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A TOVARĂȘULUI NICU1M CEAUSESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
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La invitația Comitetului Central 

a) Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită prie

tenească de lucru in Uniunea So
vietică, în a doua decadă a lunii 
mai 1936.
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In preajma aniversarii a 65 de ani de la faarirea PartiMid tamafctMn

ÎNALT OMAGIU GLORIOSULUI PARTID, 
STRĂLUCITULUI SĂU CONDUCĂTOR

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Mahmoud Mestiri,

secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Tunisiene

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la Sesiunea științifică națională dedicată aniversării 

a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la Sesiunea științifică națională 

dedicată aniversării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român — conducătorul 
încercat al poporului român in marile sale 
bătălii pentru lichidarea exploatării și asu
pririi, pentru transformarea revoluționară a so
cietății românești, pentru triumful socialismului 
și comunismului in România — vă aduc dum
neavoastră, / mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele fiu al națiunii noas
tre, ilustru militant revoluționar și strălucit 
gânditor al epocii contemporane, un cald și 
vibrant omagiu, expresia sentimentelor de 
aleasă prețuire, stimă și recunoștință pe care le 
nutresc față de exemplara și prodigioasa 
dumneavoastră viață și activitate, puse in slujba 
măreței cauze a partidului, a libertății și dem
nității poporului român, a socialismului și păcii.

In cadrul sesiunii noastre, intr-o atmosferă 
de puternică vibrație patriotică, revoluționară, 
de înaltă cinstire a evenimentului evocat, a 
fost reliefată semnificația istorică a făuririi 
partidului nostru comunist, moment epocal în 
istoria multimilenară a poporului român. Au 
fost evidențiate rădăcinile adinei ale partidului 
comunist in istoria patriei, faptul că acesta 
este moștenitorul celor mai glorioase tradiții de 
luptă revoluționară din țara noastră, continua
torul direct al partidului politic al clasei mun
citoare din România, creat cu aproape 100 de 
ani în urmă, al bogatului său tezaur de gindire 
și experiență revoluționară. In acest context, 
transformarea partidului socialist in partid 
comunist, la Istoricul congres din 8—12 mai 
1921, a dat expresie continuității și, totodată, 
ridicării pe trepte calitativ noi a luptei prole
tariatului. a maselor largi populare din țara 
noastră pentru dreptate socială, unitate și in
dependență națională, pentru progresul multi
lateral al patriei.

In cadrul lucrărilor sesiunii a fost subliniat 
faptul că Partidul Comunist Român, călăuzit de 
idealurile poporului român, s-a situat consec
vent in fruntea luptei împotriva fascismului și 
războiului, pentru apărarea independenței și in
tegrității țării, grav amenințate de expansiunea 
ți agresivitatea Germaniei naziste și a state
lor revizioniste.

Dindu-se o înaltă și unanimă prețuire luptei 
eroice a partidului, tuturor celor care prin gind 
și faptă au acționat cu neasemuit devotament 
pentru împlinirea înălțătoarelor idealuri ale po
porului, in cadrul sesiunii a fost reliefată parti
ciparea dumneavoastră eroică la marile bătălii 
revoluționare din deceniile al patrulea și al 
cincilea, la organizarea și activitatea mișcării 
antifasciste, la lupta pentru apărarea drepturi
lor ți libertăților maselor largi de oameni ai 
muncii.

în cadrul sesiunii a fost evocat in cuvinte 
emoționante exemplul de înalt patriotism, de 
voință și dirzenie revoluționară neinfricață, pe 
care le-ați dovedit cu ocazia procesului inten
tat militanților comuniști și antifasciști de la 
Brașov din 1936. in. cadrul căruia ați demascat 
și, avertizat asupra pericolului grav pe care îl 
reprezenta fascismul in viața internațională, mi- 
litînd consecvent pentru apărarea integrității 
țării, a independenței și suveranității patriei. A 
fost pus puternic in lumină rolul determinant 
pe care l-ați avut în organizarea, conducerea șl 
desfășurarea marii manifestații democratice, 
patriotice și antifasciste de la 1 Mai 1939. mo
ment culminant al luptei poporului român 
împotriva fascismului și războiului, pentru 
apărarea hotarelor țării, grav amenințate.

Comunicările prezentate au înfățișat plenar 
vasta activitate revoluționară pe care ați des
fășurat-o în acei ani. abnegația și dăruirea pa
triotică cu care ați militat sub flamurile de lup
tă ale partidului comunist, exemplara dumnea
voastră abnegație și capacitate politică de înțe
legere adincă a nevoii de unire in jurul clasei 
muncitoare a tuturor forțelor democratice, na
ționale. pentru salvarea patriei. înaltele dum
neavoastră calități politico-organizatorice, vo
cația de mare conducător, munca susținută și 
însuflețită pe care ați desfășurat-o in rindul 
clasei muncitoare, al tineretului revoluționar, 
capacitatea dumneavoastră de a înriuri con
științele, de a le mobiliza la acțiune sub sem
nul unor înalte idealuri, al comandamentelor 
sale fundamentale au reprezentat temelia trai

nică ce a asigurat prestigiul partidului comu
nist ca principala forță politică a epocii.

în comunicările prezentate în cadrul sesiunii 
s-a relevat, de asemenea, faptul că in acei ani 
grei și eroici ai luptei împotriva fascismului, și 
a războiului, alături de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, s-a aflat 
mereu tovarășa Elena Ceaușescu, care a desfă
șurat o bogată activitate revoluționară, expre
sie a fermității și hotăririi de luptă, de adincă 
încredere in justețea cauzei in slujba căreia se 
angajase, a atașamentului fierbinte față de 
idealurile supreme ale clasei muncitoare, ale 
poporului român.

Comunicările au evidențiat. în același timp, 
eroismul luptei de rezistență antifascistă a po
porului român, in anii dictaturii antonesciene și 
ai războiului hitlerist, vasta activitate desfășu
rată de partidul comunist pentru unirea intr-un 
larg front național de luptă a tuturor forțelor 
patriotice, democratice, antifasciste. A fost sub
liniată. totodată, valoarea principială și practi
că a concepției partidului nostru cu privire la 
însemnătatea și semnificația unității de acțiune 
a clasei noastre muncitoare, ca fundament al 
realizării coaliției de forțe politice care a asi
gurat infăptuirea actului demnității naționale 
din August 1911. Desfășurarea victorioasă a re
voluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperiațistă a inaugurat o etapă 
nouă in istoria poporului român, a deschis ca
lea înfăptuirii năzuințelor sale de a fi liber și 
slăpin pe bogățiile țării, pe munca sa, de a-și 
făuri propriul destin.

Sesiunea științifică națională a evidențiat 
Importanța istorică a Congresului al IX-lea, 
alegerea dumneavoastră, prin voința întregului 
partid și popor, in funcția supremă de secretar 
general al partidului, eveniment de însemnătate 
crucială în viața social-politică a țării. Parti
cipanții la sesiune au subliniat faptul că in 
acești ani s-a întărit puternic rolul de condu
cător politic al partidului in societate, au cres
cut continuu forța și unitatea sa, capacitatea 
s-a politico-organizatorică. partidul devenind 
centrul vital al întregii noastre națiuni.

Spiritul științific, novator in conducerea so
cietății inaugurat de Congresul al IX-Iea, dina
mismul fără precedent în dezvoltarea eco- 
nomico-socială au asigurat infăptuirea unor 
transformări revoluționare atit in baza . ma
terială, in nivelul și calitatea forțelor de pro
ducție, cit și în înflorirea științei, a învățămân
tului și culturii, întărirea eontinuă a democra
ției socialiste și afirmarea plenară a personali
tății umane. Dezvoltarea economico-socială a 
patriei, creșterea potențialului material și spi
ritual al societății noastre oferă o imagine 
concludentă a uriașelor energii creatoare pe 
care lc-a descătușat socialismul, a capacităților 
de înnoire și progres pe care le are noua so
cietate.

în comunicările prezentate s-a subliniat fap
tul că întregul nostru popor asociază cu legi
timă mindrie înfăptuirile acestor ani eroici cu 
activitatea neobosită și cutezanța revoluționară 
a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit militant revoluțio
nar și patriot înflăcărat, personalitate de frunte 
a vieții politice internaționale. Remarcabilele 
însușiri de militant și conducător politic s-au 
afirmat cu deosebită putere, mai ales in aceste 
două decenii, opera teoretică, activitatea politi
că dinamică a secretarului general al partidului 
constituind chezășia sigură a viitorului luminos 
al patriei, a edificării cu succes a socialismu
lui și comunismului pe pămintul României.

Participanții la sesiune au dat o înaltă apre
ciere și au adus un vibrant omagiu activității 
desfășurate de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și ilustru savant de largă 
recunoaștere internațională, care, cu înaltă 
competență și răspundere comunistă, contribuie 
activ la elaborarea și infăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului, la 
perfecționarea continuă a organizării și condu
cerii societății, la transpunerea în viață a 
mărețului program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Sesiunea științifică națională a adus un înalt 
omagiu activității internaționale multilaterale

desfășurate de partidul și statul nostru, de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă 
a vieții internaționale, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești. Dinamis
mul politicii externe românești, prestigiul de 
care România se bucură in lume sint organic 
legate de contribuția dumneavoastră hotăritoare, 
determinantă la elaborarea acestei politici, la 
transpunerea în viață a principiilor ei. menite să 
asigure menținerea și întărirea păcii, să con
ducă la soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane. In concordanță cu voința 
și interesele supreme ale tuturor popoarelor. 
O trăsătură definitorie a politicii externe ro
mânești o constituie afirmarea cu putere a 
dreptului fiecărui popor de a-și alege și făuri 
liber calea dezvoltării sale, a principiilor ega
lității in drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc. Partici
panții Ia sesiune au evidențiat că unitatea 
indisolubilă dintre politica internă și cea ex
ternă a partidului și statului nostru a conferit 
activității internaționale a României consec
vență și continuitate, adeziunea deplină a în
tregii națiuni și un înalt prestigiu in rindul 
popoarelor lumii.

