilustrare a as
pirațiilor profunde ale poporului
francez de a se realiza schimbări
înnoitoare, democratice in viața ță
rii, de a se crea condiții economice
și social-politice care să permită
dezvoltarea societății pe calea pro
gresului, înfăptuirea unor măsuri
eficiente în folosul celor ce mun
cesc, al maselor largi populare. Vo
tul dat candidatului socialist este
un vot dat in sprijinul realizării
unor obiective programatice, înfăți
șate și susținute în cursul campa
niei electorale, privind probleme de
cel mai larg interes popular — cum
sint problemele șomajului, inflației,
resurselor energetice și alte proble
me economice și social-politice, de
a căror soluționare depind dezvol
tarea țării și condițiile de viață ale
cetățenilor. Rezultatul alegerilor de

masiv apelului lanșat de P.C.F., ceea
ce a cîntărit greu". într-un edito
rial, ziarul relevă „profunda dorin
ță de schimbare care animă poporul
francez". Agenția France Presse scrie,
la rîndul său, că „victoria indiscu
tabilă a lui Franțois Mitterrand des
chide o perioadă de intensă eferves
cență politică".
Secretarul
general
al
Parti
dului Comunist Francez, Georges
Marchais, într-un mesaj de felicita
re adresat președintelui ales, a ară
tat că P.C.F. este gata să ia parte
la efortul pentru realizarea unei adevărate politici de schimbare și
să-și asume responsabilități în gu
vern, ca și la toate nivelurile vie
ții naționale. Comuniștii, se arată în
mesaj, au adus o contribuție hotărîtoare la victoria candidatului socia
list in alegerile prezidențiale.
„Victoria lui Mitterrand, declară
Pierre Moroy, colaborator apropiat al
liderului Partidului Socialist, nu este
doar a socialiștilor, ci a întregii
stingi. înainte de a fi o victorie .îm
potriva cuiva, spune el, este o vic
torie pentru ceva anume".
Michel Rocard, una dintre perso
nalitățile socialiste marcante, apre
ciază că, prin alegerea lui Mitterrand,
Franța a pornit pe un drum nou.
Scăpînd de obsesia fatalității care i-a
urmărit pînă acum, convinși că vor
găsi resurse să depășească dificultă
țile de orice fel, socialiștii vor de
clanșa energiile spre innoire, spre
schimbare — adaugă el.
Jacques Delors, președintele Comi
siei sociale a Parlamentului vest-european, este de părere că Mitterrand
abordează această nouă etapă din
istoria Franței cu gîndul de a reali
za o schimbare durabilă și solidă, o
Franță mereu dinamică.
Cele trei mari centrale sindicale
franceze — Confederația Generală a
Muncii, Confederația Franceză De
mocratică a Muncii și Force Ou
vriere — au salutat, in comunicate
date publicității luni la Paris, vic
toria în alegerile prezidențiale a lui
Franțois Mitterrand și au chemat la
susținerea acestuia. Succesul candi
datului* forțelor stîngii va trebui să
modifice profund relațiile sociale,
consideră centralele sindicale, adău
gind că se așteaptă ca președintele
ales să lanseze o largă concertare
■socială cu organizațiile sindicale asupra revendicărilor celor mai ur
gente.
Alegerea noului președinte al
Franței a trezit un larg ecou pe plan
internațional.
în Spania, partidele de stingă au
salutat victoria lui Franțois Mitter
rand, apreciind că ea va contribui
în mod pozitiv la întărirea democra
ției în Europa occidentală. Partidul
Socialist Muncitoresc Spaniol își ex
primă speranța că această victorie
„va permite intensificarea cooperării
dintre Franța și Spania".
în Italia, satisfacția este totală în
rîndul partidelor de stingă, care văd
în alegerea lui Mitterrand ca pre
ședinte al Franței victoria unității.
Cotidianul „L’Unită", organul P.C.
Italian, consideră că alegerea lui Mit
terrand reprezintă o cotitură care
întărește și face să avanseze ficțiu
nea forțelor de stingă în întreaga Eu
ropă occidentală. „Stingă, continuă
„L’Unită", se găsește nu numai în
fața unei victorii istorice, ci și a unei

monstrează că acest program de
înnoiri sociale a întrunit adeziunea
majorității poporului francez.
Totodată, rezultatul votului con
stituie o expresie a dorinței mase
lor largi ale poporului francez ca —
mai ales in actualele împrejurări
internaționale complexe — Franța
să-și sporească contribuția la relua
rea și adîncirea cursului destinderii,
la realizarea de pași înainte in di
recția securității in Europa și în
lume, a creării unui climat de pace,
înțelegere și colaborare, în care
fiecare națiune să se poată dezvol
ta in condiții de deplină egalitate,
libertate și independență.
Votul dat duminică de majorita
tea alegătorilor este o expresie a
unității de interese și aspirații ale
maselor largi populare ale poporu
lui francez. Nu încape îndoială că
realizarea de progrese pe calea îm
plinirii acestor aspirații presupune
și reclamă realizarea și consolidarea
unității de acțiune, întărirea con