Vizitele Întreprinse de dumneavoastră, mplt 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in țâri de- pe toate 
meridianele lumii, convorbirile avute Ia Bucu
rești cu numeroși șefi de state, de guverne, cu 
alți oameni politici proeminenți, inițiativele și 
propunerile României în cadrul O.N.U. și al 
altor forumuri internaționale s-au constituit 
intr-o participare activă, dinamică la dialogul 
internațional, intr-o contribuție substanțială, 
adusă cu consecventă și principialitate, la so
luționarea problemelor majore ale contempora
neității. Ca expresie a unei înalte răspunderi 
fată de interesele supreme ale națiunii noastre, 
ale tuturor națiunilor lumii, ați acționat și ac
ționați cu consecvență, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru asigu
rarea păcii, pentru' asigurarea dreptului fun
damental la viață aj tuturor popoarelor. Cu 
contribuția dumneavoastră hotăritoare s-a cris
talizat o concepție originală privind înfăptuirea 
dezarmării, care se caracterizează printr-o 
abordare principială și constructivă, prin rea
lismul căilor și modalităților preconizate pentru 
înfăptuirea acestui mare deziderat al po
poarelor.

In aceste zile de Înălțătoare sărbătoare a în
tregii noastre națiuni, gindurile comuniștilor, 
ale întregului popor se îndreaptă cu vie recu
noștință și caldă prețuire către dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marele erou al neamului, conducător înțelept și 
clarvăzător, desemnat de istorie să poarte țara 
prin vremi de victorii spre culmile civilizației 
socialiste și comuniste, dorindu-vă multă să
nătate și putere de muncă, noi împliniri in 
prodigioasa activitate pe care o desfășurati 
spre binele și fericirea poporului. pentru 
pace, colaborare și progres social, pentru cauza 
socialismului și comunismului în lume.

La aniversarea a 65 de ani de la făurirea 
gloriosului nostru partid comunist, in consens 
cu întregul popor, participanții la sesiunea 
științifică națională reînnoiesc angajamentul 
solemn de a nu precupeți nici un efort, de a 
munci cu dăruire și spirit revoluționar, pentru 
a răspunde mobilizatoarelor chemări ale parti
dului, înfăptuind cutezătoarele programe de 
progres multilateral, material și spiritual, al 
patriei noastre socialiste.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa neabătut 
pentru înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, ne vom consacra 
toate forțele transpunerii in viață a hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea, asigurării prospe
rității și progresului națiunii noastre, ridicării 
României socialiste pe noi trepte, tot mai înal
te. de civilizație, afirmării ei tot mai puter
nice în rindul națiunilor lumii.

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ DEDICATĂ 
ANIVERSĂRII A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Mindre și luminoase zidiri purtind emblema epocii noastre - „Epoca Nicolae Ceaușescu" - au întinerit localitățile patriei. In imagine - noul centru 
al municipiului Tirgoviște Foto : S. Cristian

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, 
pe Mahmoud Mestiri. secretar de 
stat Ia Ministerul Afacerilor Externe, 
membru al Guvernului Republicii 
Tunisiene, ■ aflat in vizită in țara 
noastră.

Oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a înmîna președin
telui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea președintelui Republicii 
Tunisiene. Habib Bourguiba, și de 
a-i transmite un salut călduros si 
cele mai cordiale urări de sănătate 
și succes in activitatea ce o desfă
șoară pentru propășirea multilaterală 
a României, pentru triumful cauzei 
păcii. înțelegerii și conlucrării rodni
ce intre națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a adresat, 
la rindul său. președintelui Habib 
Bourguiba un cald salut și cele mai 
bune urări de sănătate, viată înde
lungată și succese in întreaga activi
tate. de bunăstare poporului tunisian 
prieten.

In timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă de cordialitate, au 
fost evidențiate relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și Tu
nisia. care cunosc o evoluție pozi
tivă. Totodată, s-a apreciat că există 
premise favorabile pentru extinderea 
raporturilor bilaterale, pentru spori
rea schimburilor comerciale, diversi
ficarea acțiunilor de cooperare in 
diferite sectoare de interes comun, 
în folosul ambelor țări și popoare, 
al progresului și prosperității lor.

Au, fost abordate, de asemenea, 
aspecte actuale ale vieții politice in
ternaționale. S-a arătat că este ne
cesar să se facă totul pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, pentru rezol
varea pe cale pașnică, prin tratative, 
a stărilor de încordare și conflict, 
a tuturor problemelor litigioase din
tre state, pentru așezarea fermă a re
lațiilor internaționale pe baza prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi, 
respectului independentei si suvera
nității naționale, neamestecului in

treburile interne si avantajului re
ciproc. renunțării Ia forță și la ame
nințarea cu folosirea forței.

Reafirmînd poziția României în le
gătură, cu situația din regiunea Medi- 
teranei. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a condamnat acțiunile agresive ale 
Statelor Unite ale Americii asupra 
Libiei șl a subliniat că tara noastră 
s-a pronunțat și se pronunță împo
triva terorismului, care nu reprezintă 
și nu poate reprezenta o formă a 
luptei politice sau de eliberare na
țională.

In cadrul convorbirii a fost re
liefată însemnătatea întăririi conlu
crării dintre țările in curs de dez
voltare. în vederea soluționării pro
blemelor subdezvoltării, inclusiv a 
datoriilor px terne extrem de mari ce 
împovărează aceste țări, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale.

La primire a luat parte Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față Lyes Gastli. amba
sadorul Tunisiei la București.

Vibrante manifestări ale 

voinței întregului popor 

de a asigura

înflorirea multilaterală a patriei
In cadrul bogatei suite de manifestări omagiale con

sacrate sărbătoririi a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român au avut loc in aceste zile sim
pozioane organizate de comitete județene de partid, 
ministere și alte instituții centrale.

Cu acest prilej au fost e,vocate momentele cele mai 
importante ale mișcării muncitorești, revoluționare din 
tara noastră, între care actul făuririi la 8 Mai 1921 
a Partidului Comunist Român s-a impus prin însem
nătatea sa istorică. Participanții la simpozioane au re
liefat puternicul avint al luptelor politice și sociale 
desfășurate de masele populare sub conducerea P.C.R. 
pentru inlăturarea exploatării, împotriva fascismului și 
războiului, pentru victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă. pen
tru construirea cu succes a socialismului in România.

Comunicările prezentate au pus în evidentă rolul 
hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elabora

rea și infăptuirea politicii partidului și statului nostru, 
munca eroică a poporului pentru transpurferea in viață 
a marilor obiectivă înscrise in programul partidului, 
materializate in remarcabilele succese ce jalonează 
devenirea socialistă a patriei.-îndeosebi după cei de-ai 
IX-lea Congres al P.C.R.

Au fost relevate larga apreciere de care se bucură 
în întreaga lume politica de pace și colaborare pro
movată de partidul și statul nostru. înaltul prestigiu 
internațional dobîndit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru inițiativele și demersurile sale puse in slujba 
edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Intr-o atmosferă gntuziașțâ participanții au adresat, 
în încheierea simpozioanelor, telegrame tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participanții la simpozionul organizat de Consiliul
Culturii si Educației Socialiste si uniunile de creație

9 9 8 ț
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul de

dicat împlinirii a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist 
Român, organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și

uniunile de creație, au dat o vie și 
înaltă expresie profundului atașa
ment și deplinei adeziuni a oame
nilor de cultură și artă față de po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, al cărei fău
ritor și strălucit strateg sinteți 
dumneavoastră, mult stimate și

iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
revoluționar încercat și patriot 
inflăcărat, cel mai iubit fiu al na
țiunii române, eminentă personali
tate a lumii contemporane.

(Continuare in pag. a V-a)

de participanții la simpozionul organizat 
de Asociația juriștilor din Republica Socialista România

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Participanții Ia lucrările simpo
zionului național organizat de Aso
ciația juriștilor din Republica So
cialistă România in cinstea aniver
sării a șase decenii și jumătate de

la făurirea Partidului Comunist 
Român — eveniment crucial in is
toria patriei, intimpinat de întrea
ga noastră națiune într-o vibrantă 
atmosferă de muncă și de elan re
voluționar — vă roagă, cu profund 
respect, să ne permiteți să expri
măm sentimentele cele mai alese

de dragoste nețărmurită și neclintit 
devotament pe care le nutrim față 
de gloriosul nostru partid, față de 
dumneavoastră — conducătorul în
țelept, clarvăzător și drept, perso
nalitate de imens prestigiu și auto-

(Continuare in pag. a V-a)

de participanții la simpozionul organizat 
de Ministerul Educației si Învâtâmîntului 9 9 9

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

făurirea

Comuniștii, întregul activ al Mi
nisterului Educației și Invățămin- 
tului, participanți la simpozionul 
dedicat aniversării a 65 de ani de

Partidului Comunist

Român, vă adresează cele mai 
alese ginduri și sentimente de res
pect și inaltă prețuire pentru no
bila și remarcabila dumneavoastră 
activitate revoluționară, dc peste 
cinei decenii, consacrată împlinirii 
mărețelor idealuri ale socialismu

lui și comunismului in patria 
noastră.

Paginile luminoase ale istoriei 
contemporane a poporului român 
scot in evidență contribuția dum
neavoastră eroică la marile bătălii

(Continuare in pag. a V-a)
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

de participant» la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Arad al P.C.R.

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceausescu,

întruniți Ia simpozionul omagial organi
zat in cinstea celei de-a 65-a aniversări 
a făuririi Partidului Comunist Român, 
participanții arădeni au evocat, cu senti
mente de înalt patriotism revoluționar, 
drumul de luptă, de lumină și de glorii al 
partidului nostru pentru împlinirea măre
țelor idealuri de libertate națională și so
cială, a aspirațiilor de unitate și indepen
dentă, pentru făurirea socialismului in 
scumpa noastră patrie.

In pragul gloriosului jubileu, perioadă in 
care întregul popor cinstește această 
măreață sărbătoare, prin munca eroică, 
prin abnegație și puternică angajare revo
luționară, gindurilo fiecăruia dintre noi se 
îndreaptă, cu aleasă stimă și profundă 
considerație, spre dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al națiunii, conducătorul încercat 
și cutezător al partidului nostru, proemi
nentă personalitate a mișcării comuniste 
internaționale, a vieții politice contempo
rane, luptător consecvent pentru făurirea 
unei lumi a păcii și înțelegerii pe planeta 
noastră.

Cu sentimente de aleasă cinstire relevăm 
cu satisfacție și recunoștință mărețele

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Bistrița-Năsaud al P.C.R.

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Dînd glas gindurilor și sentimentelor de 
dragoste și fierbinte recunoștință fată de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe meleagurile Bistri
ței și Năsăudului vă exprimă, din adincui 
inimilor, cel mai înalt omagiu pentru pro
digioasa activitate pe care o desfășurati de 
peste cinci decenii in slujba înfăptuirii 
celor mai inalte idealuri și aspirații ale 
poporului român, ale socialismului și co
munismului, pentru contribuția de excep
țională Însemnătate pe care o aduceți la 
dezvoltarea teoriei și practicii revoluțio
nare, la solutionarea marilor probleme cu 
care se confruntă lumea contemporană.

In cadrul simpozionului s-au evidențiat 
marile prefaceri revoluționare ce au avut 
loc in tara noastră, cu deosebire după Con
gresul al IX-lea ai partidului, epocă de 
puternică dezvoltare cconomico-socială a 
României și de afirmare a ei pe toate me
ridianele lumii.

Au fost exprimate, totodată, cele mai 
alese sentimente de stimă și prețuire pen-

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Brâila al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Evocind cu profundă emoție și cele mai 
tnâlțătoare sentimente drumul.eroic de 
luptă și izbinzi al gloriosului nostru partid, 
participanții la simpozion dau glas celor 
mai alese ginduri de nemărginită recunoș
tință, de dragoste fierbinte și inaltă pre
țuire față de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, și vă 
aduc un cald omagiu pentru strălucita ac
tivitate pe care o desfășurați în fruntea 
partidului și a statului, pentru binele și fe
ricirea întregului popor, pentru cauza so
cialismului și a păcii, pentru edificarea 
unei lumi mal bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Adresăm,, totodată, mult stimatei tova
rășe Elena Ceaușescu, eminent om politie 
și de știință de largă recunoaștere interna
țională, cele mai alese sentimente de stimă 
și respectuoasă considerație pentru contri
buția importantă adusă la înfăptuirea nea
bătută a politicii interne șl externe a parti
dului și statului nostru, la progresul știin
ței, invătămintului și culturii românești, 
pentru activitatea neobosită consacrată 
afirmării marilor cuceriri ale geniului uman

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

La gloriosul jubileu al partidului, gîn- 
durile comuniștilor, ale tuturor locuitorilor 
din infloritoarea vatră de pămint româ
nesc a Buzăului se îndreaptă cu fierbinte 
recunoștință către partidul nostru comu
nist, către dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător de 
partid și de stat, erou intre eroii neamu
lui, ctitor de țară nouă, demnă și prosperă, 
personalitate proeminentă a lumii contem
porane.

Omagiind cea de-a 65-a aniversare a 
partidului, dăm cea mai inaltă apreciere 
inegalabilei dumneavoastră activități în 
fruntea partidului și statului, spiritului re
voluționar, profund înnoitor și dinamic pe 
care l-ați imprimat întregii vieți econo- 
mico-sociale și politice din România în pe
rioada de glorie și măreție fără egal, în
scrisă cu litere de aur in istorie sub nu- 
mele-simboi de „Epoca Nicolae Ceaușescu".

La jubileul a șase decenii și jumătate de 
la făurirea partidului, nc exprimăm cele 
mai respectuoase ginduri de recunoștință 
și înaltă considerație fată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu,

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Omagiind făurirea Partidului Comunist 
Român, evocăm cu inaltă prețuire și recu
noștință prezenta dumneavoastră eroică, 
timp de peste cinci decenii, in tumultul 
marilor prefaceri revoluționare pe care le-a 
parcurs tara în drumul său spre zorii lu- 

Izbinzi obținute de poporul nostru, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea, in epoca 
de aur pe care cu dragoste și respect o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" și vă 
aducem un sincer și călduros omagiu dum
neavoastră, ctitorul României de azi, 
promotor al progresului și înfloririi patriei.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, profun
da recunoștință pentru susținuta activitate 
internațională pe care o desfășurat! cu în
țelepciune și consecventă, in spirit con
structiv, pentru slujirea neabătută a in
tereselor fundamentale ale popoarelor, pen
tru inițiativele și demersurile strălucite pe 
care le întreprindeți în vederea democra
tizării relațiilor dintre state, pentru asigu
rarea dreptului inalienabil al omenirii la 
existentă, pace și progres.

In aceste momente solemne vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar general, că 
strins uniți în jurul partidului nostru, 
urmind cu mîndrie și încredere exemplul 
dumneavoastră de patriot înflăcărat, de 
militant neobosit pentru binele țării, nu 
vom precupeți nici un efort pentru îndepli
nirea neabătută a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea, aducindu-ne astfel 
contribuția la înflorirea multilaterală a 
scumpei noastre patrii — Republica Socia
listă România.

tru contribuția deosebită pe care o aduce 
tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, remarcabil militant politic și 
om de știință de reputație internațională, 
la edificarea socialismului in România, Ia 
dezvoltarea continuă a științei, invătămin
tului și culturii in patria noastră, la îmbo
gățirea tezaurului științific universal.

Cu nețărmurită tnîndrîe patriotică, 
aducem un inalt omagiu activității interna
ționale desfășurate de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă personalitate a vieții politice 
contemporane, militant de frunte al mișcă
rii comuniste și muncitorești, pentru insta
urarea unui climat de pace, securitate și 
colaborare intre toate statele lumii.

Vă asigurăm, mult iubite. și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind 
exemplul dumneavoastră de luptă și viață, 
sîntem hotăriți să acționăm cu toată ener
gia pentru a îndeplini in cele mai Jbune 
condiții sarcinile ce ne revin din documen
tele Congresului al XIII-lea al partidului, 
să muncim cu abnegație și dăruire patrio
tică, revoluționară pentru propășirea conti
nuă a patriei noastre socialiste.

puse in slujba inaltelor idealuri de pace, 
colaborare și progres ale întregii omeniri.

Omagiem și în aceste momente sărbăto
rești, mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, rolul dumneavoastră hotărîtor 
in înfăptuirea uriașelor transformări revo
luționare pe care România le-a cunoscut in 
cele peste două decenii de cind conduceți 
destinele partidului și ale poporului, epoca 
cea mai luminoasă din întreaga noastră 
existentă, pe care, cu aleasă cinstire, o nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Aprobăm intru totul și dăm o inaltă 
apreciere noilor inițiative ale României so
cialiste, ale dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in cadrul Anu
lui Internațional al Păcii, care cheamă po
poarele la aefiune hotărită pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pen
tru oprirea experiențelor nucleare și a in
tervențiilor în treburile altor state, pentru 
apărarea dreptului fundamental al oame
nilor, al popoarelor Ia viață, la pace.

Alături de intreaga națiune, vă 
Încredințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din hotăririle Congresului al XIII-lea 
al partidului, sporindu-ne astfel aportul la 
continua înflorire a scumpei noastre patrii.

eminent om politic și de știință de presti
giu internațional, pentru contribuția deo
sebită adusă Ia elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și 
statului, la afirmarea geniului creator al 
poporului român.

In aceste momente de aleasă sărbătoare 
ne exprimăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae Ceaușescu, 
profunda noastră recunoștință față de pro
digioasa activitate pe care o desfășurați 
pentru înfăptuirea politicii externe a parti
dului și statului, fată de modul strălucit in 
care acționați pentru pace și progres mon
dial, pentru apărarea dreptului suprem al 
popoarelor la existență liberă și demnă, la 
viață.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că, strins uniți in jurul partidului, al dum
neavoastră, vom acționa cu toată fermita
tea și răspunderea, cu intreaga noastră ca
pacitate pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, sporindu-ne astfel contri
buția la realizarea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

minoși ai societății de astăzi. Idealurile 
înscrise pe stindardul de luptă al partidu
lui nostru comunist, năzuințele de libertate 
și dreptate socială ale întregii națiuni au 
căpătat cea mai vibrantă întruchipare in 
magistrala dumneavoastră operă teoretică 
și practică, în grandioasele împliniri care 
au schimbat din temelii înfățișarea tării, in 
anii de glorie inaugurați de cel de-al IX-lea 

Congres, de cind vă aflați, cu Inegalabilă 
dăruire și patos revoluționar, in fruntea 
conducerii partidului nostru.