ocazii unice, și anume aceea de a
înfrunta criza intr-una din țările ca
pitaliste cele mai dezvoltate și de a
o învinge".
Cotidianul
socialist
„Portugal
Hoje" scrie la rindul său : „Odată
cu alegerea lui Mitterrand, o mare
speranță își pune pecetea nu numai
în Franța, ci, de asemenea, în mai
multe țări din Europa... Portugalia
nu va rămîne indiferentă față de
influența orientării și stilului lui Mit
terrand".
Fostul prim-ministru al Olandei,
Joop Den Uyl, lider al' Partidului
Muncii, a declarat că alegerea lui
Franțois Mitterrand este „de o im
portanță capitală pentru partidele de
stînga vest-europene". „Victoria sa
demonstrează că o politică nouă este
posibilă pentru lupta împotriva șo
majului și injustiției pe plan eco
nomic și social" — a relevat el, adăugînd că Mitterrand „a știut să-i
mobilizeze pe francezi în jurul ideii
de schimbare" și că „într-o epocă
în care conservatorii doresc să lase
să se creadă că numai o politică de
dreapta poate rezolva problemele so
cietății noastre, stînga în Europa se
găsește întărită pentru a face față
anilor ’80".
Primele ecouri înregistrate imediat
după cunoașterea rezultatelor alege
rilor prezidențiale reflectă convin
gerea celor mai largi forțe politi
ce democratice, a maselor populare
că, unită, stînga a putut cuceri un
succes de importanță istorică. Aces
te forțe își exprimă speranța că în
perioada mandatului prezidențial vor
fi realizate năzuințele fundamentale
care au determinat votul lor pentru
noul președinte al Franței.
Noul șef al statului» francez își va
prelua oficial mandatul la 24 mai,
pentru o perioadă de șapte ani.

★
Franțois Mitterrand — al 21-lea
președinte al Franței și al patrulea
președinte al celei de-a V-a repu
blici — s-a născut la 26 octombrie
1916, la Jarnac, în sud-vestul Fran
ței, ca fiu al unui feroviar. După
terminarea liceului la Angouleme,
studiază la Paris dreptul, literele și
științele politice. în 1940, luptînd în
armata franceză, este rănit și făcut
prizonier lingă Verdun. Evadează în
1941 din lagărul de prizonieri de
război nazist și, in același an, se ală
tură Mișcării de Rezistență.
După eliberare, în 1944, Franțois
Mitterrand devine secretar general
pentru problemele foștilor comba
tanți în guvernul generalului de
Gaulle, iar în perioada 1947—1957 de
ține diferite portofolii guvernamen
tale.
Franțois Mitterrand este unul din
tre fruntașii scenei politice franceze,
militind, din 1948, în cadrul Uniunii
Democratice și Socialiste a Rezisten
ței și al Federației Stîngii Democra
tice și Socialiste. Formațiunea poli
tică pe care o conduce în perioada
1964—1971 — Convenția Instituțiilor
Republicane — fuzionează, în 1971,
cu Partidul Socialist, sub denumirea
de Partidul Socialist Francez, cînd
el devine prim-secretar al acestui
partid.
Franțois Mitterrand a mai candidat
la alegerile prezidențiale în 1965
și 1974.

lucrării și colaborării tuturor for
țelor muncitorești, democratice și
progresiste din Franța.
Opinia publică din țara noastră,
care a urmărit cu viu interes re
zultatul scrutinului, consideră că
acesta reprezintă un eveniment de
seamă în viața politică franceză, ca
și în viața politică a Europei, ținind
seama de rolul important pe care
Franța il joacă pe continentul nos
tru și în lume. Ea își exprimă con
vingerea că amplele și tradiționa
lele relații de prietenie dintre cele
două popoare — legături bazate pe
profunde afinități de limbă, istorie
și cultură și care, în ultima peri
oadă de timp, au cunoscut un nou
și susținut curs ascendent — se vor
dezvolta și mai puternic în viitor,
atit pe plan bilateral, cit și prin
conlucrarea pe arena internațională,
corespunzător intereselor ambelor
popoare, ale păcii, securității și co
laborării în lume.