Mîndri de a fi contemporani cu dum
neavoastră, marele erou între eroii neamu
lui, genialul ctitor al României socialiste 
moderne, ‘vă rugăm să primiți, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, expre
sia celui mai fierbinte omagiu pentru 
neobositele dumneavoastră eforturi consa
crate propășirii neîncetate a patriei, bună
stării materiale și spirituale a poporului, 
apărării păcii, edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră. 
Exprimăm totodată sentimentele de prețui
re și inaltă apreciere fată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate de seamă a partidului și sta-

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Harghita al P.C.R.
Mult stimata și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Alături de întregul popor, comuniștii, 

toți oamenii muncii din județul Harghita 
trăiesc sentimente de îndreptățită mîndrie 
patriotică știind că Ia conducerea parti
dului și statului vă aflați dumneavoastră, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cei mai de seamă și 
prețuit fiu ai poporului român, revoluțio
nar încercat și patriot înflăcărat, militant 
de frunte al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane.

Simpozionul nostru a dat o inaltă apre
ciere contribuției dumneavoastră hotăritoa- 
re la fundamentarea științifică și creatoare 
a politicii partidului, la îmbogățirea te
zaurului gindirii social-politice cu noi teze 
și idei de actualitate și largă perspectivă, 

întreaga dumneavoastră activitate revo
luționară reprezintă o pildă vie de cute
zanță comunistă, de devotament ne
țărmurit fată de popor, de luptă neînfricată 
pentru triumful socialismului și comunis
mului, pentru o Românie demnă, liberă, 
independentă și suverană, stăpină pe des
tinele sale, intr-o lume a păcii, înțelegerii 
și colaborării între popoare.

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Ialomița al P. C. R.
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia simpozionul omagial, co

muniștii, toti cei ce trăiesc și muncesc in 
județul Ialomița vă exprimă cele, mai alese 
sentimente de profundă stimă și adincă 
recunoștință, de dragoste și înaltă prețuire 
și aduc un fierbinte omagiu partidului, 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de 
partid și de stat, înflăcărat patriot și revo
luționar, militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, 
neobosit luptător pentru pace, dezarmare 
și înțelegere cu toate statele lumii, pentru 
îndelungata activitate revoluționară, desfă
șurată timp de peste cinci decenii, spre 
binele și fericirea poporului, pentru cauza 
măreață a socialismului și a păcii, pentru 
edificarea unei lumi _ mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Comunicările prezentate au pus în evi
dență faptul că Partidul Comunist Român, 
făurit in urmă cu 65 de ani, reprezintă re
zultatul legic al întregii dezvoltări a mișcă
rii muncitorești și revoluționare din tara 
noastră.

O luminoasă și edificatoare pagină în 
Istoria partidului și a tării o constituie pro
cesul luptătorilor comuniști și antifasciști 
din mai-iunie 1936, de la Brașov, și ma
rea demonstrativ antifascistă și antirăzboi
nică de la 1 Mai 1939, puternice acțiuni

de participant» la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Mehedinți al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Asemenea tuturor fiilor tării dăm glas, 
în numele mehedințenilor, celor mai alese 
sentimente de dragoste, stimă și respect 
ce le nutrim fată de dumneavoastră, cel 
mai iubit și devotat fiu al națiunii noastre, 
comunist de aleasă omenie, patriot înflăcă
rat, ctitor de geniu al României socialiste, 
pentru pasiunea revoluționară și energia 
clocotitoare cu care militați pentru înăl
țarea patriei pe culmile progresului și ci
vilizației, pentru continua creștere a presti
giului ei în lume, pentru credința și devo
tamentul cu care slujiți partidul și poporul.

La fel ca întreaga națiune, ne mîndrim 
cu faptul că datorită eforturilor stăruitoare 
depuse de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru rezol
varea cu luciditate, în spirit umanist, a ma
rilor probleme ale contemporaneității, pen
tru întărirea respectului, încrederii și 
colaborării între toate statele, indiferent de 
mărimea și orinduirea lor socială și poli
tică, pentru întemeierea relațiilor dintre ele 
pe principiile independenței, suveranității 
și neamestecului in treburile interne, re-

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Comuniștii, toti cei ce trăiesc și muncesc 
pe meleagurile înfloritorului județ Satu 
Mare vă roagă să primiți cea mai vie și 
vibrantă expresie a sentimentelor de pro
fundă dragoste și aleasă prețuire pe care 
le nutresc fată de eroicul nostru partid, 
față de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ilustrul conducător al destinelor luminoase 
ale națiunii române, eroul care v-ați dedi
cat din anii tinereții luptei pentru înfăp
tuirea idealurilor sacre de progres, liber
tate, unitate și independentă ale încerca
tului și bravului nostru popor.

Dăm cea mai inaltă apreciere rolului 
dumneavoastră determinant in elaborarea

9
tuluî, om de știință de reputație interna
țională, pentru contribuția de mare însem
nătate pe care o aduce la elaborarea și 
transpunerea in viață a programelor de 
dezvoltare a țării, la înflorirea gindirii și 
creației științifice, a invătămintului și 
culturii românești.

Folosind acest emoționant prilej, vă în
credințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, împreună cu intre* 
gul nostru popor, comuniștii, toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe înfloritoarele me
leaguri ale Gorjului sînt ferm hotăriti să 
acționeze pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor complexe ce le revin din ho
tăririle Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Dăm glas și cu acest prilej sentimen
telor noastre de adine respect, aleasă pre
țuire și caldă gratitudine pe care le nu
trim față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om po
litic și savant de reputație mondială, pen
tru contribuția Sa de seamă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nostru.

Lucrările simpozionului au evidențiat 
faptul că, slujind cu energie și devotament 
patriotic interesele vitale ale țării și 
poporului român, cauza edificării socia
lismului și comunismului in România, 
dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, v-ati afirmat, 
totodată, in conștiința omenirii ca un stră
lucit promotor al luptei pentru promova
rea păcii, înțelegerii și colaborării, ca un 
înflăcărat apărător al cauzei libertății și 
independenței popoarelor.

In aceste înălțătoare momente asociem 
omagiului fierbinte pe care vi-1 aducem 
angajamentul nostru ferm de a acționa 
cu hotărîre, în spirit revoluționar, pentru 
a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin 
din documentele Congresului al XIII-lea 
al partidului, aducindu-ne o contribuție tot 
mai importantă Ia progresul scumpei noas
tre patrii, la triumful socialismului și co
munismului in România.

revoluționare, antifasciste, cu un amplu 
ecou international, in organizarea cărora 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu ati avut un rol hotărîtor.

tnfățișind mărețele realizări obținute de 
poporul român, sub stindardul partidului, 
in anii socialismului, și cu deosebire in pe
rioada inaugurată de istoricul Congres al 
IX-lea, perioadă intrată in conștiința na
țiunii drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", s-a 
subliniat că toate marile succese ale po
porului nostru sînt indisolubil legate de 
strălucita activitate a secretarului general 
al partidului, care a adus și aduce o oon- 
tributie hotăritoare, determinantă, la elabo
rarea și înfăptuirea programelor de ridicare 
a patriei noastre pe noi trepte de progres 
și civilizație, a Întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nostru, po
litică ce corespunde pe deplin intereselor 
supreme ale poporului român, cauzei socia
lismului și păcii in lume.

Mindri de a fi contemporanii acestui ev 
luminos, facem legămint solemn in fata 
partidului, a dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort și să acționăm cu 
fermitate și răspundere comunistă pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin în acest an și pe întregul cincinal, 
pentru transpunerea neabătută în viată a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului.

nunțării Ia forță și Ia amenințarea cu forța. 
România socialistă este cunoscută astăzi in 
lume ca tară iubitoare de pace, ca țară a 
ospitalității și omeniei, a dreptății și echi
tății, către care popoarele iși îndreaptă pri
virea cu admirație și respect.

Comuniștii, toți locuitorii Mehedințiului 
iși exprimă, și cu acest prilej, deplina ade
ziune și aprobare față de politica internă 
și externă promovată cu consecvență de 
partidul și statul nostru, hotărirea fermă 
ca, aplicind în viață prețioasele dumnea
voastră îndemnuri și indicații, să obțină 
succese tot mai importante, care să înscrie 
județul pe coordonatele impetuoasei dez
voltări economico-sociale pe care o cu
noaște patria noastră socialistă.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu energii sporite, cu intreaga răspundere 
pentru ca această vatră de lingă Dunăre 
să-și aducă, pe măsura hărniciei și price
perii fiilor ei, o contribuție tot mai sub
stanțială la vasta operă de edificare a so
cialismului și comunismului pe pămintul 
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

șl înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru și ne expri
măm deplina satisfacție și mindria față de 
marile împliniri ale națiunii in anii con
strucției socialiste, cu deosebire in perioada 
de după Congresul al IX-lea al partidului, 
cea mai bogată in izbinzi din intreaga 
istorie a tării, pe care eu aleasă cinstire o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Exprimăm, de asemenea, sentimente de 
înaltă prețuire, dragoste si recunoștință 
pentru tovarășa Elena Ceaușescu, remarca
bil om politic și savant de reputație inter
națională, care, împreună cu dumneavoas
tră, se consacră cu dăruire și abnegație în
făptuirii politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, înfloririi științei și 
culturii naționale.

La această glorioasă aniversare, care în
scrie in cununa de jertfe și biruințe a 
partidului nostru 65 de trepte de aur, toți 
fiii județului Satu Mare, cu comuniștii in 
frunte, iși string și mai puternic rindurile 
în jurul dumneavoastră, mult iubite și ' 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, făcind

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Sălaj al P.C.R.