------------------------- ------------------------ j

Agențiile de presa
e scurt
„ZILELE CULTURII ROMÂNEȘTI" IN IORDANIA. In cadrul manifestă
rilor „Zilele culturii românești", care se desfășoară în Iordania, televiziunea
din Amman a prezentat filmul „Ritmurile României contemporane". In
comentariul acestei emisiuni speciale consacrate țării noastre s-a subliniat
că succesele obținute de poporul român în dezvoltarea social-economică
sînt strîns legate de viața și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu.
A 70-A EDIȚIE A T1RGULUI
PARISULUI și-a închis porțile du
minică seara. Pavilionul României,
prezentînd confecții, tricotaje, înIcălțăminte-marochinărie, articole de
menaj, obiecte de artizanat, pro
duse chimice, medicamente, cosme
tice, autoturisme de teren, precum
și un stand privind activitatea
I de turism, a fost vizitat de peste
500 000 de persoane, care au apreIciat calitatea produselor. In cadrul
tîrgului, reprezentanți ai întreprin
derilor noastre de comerț exterior
Iau purtat tratative care s-au sol
dat cu încheierea de contracte pen
tru diferite produse românești, inclusiv autoturismul de teren Aro-10.
I

CONTINUAREA LUPTELOR IN
LIBAN. Linia „verde" de de
marcație care separă Beirutul în
două părți â fost supusă, în cursul
zilei de luni, unor puternice tiruri
de artilerie, in urma cărora s-au
înregistrat 70 de morți și răniți.
Lupte intense au avut loc și în lo
calitatea Zahle, capitala
regiunii
Bekaa. Pe de altă parte, artileria
grea
israeliană a bombardat re
giuni din sudul Libanului. îndeosebi
orașul Nabatiyeh. Totodată, aviația
militară israeliană a efectuat mai
multe zboruri de recunoaștere dea
supra capitalei, a sudului Libanu
lui și regiunii Bekaa.

SEMINAR
INTERNAȚIONAL
ROMANO-ARAB. La Amman s-a
deschis seminarul internațional româno-arab cu tema : „Conducerea
transportului urban de pasageri",
organizat sub auspiciile Academiei
„Ștefan Gheorghiu" — Centrul In
ternațional CEPECA și Organizației arabe de științe administrati
ve (O.A.S.A.). Această reuniune
științifică își propune să găsească
noi căi de dezvoltare și moderni
zare a transportului urban. Manifestarea reunește participanți din 15
state arabe și România. Directorul
general al O.A.S.A., dr. Abdullah al
Zo’bi, a relevat importanța seminarului, subliniind buna colaborare
dintre organizațiile de specialitate
din România și cele din țările
arabe.'

CERERE. Iranul a cerut amînarea Conferinței miniștrilor de ex
terne ai țărilor islamice, programată pentru 31 mai la Bagdad, a
declarat Mohammed Hachemi Rafsandjani. consilierul politic al primului ministru iranian, sugerind ca
reuniunea respectivă să aibă loc
numai după încheierea conflictului
dintre Iran și Irak.

Televiziunea siriană a transmis un
program special, în care se sublinia
că făurirea P.C.R. a marcat un mo
ment de cotitură în lupta poporului
român pentru dreptate socială și li
bertate națională. Comentariul pre
zentat cu acest prilej a subliniat că
nale, s-a referit la bunele raporturi
anii cei mai fertili din construcția
de colaborare existente între Partidul
socialistă în România sînt marcați
Comunist Român și Partidul Comu
de prezența în fruntea partidului a
nist Italian. Filippo Lorenzetti și
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Refeprof. Paolo Gianfelici au vorbit des
rindu-se la politica externă dinami
pre politica externă a țării noastre,
că și constructivă promovată de
precum și despre realizările obținute
România socialistă, televiziunea a
de România în anii socialismului. La
evidențiat rolul important pe care
manifestare a fost prezent Ion Mărțara noastră îl acordă luptei pentru
gineanu, ambasadorul României în
instaurarea unei păci juste și globale
Italia.
în Orientul Mijlociu. în acest con
Cu același prilej, în sălile primă
text, s-a remarcat că întîlnirile de
riei din Albano a avut loc vernisajul
venite tradiționale între președinții
unei expoziții de carte românească
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad
publicată în Italia, la loc de frunte
au stat la baza cursului pozitiv al
situîndu-se volumele de scrieri ale
relațiilor româno-siriene, stimulîntovarășului Nicolae Ceaușescu apăru
du-1 puternic.
te în Italia, precum și lucrări dedi
Un articol a dedicat și cotidianul
cate
personalității
președintelui
„Al Baas" jubileului P.C.R., relieRomâniei. A fost, de asemenea,
find faptul că cele mai de seamă
inaugurată expoziția de grafică „A
realizări au fost înfăptuite de po
60-a aniversare a Partidului Comu
porul român, pe drumul construcției
nist Român".
socialiste, în ultimii 16 ani. de cînd
Cotidianul mexican de mare tiraj
în fruntea partidului se află tovară
„El Dia“ a publicat articolul „Tradi
șul Nicolae Ceaușescu.
■<
ție și actualitate în industria petro
La Dacca, ziarul de limbă engleză
lieră românească". Articolul se refe
„Natur Bangla" a dedicat ■ aniversă
ră pe larg la contribuția concretă
rii P.C.R. un amplu articol — „Ba
adusă la dezvoltarea chimiei in
zele unui înalt prestigiu internațio
România de tovarășa
academician
nal". Se evidențiază pe larg rolul și
doctor inginer Elena Ceaușescu, „ale
prestigiul de care se bucură partidul
cărei opere, traduse în diferite
pe plan intern și pe arena interna
limbi, se bucură de aprecierea spețională, fapt care se datorează „în
cialiștiloi- din lumea întreagă".
deosebi gîndirii și activității condu
„Mundo Obrero", organ al Parti
cătorului de peste 15 ani al partidu
dului Comunist din Spania, publică,
lui și statului, președintele Nicolae
sub semnătura lui Damian Pretel,
Ceaușescu". Se scoate in relief pre
membru al C.C. al P.C. din Spania,
ocuparea constantă a P.C.R., încă de
un amplu articol consacrat celei de-a
la crearea sa, pentru apărarea inte
60-a aniversări a Partidului Comu
reselor poporului român și indepen
nist Român. După ce subliniază tra
denței țării, pentru pacea și securi
dițiile de luptă ale partidului nostru,
tatea internațională.
realizările politice, economice și soZiarul elvețian „Voix Ouvriere" pu
cial-culturale ale României socialiste,
blică articolul „Partidul Comunist
precum și perspectivele dezvoltării
Român sărbătorește cea de-a 60-a
multilaterale a țării noastre sub
aniversare", în care prezintă princi
conducerea P.C.R., in articol se adre
palele date și condiții istorice ale
sează un cald salut P.C.R., Co
creării și dezvoltării P.C.R., evocă
mitetului său Central, tovarășului
lupta grea a partidului în ilegalitate
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
și activitatea sa antifascistă.
urări de mari succese poporului ro
în articol sînt citate o serie de date
mân. Se evidențiază întîlnirile secre
statistice elocvente relevînd progre
tarului general al P.C.R. cu tovarășa
sul uriaș al României în anii con
Dolores Ibarruri și cu tovarășul
strucției socialiste, precum și perspec
Santiago Carrillo, întîlniri care au
tivele de dezvoltare ale țării trasate
contribuit la cimentarea unei calde
de Congresul al XII-lea. „Comuniștii
solidarități între cele două partide.
români, cărora Partidul Elvețian ■ al
Ziarul belgian „Le Drapeau Rouge",
Muncii le adresează cele mai bune
în articolul său dedicat aniversării
urări cu ocazia celei de-a 60-a ani
P.C.R., prezintă pe larg drumul
versări a creării P.C R., vor realiza
parcurs de partidul comuniștilor ro
cu siguranță țelurile propuse, datori
mâni în organizarea marilor bătălii
tă partidului lor puternic și unic, dade clasă, precum și succesele obți * torită admirabilei lor clase munci
nute de poporul român, sub condu
toare, țărănimii și intelectualității",
cerea P.C.R., în edificarea societății
conchide „Voix Ouvriere".
socialiste
multilateral
dezvoltate.
La sediul Ambasadei României de la
Ciudad de Mexico a avut loc o confe
La Ambasada României din Lisa
rință de presă, la care au luat parte
bona a avut loc o conferință de
membri ai conducerii principalelor
presă la care au participat reprezen
ziare și reviste mexicane. Luind cu
tanți ai principalelor cotidiane din
vîntul, ambasadorul țării noastre,
Portugalia, ai radioului și agenției
Constantin Băbălău, a evocat drumul
naționale de presă ANOP, precum
glorios
al Partidului Comunist Român,
și ai Secretariatului de stat pentru
activitatea internă și externă a
informații. Au fost evocate momente
P.C.R., subliniind rolul determinant
importante din lupta comuniștilor
al tovarășului Nicolae Ceaușescu- in
români pentru dreptate socială și li
elaborarea și realizarea politicii in
bertate națională, munca plină de
terne și externe a partidului și sta
abnegație a poporului, sub condu
tului.
cerea P.C.R., în frunte cu secretarul
Sub titlul „A 60-a aniversare a
său general,
tovarășul
Nicolae
Partidului Comunist Român", ziarul
Ceaușescu, pentru edificarea societă
seneg’alez „Le Soleil" scrie : „60 de
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român continuă să fie marcat
în diferite țări ale lumii. Manifestările care au loc cu acest prilej, articolele
ce apar în presă evidențiază profundele semnificații ale evenimentului in
viața poporului nostru, succesele remarcabile obținute de România socia
listă în toate domeniile de activitate, politica externă de pace și cooperare
promovată de partidul și stalul nostru.