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju- 
dețui Sălaj trăim sentimente de deplină 
satisfacție, de inaltă și profundă mindrie 
patriotică pentru faptul că, în cei 65 de ani 
de luptă și activitate revoluționară ale 
partidului, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați 
identificat de peste 50 de ani cu cele mai 
nobile aspirații de independență și suvera
nitate ale poporului nostru, de afirmare 
demnă a României în lume.

Constituie un temei de supremă satisfac
ție pentru noi ca, azi, Ia măreața sărbă
toare a partidului, să omagiem, cu adine 
respect, inegalabilele dumneavoastră cali
tăți de eminent conducător revoluționar 
care v-ați dedicat și vă dedicați cu înalt 
devotament eroica viată și activitate 
prosperității poporului român, dezvoltării 
și înfloririi continue a patriei noastre so
cialiste.

Acordăm o inaltă prețuire activității re
voluționare desfășurate de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant neobosit al partidului 
nostru, prestigioasă personalitate a vieții 
politice și științifice, contribuției sale de

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Participanții la simpozionul omagial dau 
glas și cu acest prilej sentimentelor de 
aleasă prețuire și recunoștință fată de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru contribuția deter
minantă, in cei peste 20 de ani de cînd vă 
aflați in fruntea partidului și statului. Ia 
înflorirea și propășirea națiunii noastre 
socialiste.

în această perioadă, pe care o numim 
cu legitimă mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", in semn de recunoaș
tere a strălucitelor dumneavoastră calități 
care și-au găsit expresia în procesul 
profund înnoitor al patriei, județul Teleor
man a cunoscut, o dată cu tara, ritmuri și 
împliniri fără precedent.

Oamenii muncii de la Zimnicea, Alexan
dria sau Turnu Măgurele, de la întreprin
derea de rulmenții combinatul de ingră- 
șăminte chimice sau de pe ogoarele uni
tăților agricole, de pretutindeni din Teleor
man, păstrează vii in inima și conștiința lor 
întilnirile, îndemnurile înflăcărate, cuvin
tele calde și ințelepte rostite cu prilejul

de 
de

participant» la simpozionul organizat
Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

In numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Timiș, participanții 
la simpozionul organizat in cinstea celei 
de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român vă exprimă dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, mare erou intre eroii nea
mului, genial strateg și ctitor al României 
socialiste moderne, militant de seamă al 
mișcării comuniste si muncitorești, ilustră 
personalitate a lumii politice internaționale 
contemporane, sentimente de aleasă dra
goste, profundă admirație și inaltă recunoș
tință fată de prodigioasa activitate pe care 
o desfășurati. în fruntea partidului și sta
tului, spre binele și fericirea poporului 
nostru, pentru ridicarea României socialiste 
pe culmi tot mai inalte de civilizație și 
progres, pentru creșterea prestigiului ei pe 
arena mondială.

Acum, cind intreaga tară rememorează 
drumul eroic, de lupte și victorii, parcurs 
de mărețul nostru partid în cele sase de
cenii si jumătate de existentă, ne îndreptăm 
gîndul cu recunoștință și respect spre dum
neavoastră, spre omul și revoluționarul 
patriot, dîrz si înflăcărat, a cărui viată și 
activitate s-au împletit în mod organic cu

de participanții la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Vrancea al P.C.R.
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul omagial or

ganizat de Comitetul județean de partid 
Vrancea în cinstea celei de-a 65-a aniver
sări a făuririi Partidului Comunist Român, 
vă roagă să primiți un cald și vibrant oma
giu comunist, împreună cu urările pornite 
din adincui inimilor, de multă sănătate și 
viață îndelungată, pentru a ne conduce cu 
aceeași clarviziune și înalt patriotism pe 
drumul luminos al socialismului și comu
nismului.

Dînd expresie, în aceste momente de săr
bătoare, gindurilor și sentimentelor pe care 
comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii 
Vrancei le nutresc fată de gloriosul nostru 
partid comunist, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general, ne 
facem in același timp o datorie de onoare 
din a omagia pe eroul procesului luptăto
rilor comuniști și antifasciști de la Brașov 
din 1936, pe organizatorul marii demon
strații antifasciste și antirăzboinice de la 
I Mai 1939.

In atmosfera de adincă vibrație patrioti
că, participanții la simpozion vă aduc, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar general, 
un profund omagiu pentru eroica dumnea
voastră activitate consacrată edificării so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru prestigiul international de care se 
bucură astăzi țara noastră in lume, pentru 
marile prefaceri care au avut loc în so-
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legămint solemn de a munci și lupta cu 
eforturi sporite pentru a transpune exem
plar in viață hotăririle Congresului ai 
XIII-lea al partidului, spre a Urca pe cele 
mai cutezătoare culmi de civilizație și pro
gres, spre binele, fericirea și prosperitatea 
poporului român.

excepție la progresul continuu al științei, 
culturii și invătămintului din tara noastră, 
la făurirea unei lumi a păcii și progresului.

La aniversarea partidului, vă exprimăm, 
mult stimate tovarășe .secretar general, 
deplina noastră adeziune la activitatea 
dumneavoastră consecventă, profund crea
toare, pusă in slujba afirmării-și creșterii 
prestigiului României socialiste in viața 
internațională, întăririi solidarității cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu 
forțele democratice și progresiste, cu toate 
popoarele lumii, înfăptuirii dezarmării, in 
primul rind a celei nucleare, realizării unui 
climat de pace și securitate pe planeta 
noastră.

Avind mereu in fată luminosul și pildui
torul dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, ne angajăm in fata partidului, a 
dumneavoastră, mult iubite și stimata to
varășe secretar general, să acționăm cu 
înaltă răspundere comunistă și fermitate 
revoluționară pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, să aducem o contribuție sporită la 
înflorirea necontenită a patriei noastre 
dragi.

vizitelor de lucru efectuate în județul nos
tru. Ei vă poartă o adincă dragoste, stimă 
și recunoștință și, în tot ceea ce fac pen
tru prosperitatea județului și a țării, res
pectă și urmează minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă, de cutezanță revoluțio
nară, de dăruire și abnegație pentru inde
pendența și suveranitatea patriei.

Locuitorii acestor străvechi meleaguri 
românești poartă, de asemenea, o inaltă 
stimă și recunoștință tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu — ilustru 
om politic și savant de renume mondial — 
pentru tot ce a făcut și face spre binele 
și propășirea patriei, pentru dezvoltarea 
științei și tehnicii românești.

Asigurindu-vă, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune 
toate eforturile pentru a da viață istorice
lor hotăriri ale Congresului al XIII-lea, 
permiteti-ne să vă adresăm, în numele co
muniștilor, al tuturor locuitorilor din ju
dețul Teleorman, cele mai calde urări de 
ani multi și fericiți, cu sănătate si deplină 
putere de muncă, pentru a nc conduce pe 
mai departe cu ‘ aceeași înțelepciune și 
clarviziune revoluționară pe drumul făuri
rii luminosului destin comunist al patriei 
noastre dragi.

viata și activitatea partidului, cu lupta sa 
pentru edificarea noului destin al României.

In epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, în tot ceea ce s-a în
făptuit in acești ani iși găsesc o strălucită 
expresie gindirea si acțiunea dumneavoas
tră creatoare, spiritul novator, inalta cu
tezanță revoluționară, știința de a aplica 
tezaurul de idei al materialismului dialectic 
și istoric, al socialismului științific la con
dițiile concrete ale țării noastre. Exprimăm, 
de asemenea, profunda noastră recunoștință 
și stimă fată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, personali
tate de seamă a partidului si statului nos
tru. savant de renume mondial, pentru con
tribuția de mare însemnătate Ia elaborarea 
și traducerea in viață a planurilor si pro
gramelor de creștere economică a tării, la 
înflorirea gindirii și creației științifice, a 
invătămintului și culturii, la promovarea 
ideilor nobile de colaborare și înțelegere 
intre națiuni, de destindere internațională.

Vă încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că, omagiind 
eroicul nostru partid, sintem hotăriți să ac
ționăm exemplar nentru înfăptuirea sarci
nilor care ne revin din istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea. pentru crește
rea contribuției județului Timiș la progre
sul neîntrerupt al României, pe drumul 
glorios al socialismului și comunismului.

cietatea noastră socialistă după Congresul 
al IX-lea, care a inaugurat perioada in
trată definitiv in conștiința națiunii drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Gindurile noastre se îndreaptă, de ase
menea, către tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, om politic și mi
litant de frunte al partidului nostru, re
marcabil om de știință, care iși aduce o 
contribuție importantă in înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Asemenea tuturor zonelor tării, și jude
țul Vrancea a beneficiat de grija perma
nentă și statornică a partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, aceste 
locuri cunoscind o deosebită înflorire în 
anii socialismului, dar mai cu scamă în 
ultimele două decenii.

Vă asigurăm solemn, mult stimate șt iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in 
anul gloriosului jubileu al partidului, vom 
acționa pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce ne revin în acest cincinal, anga- 
jindu-ne cu toată energia și hotărirea pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, a orien
tărilor și indicațiilor dumneavoastră, con
tribuind astfel la dezvoltarea continuă a 
economiei naționale, Ia ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a poporului nostru, 
la întărirea independenței și suveranității 
patriei și ocuparea unui loc demn in rindul 
națiunilor lumii.
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„PARTIDUL COMUNIST ROMAN - PARTID AL MARILOR TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE, 
CONDUCĂTORUL OPEREI DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE 
ȘI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM. G1NDIREA ȘI ACȚIUNEA REVOLUȚIONARĂ 

A SECRETARULUI GENERAL Al PARTIDULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU - CONTRIBUȚIE 
DE INESTIMABILĂ VALOARE LA ÎMBOGĂȚIREA TEORIEI ȘI PRACTICO CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE"

Marți, 6 mai, a avut loc in Capitală Sesiunea științifică 
națională dedicată aniversării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, avînd ca temă : „Partidul Co
munist Român — partid al marilor transformări revolu
ționare, conducătorul operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Gîndirea și acțiunea revoluționară a 
secretarului general al partidului, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU — contribuție de inestimabilă 
valoare la îmbogățirea teoriei și practicii construcției 
socialiste".