Președintele Republicii Socialiste România

PARIS 11 — Trimisul Agerpres,
Neagu Udroiu, transmite : Duminică,
electoratul francez a decis : noul pre
ședinte al Franței pentru următorii
șapte ani este Franțois Mitterrand.
Așadar, pentru prima dată in istoria
acestei țări, sufragiul universal a adus
la magistratura supremă in stat o
personalitate din rîndul Partidului
Socialist.
Potrivit rezultatelor definitive di
fuzate de Ministerul de Interne al
Franței, după numărarea voturilor
exprimate in cadrul celui de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor pre
zidențiale — rezultate parvenite din
circumscripțiile electorale din țară
și din teritoriile de peste mări —
Franțois Mitterrand a întrunit 51,76
la sută din totalul sufragiilor
(15 714 598 voturi). Actualul deținător
al mandatului prezidențial, Valery
Giscard d’Estaing, a obținut 48,24 Ia
sută din voturile exprimate (14 647 787
voturi).
Comunicatul ministerului precizea
ză că din cei peste 36 milioane de
alegători înscriși pe listele electorale
și-au exprimat opiniile 31 249 753, ceea
ce reprezintă o participare de 85,87
la sută. S-au abținut 5 142 925 ale
gători.
într-o primă declarație făcută
după anunțarea rezultatelor, liderul
socialist Franțois Mitterrand a afir
mat : „Francezii, bărbați și femei,
au ales schimbarea pe care le-am
propus-o. Această victorie este în
primul rind a acelor forțe ale tine
reții, a forțelor muncii, a forțelor de
creație, a forțelor de înnoire care
sint adunate intr-un mare elan na
țional pentru locuri de muncă, pace,
libertate, teme care au fost ale cam
paniei mele prezidențiale și care vor
rămîne ale septenatului meu".
Victoria lui Franțois Mitterrand a
prilejuit manifestații spontane de
bucurie atit la Paris, cit și în cele
lalte mari orașe ale Franței. Zeci de
.mii de parizieni au ieșit pe străzi
pentru a celebra evenimentul. Piața
Bastiliei, în ciuda ploii deosebit de
puternice, este arhiplină de oameni.
Se țin discursuri, șe aplaudă, se
ovaționează. Se cîntă „Internaționa
la", „Marseilleza".
în primele declarații, în comenta
rii ale ziarelor și agențiilor de pre
să se relevă că votul masiv dat re
prezentantului forțelor politice de
stingă și democratice exprimă încre
derea și speranța opiniei publice
franceze, a poporului francez în
realizarea unor profunde schimbări
pe plan politic, economic și social.
Se subliniază, in primele luări de
poziție, că votul dat reprezentantului
Partidului Socialist exprimă glasul și
voința oamenilor muncii francezi
pentru soluționarea problemelor di
ficile cu care sint confruntați — șo
majul și inflația, scăderea puterii de
cumpărare a salariilor.
Totodată, se exprimă încrederea
că această victorie va întări hotărîrea forțelor democratice de a lupta
pentru o politică de pace, colaborare
și independență.
Ziarele franceze au anunțat cu ti
tluri mari victoria lui Franțois Mit
terrand. „L’Humanite" — apărut in
ediție specială — o califică drept
„victoria speranței" și „a unui mare
curent popular în favoarea schimbă
rii". „Electoratul comunist' a răspuns
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La Muzeul din Budapesta al mișcă
rii muncitorești ungare a avut loc
vernisajul unei expoziții de fotografii
dedicată aniversării Partidului Co
munist Român. Luînd cuvîntul, Hallai
Tibor, director adjunct al Institutului
de științe culturale de pe lingă C.C.
al P.M.S.U., a evocat aspecte legate
de condițiile apariției și dezvoltării
mișcării muncitorești și revoluționa
re din România, precum și tradițiile
de luptă comună progresiste aie pro
letariatului român și ungar. La rîndul
său, ambasadorul țării noastre la
Budapesta, Victor Bolojan, a subli
niat succesele obținute de către
România în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.
La vernisaj au fost prezențl mem
bri ai C.C. al P.M.S.U., ai guvernului,
activiști de partid, funcționari supe
riori din M.A.E., oameni de artă și
cultură, veterani ai mișcării comu
niste și muncitorești ungare, ofițeri
superiori, reprezentanți ai corpului
diplomatic.
La lectoratul român de Ia Univer
sitatea din Halle, R.D. Germană, a
fost organizată o manifestare cultu
rală în cursul căreia a fost prezen
tată o expunere privind activitatea
Partidului Comunist Român de.-a
lungul celor șase decenii de existen
ță, relevindu-se realizările obținute
de poporul român în edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Studenții au recitat poezii și au
interpretat cîntece revoluționare. A
fost vizionat filmul documentar
„România azi".
Sub egida administrației orașului
Albano (Italia) și a Centrului de in
formații documentare și studii euro
pene — C.I.D.S.E., a avut loc o ma
nifestare dedicată celei de-a 60-a
aniversări a creării Partidului Comu
Au participat Mario
nist Român.
Zagari, membru al Direcțiunii Parti
dului Socialist Italian, vicepreședinte
al Parlamentului vest-european, Vi
ttorio Orilia, din partea Secției ex
terne a Direcțiunii P.C.I., Filippo
Lorenzetti, viceprimarul orașului Al
bano, prof. Paolo Gianfelici, din
partea C.I.D.S.E., un numeros public.
în cuvîntul său, Mario Zagari,
după ce s-a referit la tradiționalele
relații româno-italiene, care în ultimii
ani au cunoscut o dezvoltare ascen
dentă ’în toate domeniile, a spus :
„Sărbătorirea aniversării Partidului
Comunist Român este un fericit
prilej de a vorbi despre omul care,
în fruntea partidului și a statului
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și-a cucerit un uriaș prestigiu
în
Europa și în întreaga lume. Apărător
fervent al instaurării unor noi prin
cipii în relațiile internaționale.
a
unor raporturi de tip nou in cadrul
mișcării
comuniste și muncitorești
internaționale,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu s-a impus atenției publice
și oamenilor politici prin inițiativele,
curajul și continuitatea politicii pe
care o promovează. Numele său,
asociat cu cel al României, este
rostit cu respect și admirație pretu
tindeni".
Vittorio Orilia a prezentat pe larg
politica P.C.R., a României socialiste
în principalele probleme internațio

ani reprezintă o perioadă istorică
scurtă în viața unui popor multimile
nar. Aceste șase decenii au marcat
profund evoluția României, au schim
bat radical aspectul țării și este cu
totul normal să i'ie omagiată această
forță care a reușit să realizeze in
respectiva perioadă tot ce nu .“>-a în
făptuit secole de-a rîndul. asumindu-și, în ultimul timp, sarcini de o
amploare istorică, devenind, sub
conducerea
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, prin acțiunile sale, crea
toare de istorie"... „România socialis
tă, țară de dimensiuni și cu un po
tențial mijlociu, se bucură azi de
stima întregii lumi, deoarece în rela
țiile sale internaționale nu preva
lează interese de moment și conjuncturale, deoarece in definirea opțiuni
lor și obiectivelor sale se regăsesc
constant interesele păcii, bunăstării
și progresului întregii umanități. Re
voluționară și umanistă prin obiecti
vele sale, prin modalitățile de a le
realiza, politica externă a României
este consacrată progresului socialist
al țării, prosperității tuturor popoare
lor lumii".
La Rabat, ziarul „AI Bayane" pu
blică un amplu articol in care subli
niază că „Partidul Comunist Român,
mișcarea muncitorească și democra
tică din România dispun de un bogat
patrimoniu de tradiții revoluționare
de o deosebită densitate și mari sem
nificații". „Solidaritatea revoluționară
străbate, asemenea unui fir conducă
tor, întreaga istorie a mișcării mun
citorești și democratice din România,
a Partidului Comunist Român". „Di
namismul și amploarea' relațiilor in
ternaționale ale P.C.R., aportul său
constructiv la abordarea și dezvol
tarea într-un spirit creator a proble
melor noi, deosebit de complexe cu
care se confruntă în prezent mișcarea
comunistă și muncitorească, toate po
poarele lumii, creșterea prestigiului
partidului și statului român sint
indisolubil legate de ampla și
neobosita activitate a secretarului
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, activitate animată de di
namism creator, de fermitate revo
luționară și de un înalt spirit de răs
pundere față de îndeplinirea îndato
ririlor naționale și internaționale",
subliniază „Al Bayane", reliefînd ro
lul decisiv al tovarășului Nicolae
Ceaușescu în elaborarea și punerea
în aplicare a politicii interne și ex• terne române.
La Institutul de studii pentru relații
internaționale din Țel Aviv a avut
loc o seară consacrată României, la
care au luat parte profesori universi
tari, juriști, conducători ai unor orga
nizații sociale, cercetători de specia
litate, oaspeți din Anglia și Canada,
alți invitați. Cu acest prilej, ambasa
dorul țării noastre, Constantin Vasiliu, a vorbit despre etapele și mo
mentele principale ale operei de edi
ficare a noii orînduiri sociale în
România, inițiată și condusă de Parti
dul Comunist Român, subliniind în
făptuirile de pînă acum, precum și
preocupările actuale și de perspectivă
în domeniile economic, social, cultural-științific. Ambasada română a do
nat institutului volume reprezentative
din operele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, precum și dintr-o serie de
lucrări românești de specialitate.
(Agerpres)