La lucrările sesiunii, organizată de Consiliul Național al 
Științei și invățămintului și Academia Republicii Socialiste 
România, au luat parte membri și membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv, secretari ai C.C, al P.C.R., membri ai 
Comitetului Central al partidului, conducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și in
stituții bucureștene, personalități ale vieții noastre științifice 
și culturale, activiști de partid și de stat.

Lulnd cuvin tul în cadrul sesiunii, 
tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.K., a 
spus ;

într-o deplină unitate în Jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, președintele României socialis
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român. însuflețit de măre
țele înfăptuiri din anii de după 
Congresul al IX-lea, încrezător in 
viitorul său comunist, întimpină. în
tr-o atmosferă de puternică vibrație 
patriotică. împlinirea a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român.

Continuator demn al glorioaselor 
.tradiții patriotice și revoluționare 
ale clasei muncitoare, ale maselor 
largi populare, partidul a acționat, 
încă de la făurirea sa. ca o puter
nică forță politică națională, a slujit 
cu devotament și înaltă clarviziune 
idealurile supreme ale poporului — 
idealurile libertății și dreptății so
ciale, independenței și unității na
ționale, cauza socialismului și comu
nismului.

Cu profund respect și aleasă (pre
țuire, poporul român păstrează in 
marea carte de aur a istoriei sale 
momentele eroice, revoluționare prin 
care partidul comunist s-a dovedit 
purtătorul încercat al năzuințelor ce
lor multi, conștiința supremă a na
țiunii noastre. Sub steagul eroicului 
nostru partid comunist, clasa mun
citoare. in alianță cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, întregul popor rd- 
mân s-au ridicat la luptă împotriva 
fascismului și războiului, pentru a- 
părarea ființei sacre a patriei. Unind 
intr-un mare front popular toate for
țele democratice, patriotice și pro
gresiste ale țării, partidul s-a afir
mat, în anii de grele încercări pen
tru tară, ca un curajos strateg re
voluționar, ca un clarvăzător condu
cător al clasei muncitoare, al între
gului popor. Partidul comunist a ini
țiat, organizat și condus revoluția de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. care a 
inaugurat o eră istorică nouă în de
venirea patriei, etapa făuririi unei 
societăți noi, etapa marilor transfor
mări revoluționare, a eroicei con
strucții socialiste pe pămintul patriei 
noastre.

Acum, la aniversarea gloriosului 
Jubileu al partidului, evocăm cu a- 
dinc respect, admirație și prețuire 
faptul că în rindurile Partidului Co
munist Român au crescut și s-au 
călit militanți de frunte ai parti
dului, devotați trup și suflet cauzei 
poporului român, idealurilor sale. In 
acest cadru de luptă revoluționară 
s-au format și s-au afirmat cu pu
tere strălucitele calități politice și 
organizatorice de mare conducător 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
cărui eroică activitate revoluționară 
se identifică, de peste cinci dece
nii. cu însăși istoria noastră națio
nală. De mai bine de o jumătate de 
secoi nu există nici un eveniment 
important in viața partidului și a 
țării la care să nu fi participat 
nemijlocit în primele rînduri cel ce 
este, azi, ctitorul genial al Româ
niei noi, socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Incepind din deceniul al patrulea, 
mereu împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe drumul de 
luptă și victorii al partidului, s-a 
aflat tovarășa Elena Ceaușescu, 
făcînd dovada unui însufleți tor pa
triotism, a înaltelor sale trăsături de 
militant comunist și activist politic 
de excepție, remareîndu-se ca o pre- 
z.etiță puternică in marile bătălii re
voluționare pentru apărarea inde
pendenței și suveranității patriei, 
pentru victoria socialismului în 
România.

Evocăm, la aniversarea partidului, 
contribuția de seamă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului in 
primele două decenii ale revoluției 
și construcției socialiste in patria 
noastră, perioadă în care a fost în
vestit cu înalte responsabilități in 
conducerea partidului și a statului.

în acei ani învolburați, brăzdați 
de adinei reforme democratice și în
făptuiri revoluționare, s-au reliefat 
din nou înaltele virtuți ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, încrederea 
sa nestrămutată in capacitatea de 
muncă și de creație a poporului nos
tru, în spiritul de dreptate al ma
selor largi populare. în convingerea 
fermă că numai socialismul poate 
să asigure bunăstarea și fericirea 
poporului, independența și progre
sul României.

Marile merite dobindite în lupta 
revoluționară, înaltele calități de 
conducător politic manifestate in 
anii revoluției și construcției socia
liste, atașamentul și dăruirea pline 
de abnegație față de popor, patrio
tismul înflăcărat. înaltul umanism al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu au 
determinat alegerea sa de către fo
rumul comuniștilor români, la Con
gresul al IX-lea, în funcția su
premă de conducere a partidului. 
Astăzi, cind evocăm drumul de 
jertfe și victorii străbătut de glorio

sul nostru partid, se detașează cu 
putere faptul că perioada cea mai 
măreață in înfăptuiri din întreaga 
noastră istorie este cea inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. Cu deplină indreptățire, cu 
mindrie patriotică, în semn de înal
tă stimă și prețuire, poporul 
român a atribuit acestei epoci 
de glorioase împliniri numele 
conducătorului strălucit al parti
dului și al țării — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In toți acești ani, prin măreața 
operă, gîndită și înfăptuită exem
plar prin participarea unanimă a 
poporului, partidul nostru comunist 
s-a afirmat consecvent și permanent 
drept, forța politică conducătoare a 
societății, centrul vital al națiunii, 
factorul hotărîtor al perfecționării 
întregii noastre' societăți socialiste. 
Viața, istoria au dovedit că Parti
dul Comunist Român constituie o 
uriașă forță politică, că obiectivele 
stabilite de partid, in consens cu 
voința națională, înflăcărează ma
sele, mobilizează toate energiile 
creatoare ale țării pentru continua 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste, demonstrînd forța 
și realismul tezei teoretice a secre- 

■ tarului general al partidului nostru 
conform căreia socialismul se con
struiește cu poporul și pentru .popor.

Consecvența și fermitatea cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pro
movează interesele supreme ale 
poporului român, cauza progresu
lui, a socialismului și păcii au 
făcut ca România să se înalțe astăzi 
intre statele lumii ca o țară a 
demnității, a .progresului, a liber
tății și democrației, ilustrînd prin 
faptele și împlinirile sale forța pe 
care o dobindește un popor liber 
și stăpîn pe destinele sale.

în comunicarea : „Semnificația 
istorică a făuririi Partidului Comu
nist Român. Concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. despre partid 
ca centru vital al națiunii noastre", 
tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a spus :

Țara aniversează într-o atmosfe
ră de puternică vibrație patriotică 
gloriosul jubileu al Partidului Co
munist Român, la Împlinirea a 65 
de ani de la făurirea sa. în depli
nă și puternică unitate în jurul 
conducătorului înțelept, genialul 
strateg al marilor transformări 
revoluționare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sărbătorirea celor 
65 de ani, ce s-au înscris cu litere 
de aur in istoria României, se con
stituie intr-un înălțător omagiu 
adus Partidului Comunist Român — 
partid al întregii națiuni, puternic 
catalizator politic și organizatoric al 
poporului în uriașa operă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră liberă 
și suverană.

Partidul Comunist Român a fost pri
mul partid politic care s-a creat la 
scară națională după Marea Unire a 
tuturor românilor. Semnificația is
torică a făuririi partidului nostru o 
reprezintă constituirea sa. în condi
țiile României reîntregite, ca partid 
unic revoluționar al proletariatului, 
ce și-a fundamentat, ca principal 
obiectiv strategic, lupta pentru eli
berare socială și națională, pentru 
libertate, independentă și socialism.

In conștiința bravului nostru po
por. din rindurile căruia s-au ridicat 
in tumultul vremurilor conducători 
eroici, ce au luptat pentru gloria pa
triei străbune, sentimentul istoriei 
este puternic. Putem spune însă, cu 
îndreptățire, că el dobindește noi 
valențe azi. cind memoria timpului 
a inserts pentru totdeauna în cro
nica sa luminoasă numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu — conti
nuator al marilor noștri înaintași, 
fiu bun și drept al acestui străvechi 
pămint românesc, legat trup și su
flet de glia strămoșească, personali
tate legendară a istoriei noastre na
ționale.

In marile bătălii pentru apărarea 
libertăților democratice. pentru 
salvgardarea intereselor națio
nale s-a afirmat. în acea vre
me, rolul de seamă al tovarășei 
Elena Ceaușescu. devotată fiică a 
clasei muncitoare, ce s-a avintat cu 
curaj pe calea revoluției, cu liotă- 
rirea fermă de a-și dedica viața 
cauzei drepte a poporului.