economice româno-sovietice
Vizita oficială in Republica Orientală a Uruguayului Convorbiri
sovietică de colaborare economică și
MOSCOVA II. — Trimisul Ager- .
tehnico-științifică. Au fost examina
pres, I. Dumitrașcu, transmite : La
te probleme privind dezvoltarea
Moscova a avut loc o întîlnire între
a ministrului afacerilor externe
colaborării economice româno-sovie
Nicolae Constantin, viceprim-ministice pe perioada 1981—1985, precum
tru al guvernului, reprezentantul per
și aspecte legate de specializarea și
manent al României la C.A.E.R.. și
al Republicii Socialiste România
cooperarea in producție a țărilor
N. V. Talîzin, vicepreședinte al Con
C.A.E.R.
siliului de Miniștri, reprezentantul
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialist^ România, Ștefan
Andrei, răspunzînd invitației guver
nului Uruguayan, a efectuat o vizită
la Montevideo, în zilele de 8 și 9
mai 1981. în timpul convorbirilor oficiale, miniștrii de externe ai celor
două țări au reafirmat voința gu
vernelor lor de a strînge legăturile
de cooperare existente între cele
două națiuni. Convorbirile au con
stituit un bun prilej pentru cei doi
miniștri de a examina. împreună cu
colaboratorii lor, problematica rela
țiilor bilaterale, stabilirea căilor și
mijloacelor pentru stimularea dez
voltării colaborării economice româno-uruguayene și diversificarea
schimburilor comerciale bilaterale.
Cei doi miniștri de externe, procedînd la analiza situației internațio
nale actuale, au reafirmat adeziunea
lor la principiile și țelurile Cartei
Națiunilor Unite, precum și la prin
cipiile dreptului internațional, îndeo
sebi cele care se referă la egalitatea
suverană a statelor, autodetermi
narea popoarelor, neamestecul in
treburile interne ale statelor, res
pectarea strictă' a suveranității și
independenței naționale.
Ei și-au exprimat satisfacția pentru
dialogul și schimbul de păreri dintre
cele două țări în legătură cu pro
blemele de interes comun și în
cadrul organizațiilor internaționale
din care fac parte.
Cei doi miniștri au reafirmat, de
asemenea, adeziunea lor la principiul
dreptului permanent și inalienabil al
statelor asupra resurselor lor natu
rale, precum și al dreptului de a
dispune în mod liber și suveran de
ele, pentru a le utiliza în folosul
dezvoltării economice și sociale a
popoarelor lor.
Cele două părți consideră că, în
cadrul cooperării economice interna
ționale pentru dezvoltare, trebuie să
se intensifice acțiunile vizind elimi
narea decalajelor care există între
statele dezvoltate și țările în curs
de dezvoltare, promovarea stabilirii
unor noi relații economice interna
ționale în scopul rezolvării juste a
gravelor probleme care afectează o
mare parte a umanității.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța istorică a participării active
a țărilor mici și mijlocii la viața
internațională, la democratizarea rela
țiilor internaționale și la realizarea
idealurilor de libertate, de indepen
dență, democrație și progres ale
tuturor națiunilor.
Cei doi miniștri au scos în evi
dență, de asemenea, importanța
colaborării economice și a diversifi
cării schimburilor comerciale pentru
ansamblul relațiilor bilaterale, des
fășurarea lor pe baza unui mai mare
echilibru și în interesul comun, cu
scopul de a se asigura avantaje
reciproce. Ei consideră, de asemenea,
că există multiple posibilități pentru
amplificarea și diversificarea acestor
legături, dat fiind faptul că poten
țialul economiilor naționale și, mai
ales,
cerințele dezvoltării acestora
constituie o bază favorabilă pentru
realizarea unor acțiuni de cooperare
rodnică.
Pe planul relațiilor bilaterale, ei au
reliefat importanța schimbului in
strumentelor de ratificare a Acordu
lui de cooperare culturală și știin
țifică care s-a efectuat cu prilejul
vizitei, precum , și a schimbului in
strumentelor de ratificare a Conven
ției sanitar-veterinare care a avut
loc cu citeva luni în urmă și a
semnării recente a Acordului de
credit între Banca Română de Co
merț Exterior și Banca Centrală a
Uruguayului, care vor contribui la o
mai mare intensificare și îmbogă
țire a schimburilor între cele două
părți.
Miniștrii
afacerilor
externe ai
României și Uruguayului și-au ex
primat satisfacția pentru atmosfera
cordială, de înțelegere și respect
reciproc în care s-au desfășurat
convorbirile oficiale dintre cele
două părți.
Ministrul român al afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei, a invitat pe
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Orientale a Uruguayului să
facă o vizită Oficială în România.
Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei 'va fi stabilită, de
comun acord, pe căi diplomatice.