In toate marile momente revolu
ționare. în pregătirea si asigurarea 
victoriei revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă si an
tiimperialistă. in participarea Româ
niei la războiul antihitlerist, oină la 
izbinda finală, precum și în întregul 
proces de transformări înnoitoare 
din tara noastră, nucleul focalizator 
s-a dovedit a fi Partidul Comunist 
Român, cadrele sale de bază, in rîn- 
durife cărora un rol de seamă, ho- 
tăritor a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Incepind din pri
mele momente care au urmat actului 
cutezător de la 23 August 1944 si de 
la formarea primului guvern mun- 

citdresc-țărănesc, la 6 martie 1945. 
Partidul Comunist Român s-a afir
mat printr-o intensă activitate poli
tică si organizatorică pentru cuce
rirea și consolidarea puterii de către 
clasa muncitoare. în alianță, cu țără
nimea muncitoare' si intelectualita
tea. pentru dezvoltare? procesului 
revoluționar menit să schimbe din 
temelii configurația social-economică 
a tării. întregul curs al vieții po
porului român.

Un nou și luminos capitol în ana
lele României socialiste a deschis 
Congresul al IX-lea al partidului, 
eveniment memorabil politic si so
cial, care a ales . în funcția supremă 
de conducere a partidului pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. strălucit 
revoluționar și patriot, căruia istoria 
i-a încredințat misiunea supremă de 
a fi ctitorul României socialiste. In 
anii ce au urmat. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost reales, prin 
voința unanimă a întregii națiuni, 
în fruntea partidului și statului : s-a 
deschis larg in istoria tării victorioa
sa „Epocă Nicolae Ceaușescu". Dia
lectica timpului a conturat dimensiu
nile personalității proeminente a to
varășului Nicolae Ceaușescu. care a 
creat o vastă operă social-politică. 
a elaborat programul revoluționar al 
Partidului Comunist Român, ce co
respunde intru totul celor mai înalte 
aspirații ale poporului.

în procesul revoluționar al con
strucției socialismului se relevă con
tribuția deosebită a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate de sea
mă a vieții politice și sociale ro
mânești, savant de renume mon
dial, la elaborarea și înfăptuirea 
programelor partidului, la dezvol
tarea neîncetată a științei, învăță- 
mîntului și culturii, a întregii noas
tre societăți.
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Sesiune științifică națională dedicată
aniversării a 65 de ani de la făurirea

Partidului Comunist Român

Rolul de centru vital al Parti
dului Comunist Român, ca proces 
obiectiv, legic, decurge din forța sa 
politică de a acționa, împreună cu 
clasa muncitoare, eu poporul pen
tru perfecționarea neîncetată a con
ducerii pe baze științifice, de a pro
mova un stil de muncă dinamic, de 
a-și innoi continuu formele și me
todele de activitate in raport direct 
cu cerințele vieții in continuă 
schimbare.

In definirea rolului politic con
ducător al partidului, se disting te
zele științifice ale secretarului nos
tru general cu privire la necesita
tea înțelegerii profunde a acțiunii 
legilor dezvoltării sociale,, a con
tradicțiilor, pentru folosirea con
știentă a factorilor obiectivi în ela
borarea și înfăptuirea programelor 
menite să asigure progresul neînce
tat al țării. Potențată de gîndirea 
revoluționară, de creația originală, 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de neîncetata sa 
preocupare pentru aplicarea con
secventă a principiilor materialis
mului dialectic și istoric in proce- 
sul complex al construcției socia
liste, activitatea Partidului Comu
nist Român, desfășurată in deplină 
unitate cu întregul popor, a impul
sionat puternic dezvoltarea armoni
oasă a forțelor de producție și per
fecționarea relațiilor de producție, 
a determinat profunde transformări 
calitative în societatea noastră.

Pe deplin corespunzătoare condi
țiilor tării noastre, in constelația 
gindirii enciclopedice, creatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
loc central ocupă strategia edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comu
nism a României — genială decizie 
politică fundamentală. elaborată de 
ilustrul nostru președinte și apro
bată în unanimitate de întregul 
partid, de întregul popor.

Vorbitorul a prezentat pe mrg 
preocuparea partidului, a secretaru
lui său general, pentru _ perfec
ționarea continuă a activității de 
planificare, pentru creșterea neince- 
tată a rolului științei în societate, 
dezvoltarea continuă a învățămîntu- 
lui și culturii, a democrației 'munci
torești, revoluționare, a autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii, a 
principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar.

Democrația noastră socialistă se 
întemeiază pe faptul că exercitarea 
rolului partidului de centru vital al 
națiunii este strins legată de anga
jarea responsabilă a celor peste 
3 550 000 de comuniști, împreună cu 
toți oamenii muncii, la elaborarea 
și înfăptuirea obiectivelor și sarci-' 
nilor fiecărei etape de dezvoltare 
economico-socială a țării. Rolul con
ducător al Partidului Comunist 
Român se realizează într-un mod 
unitar, caracterizat printr-un vast și 
complex proces de împletire tot mai 
strinsă a activității partidului cu or
ganizațiile de masă și obștești, în 
cadrul larg al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, cu organis
mele democratice institutionalizate 
la nivelul întregii țări -- congresele 
oamenilor muncii, țărănimii, științei 
și invățămintului, celelalte congrese 
și consilii 
conducerea 
activitate.

Acum, la „ ... 
un partid puternic, care se identifică 
pe deplin cu interesele și năzuințele 
națiunii, avem capacitatea politică și 
organizatorică de a valorifica supe
rior resursele tării, de a acționa 
necontenit pentru ca, in cel de-al 
optulea cincinal, România să devină 
țară socialistă mediu dezvoltată.

naționale alese pentru 
tuturor domeniilor de

gloriosul jubileu, avem

La aniversarea a 65 de ani de la 
făurirea partidului, gindurile și sen
timentele cele mai înălțătoare, de 
aleasă considerație și de profund 
respect ale întregului popor, se în
dreaptă către conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, către tovarășa 
Elena Ceaușescu, in semn de 
omagiu adus activității titanice pe 
care o desfășoară împreună pe plan 
intern și internațional, pentru ca 
România socialistă să fie tot mai 
puternică, tot mal bogată, să obți
nă noi și mărețe înfăptuiri sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
man.

Tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politie Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a prezentat co
municarea „Partidul Comunist Ro
mân — continuatorul celor mai înain
tate tradiții de luptă ale poporului 
român pentru dreptate socială și li
bertate națională, pentru indepen
dența și suveranitatea patriei".

Făurit într-o perioadă <10 puternic 
avînt revoluționar — se spune în 
comunicare — Partidul Comunist 
Român este continuatorul celor mai 
bune tradiții ale luptei de veacuri 
a poporului român pentru libertate 
socială și națională, el întruchipează 
trăsăturile înaintate ale proletariatu
lui, are rădăcini viguroase în miș
carea muncitorească din România, a 
cărei experiență revoluționară a 
preluat-o pe un plan superior,' sin
tetizând tot ce s-a acumulat mai 
valoros și împletindu-și existența cu 
interesele vitale ale poporului.

Formîndu-se și dezvoltindu-se. In 
epoca istorică a mișcărilor revolu
ționare din 1784, 1821, 1648. â luptei 
pentru făurirea statului român 
modern, in 1859, și cucerirea 
independenței . de stat. în 187", 

trăgindu-și seva și vitalitatea 
din milenara istorie a poporu
lui nostru, insușinda-și socialis
mul științific și făurindu-și o con
cepție materialist-dialectică despre 
lume și viață, proletariatul român 
a devenit, pe măsura dezvoltării 
sale, așa cum apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „purtătorul idea
lurilor celor mai revoluționare ale 
maselor populare, exponentul aspi
rațiilor vitale ale intregului popor 
muncitor spre dezvoltarea patriei pe 
calea progresului, spre o viață liberă 
și demnă, spre făurirea unității na
ționale".

Crearea, în 1893, a Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România a deschis epoca organiză
rii politice a clasei muncitoare la 
scară națională, a afirmat cu putere 
rolul acesteia ca forța socială cea 
mai înaintată a societății noastre 
pe calea progresului și civilizației.

Făurirea Partidului Comunist 
Român a ridicat pe o treaptă su
perioară tradițiile revoluționare ale 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, determinind trecerea intr-o eta
pă nouă atit pe plan politic, ideo
logic, cit și organizatoric a mișcării 
revoluționare din România și a dat 
un nou și puternic avînt luptelor 
politice și sociale desfășurate de 
masele largi populare pentru liber
tate națională și dreptate socială, 
pentru întărirea unității și inde
pendentei patriei.

In pofida condițiilor grele ale ile
galității, Partidul Comunist Român 
s-a situat cu fermitate in fruntea 
luptei împotriva asupririi și ex
ploatării, a subordonării țării mo
nopolurilor străine, a organizat si 
condus toate forțele antifasciste, pa
triotice pentru apărarea cuceririlor 
democratice, a intereselor maselor, 
pentru salvgardarea independentei 
și suveranității naționale.

Vor rămîne înscrise pentru tot
deauna în istorie marile bătălii de 
clasă din perioada crizei economice, 
culminirid cu luptele din ianuarie- 
februarie f933, care au constituituri 
moment de o deosebită importanță 
în istoria mișcării noastre munci
torești și au avut o profundă în- 
riurire asupra vieții politice și socia
le din România. In cronica , acelor 
ani eroici, de dîrză împotrivire față 
de fascism și război, regăsim 
la loc de seamă, mereu în pri
mele rînduri, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, militantul re
voluționar a cărui muncă și viață 
exemplară s-au identificat cu lupta 
gloriosului nostru partid comunist, 
cu interesele vitale ale poporului 
român.

In curînd se împlinesc 50 de ani 
de la procesul intentat luptătorilor 
comuniști și antifasciști din mai- 
iunie 1936 de la Brașov. Trans- 
formînd procesul intr-un mijloc 
activ de luptă, de demascare a pri
mejdiei fasciste, de subliniere a ne
cesității unirii tuturor forțelor pa
triotice. antifasciste pentru salvgar
darea libertății Si independentei 
poporului român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a devenit din 
acuzat un neînfricat acuzator, aver- 
tizind cu tărie asupra pericolului 
fascismului, al războjului.