Rezultatul alegerilor din Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 11 (Agerpres). — în Berlinul occidental
s-au desfășurat duminică alegeri
pentru desemnarea titularilor celor
133 de mandate în Camera Deputaților. Potrivit rezultatelor definitive
date publicității, nici unul dintre
principalele partide politice nu a-ob
ținut majoritatea absolută. Cele
mai multe locuri (65) au revenit
Uniunii Creștin-Democrate (U.C.D.).
Partidul Social-Democrat a cîștigat
52 de locuri, iar Partidul Liber-De-

mocrat șapte locuri. Liderul U.C.D.
din Berlinul occidental, Richard von
Weizsaecker, a declarat că îi va in
vita pe conducătorii partidelor so
cial-democrat și liber-democrat din
Berlinul occidental la consultări în
legătură cu constituirea noii admi
nistrații a orașului. Aceștia și-au
reafirmat însă cu fermitate hotărîrea, anunțată înaintea alegerilor, de
a refuza participarea la o coaliție
cu U.C.D.

permanent al U.R.S.S. la C.A.E.R.,
președintele părțji sovietice in Co
misia interguvernamentală româno-

A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul țării noastre în Uniunea
Sovietică.

Delegația parlamentară română

primită

de președintele Republicii Populare Bangladesh
DACCA (Agerpres). — Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Rortiânia, a trans
mis un călduros mesaj de salut, cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală președintelui Republi
cii Populare Bangladesh, Ziaur Rah
man, împreună cu urări de pace și
prosperitate pentru poporul prieten
din Bangladesh.
Exprimînd deosebita gratitudine
pentru urările transmise, președintele

SIMPOZION

INTERNATIONAL

Ziaur Rahman a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu cele mși alese
urări de sănătate și fericire persona
lă, de progres și bunăstare pentru
poporul român.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea de către președintele
Ziaur Rahman a delegației parlamen
tare române conduse de tovarășul
Iosif Szasz, vicepreședinte al Marii
.Adunări Naționale, Care întreprinde
o vizită oficială de prietenie la invi
tația parlamentului din această țară.

ÎMPOTRIVA

RĂZBOIULUI

NUCLEAR

Apel adresat tuturor țărilor pentru adoptarea

unor măsuri concrete de dezarmare
CIUDAD DE MEXICO 11 (Agerpres). — Menținerea și consolidarea
păcii pe planeta noastră sînt îp interesul întregii umanități și, ca urmare,
toate popoarele trebuie să lupte neabătut pentru atingerea acestui obiec
tiv — este concluzia care s-a degajat din lucrările Simpozionului inter
national împotriva războiului nuclear, desfășurat in orașul mexican Quere
taro. Participanții la simpozion — oameni de știință și reprezentanți ai
opiniei publice din America Latină și din alte țări de pe alte continente —
au condamnat fblosirea energiei nucleare în scopuri militare și au adresat
un apel guvernelor tuturor statelor Ia întreprinderea de măsuri concrete
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării generale
și, în primul rind, a dezarmării nucleare, pentru eliberarea pe această
cale de fonduri și resurse necesare progresului economic și social al tutu
ror națiunilor, îndeosebi al țărilor în curs de dezvoltare.

„Oceanul Indian trebuie să fie transformat
într-o zonă a păcii“
Comunicat comun indiano — kuweitisn
KUWEIT 11 (Agerpres). — Oceanul
Indian trebuie să fie transformat in
tr-o zonă a păcii, în conformitate cu
rezoluțiile pertinente ale Adunării
Generale a O.N.U., se spune în co
municatul comun dat publicității la
încheierea vizitei oficiale în Kuweit
a primului ministru al Indiei, Indira
Gandhi. Documentul subliniază că asigurarea păcii, securității și stabilității
în regiunea Golfului este o sarcină ce
revine țărilor din această zonă. Re
feritor la situația din Orientul Mij

lociu, comunicatul relevă că o pace
trainică și justă în această regiune
poate fi obținută numai prin retra
gerea trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în 1967 și recu
noașterea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv la crea
rea unui stat propriu, independent.
Comunicatul reafirmă, de aseme
nea, solidaritatea celor două state
cu lupta de eliberare a popoarelor
din sudul Africii.
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