O pagină înălțătoare in glorioasa 
istorie a partidului o constituie ma
rile manifestații de la 1 Mai 1939 
din București si din alte centre ale 
tării, una dintre cele mai mari si 
cele mai de seamă acțiuni antifascis
te de masă din Europa din acea 
vreme. în organizarea căreia un 
rol hotărîtor au avtit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Această impresionantă 
ridicare la luptă a pus in lumină 

unitatea si forța clasei noastre mun
citoare, dorința ei de pace si a de
monstrat că muncitorimea, popoare
le nu trebuie să se plece in făta fas
cismului. că. unite, ele pot bara 
calea fascismului si a războiului.

Partidul nostru a manifestat o 
înaltă răspundere față de prezentul 
si viitorul tării, ilustrată cu deose
bită forță . în anii grei ai luptei îm
potriva pericolului fascist, a odiosu
lui dictat de Ia Viena. pentru apă
rarea integrității teritoriale a patriei. 
In timpul dictaturii antonesciene. al 
războiului hitlerist. partidul comunist 
a organizat si condus mișcarea de 
rezistentă ahtihitleristă a poporului 
român, a acționat cu o exemplară 
consecventă pentru înfăptuirea uni
tății de acțiune muncitorească.

Trecerea la Înfăptuirea cu succes 
a operei de edificare a societății so
cialiste. făurirea și consolidarea con
tinuă a unității social-politice și mo
rale a poporului s-au împletit strins 
cu viata si activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care a făcut 
dovada unor minunate calități orga
nizatorice si politice, a militat cu 
hoțărîre pentru a asigura mersul 
ferm al națiunii noastre spre cul
mile luminoase ale noii orînduiri.

Unul dintre momentele cruciale 
ale istoriei poporului si partidului 
nostru l-a constituit Congresul al 
IX-lea al partidului, cind. prin voin
ță unanimă a comuniștilor, a întregii 
noastre națiuni, a fost ales in frun
tea partidului si a tării marele fiu 
al poporului, strălucit militant revo
luționar și patriot Înflăcărat, care 
si-a dedicat întreaga viată, cu pil
duitoare dăruire, luptei pentru li
bertate si dreptate socială, pentru 
independenta si suveranitatea patriei, 
ctitorul României socialiste moderne, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Epoca inaugurată de Congresul
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fost făurit și a acționat 
dul clasei muncitoare din 
noastră. Istoria a voit — se 
în comunicare — ca, Imediat 
constituire, Partidul 
mân să se confrunte 
ințelegîndu-i virulența, 
pa apariției acestuia, 
și cinstea noastră, a 
cea care a dezvăluit 
poporului român realitatea econo- 

. mico-socială și politică a țării, con- 
ducind lupta împotriva aruncării 
poverii crizei economice asupra umi- 
liților și obidiților din România 
acelei vremi, a fost clasa muncitoa
re. în frunte cu Partidul Comunist 
Român. Organizînd mari bătălii de 
clasă, muncitorimea română, condu
să de partid, s-a distins in acele me
morabile acțiuni greviste ale mine
rilor, textiliștilor, petroliștilor, me- 
t-alurgiștilor, ceferiștilor, culminate 
prin luptele din ianuarie-februarie 
1933. Aceste memorabile bătălii de 
clasă nu au avut numai un caracter 
economic, ci și unul profund poliție, 
national și internațional, constituin- 
du-se printre primele mari acțiuni 
ale proletariatului mondial împotri
va fascismului.

In focul acestor bătălii s-au ridi
cat noi și neinfricați militanți, care 
s-au alăturat cu nețărmurit devota
ment Partidului Comunist Român. 
In mod deosebit s-a afirmat ca 
extraordinar de neinfricat mili
tant tînărul muncitor de atunci 
Nicolae Ceaușescu, cel ce conduce, 
cu înțelepciune și clarviziune, de 
două decenii și mai bine, destinele 
României socialiste. A fost o bine
facere a istoriei și o mindrie a ge
nerației noastre de militanți comu
niști că am avut in fruntea noastră 
această personalitate impunătoare, 
care a știut să ne lumineze calea, 
îndemnindu-ne la luptă dreaptă și 
activă împotriva unui dușman ce 
era potrivnic întregului . popor ro
mân.

După ce se subliniază însemnăta
tea întemeierii, in iunie 1933, a 
Comitetului Național Antifascist 
— unul dintre primele comitete 
naționale pe plan european — care 
ilustrează reacția promptă de res
pingere a fascismului de către po
porul român, in comunicare se re
marcă satisfacția tineretului român 
pentru desemnarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a-1 reprezenta 
în conducerea acestui organism. Per
sonalitatea sa de luptător hotărit 
pentru idealurile clasei muncitoare, 
ale poporului și partidului comunist 
s-a manifestat în diferite împreju
rări, chiar și atunci cind autoritățile 
reprimau cu violență acțiunile or
ganizațiilor revoluționare, democra
te, antifasciste. In chip firesc, in 
septembrie 1933, cind s-a creat Co
mitetul Național Antifascist al Ti
neretului, în fruntea acestuia a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cum dirzenia în luptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a sporit continuu, 
în 1936 s-a produs arestarea, sa, îm
preună cu alți tineri militanți co- 
muniști-antifasciști. Procesul ce I 
s-a intentat, desfășurat la Brașov, a 
fost transformat, prin curajul prin
cipalului acuzat. într-o tribună de 
demascare a fascismului, contribuind 
la amplificarea stării de spirit 
antifasciste în toată țara.

După ce se subliniază că anul 1933 
a reprezentat o cotitură în lupta îm
potriva fascismului, in comunicare 
se arată : Prin strădania partidului 
nostru s-a creat astfel un consens 
național al luptei antifasciste și un 
curent de opinie puternic antifascist 
în țara noastră. Muncitorilor Ii s-au 
alăturat personalități progresiste de 
seamă din lumea politică, din cea a 
artelor și a literaturii, din cultură și 

. . . -----------------------... știință, care împreună au militat,,
socialiste multilateral dezvoltate și 'într-un efort comun, impotriva unui 

adversar care era al tuturora.
In continuare se arată că, in pe

rioada cind presiunile Reichului 
hitlerist asupra țării noastre s-au 
intensificat, amenințînd periculos su
veranitatea și independenta Româ
niei, partidul nostru comunist a 
știut să găsească modalitățile adec
vate pentru a avertiza și a mobiliza 
poporul impotriva unui dușman care 
devenise mai periculos ca oricind. 
In această atmosferă încărcată,

mo- 
eco-

al IX-lea al partidului, sub 
conducerea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marchează ri
dicarea pe o nouă treaptă a tradiții
lor si spiritului revoluționar, creș
terea necontenită a rolului conducă
tor al partidului. în. același timp, s-a 
declanșat o luptă hotărită. pentru 
înlăturarea schematismului, dogma
tismului, introducindu-se un nou stil 
de muncă, dinamic, revoluționar si 
înnoitor în toate domeniile vieții eco
nomice. politice si sociale.

Comunicarea pune pregnant în 
evidentă concepția partidului, a 
secretarului său general despre în
semnătatea participării poporului la 
făurirea propriului lui destin socia- 

'list. despre rolul si atribuțiile parti
dului. ca centru vital ai societății. în 
procesul edificării noii orînduiri so
ciale, a bazei sale tehnico-materiale.

S-a afirmat considerabil — se spu
ne in comunicare — rolul științei ca 
forță motrice a progresului social, do
meniu care — sub conducerea și 
coordonarea competentă a tovarășei 
Eiena Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului si statului nostru, 
savant de largă recunoaștere interna
țională — și-a adus o însemnată 
contribuție Ia dinamizarea si 
dernizarea tuturor sectoarelor 
nomice si sociale.

Marile realizări obținute în pe
rioada pe care întregul popor o 
denumește cu justificată mindrie 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" au con
ferit un conținut nou. real si o bază 
de granit suveranității și indepen
denței naționale, asigurînd posibili
tăți largi de manifestare a energiilor 
creatoare ale poporului nostru, de 
afirmare plenară, cu drepturi egale, a 
României în rindul națiunilor libere 
ale lumii.

După ce sînt prezentate etapele 
parcurse de țara noastră în dezvol
tarea sa economico-socială, strategia 
elaborată de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru fiecare 
dintre acestea, succesele obținute de 
poporul român, in comunicare se 
spune :

La 85 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, societatea 
noastră socialistă se înfățișează ca o 
societate întemeiată pe o strînsă a- 
lianță între clasa. muncitoare, țără
nime, intelectualitate, celelalte cate
gorii sociale, care acționează in uni
tate pentru înfăptuirea Programului 
partidului.

Pornind de la principiul că edifi
carea noii orinduiri este rodul acti
vității conștiente a maselor, a în
tregului popor, partidul nostru ma
nifestă permanentă preocupare pen
tru formarea conștiinței socialiste, a 
omului nou, pentru făurirea valori
lor sociale și morale înaintate, a spi
ritului militant revoluționar. Tova
rășului Nicolae Ceaușescu îi revine 
meritul nepieritor de a fi dat parti
dului vigoare și tinerețe, perspecti
vă și măreție, de a-i fi înarmat pe 
comuniști, întregul nostru popor cu 
grandiosul Program al partidului, a- 
devărată cartă ideologică și politică 
ce fundamentează științific princi
piile de bază ale edificării societății 2 —.1! —. A — . . Iz ’ 1 > ■ » « , ■
înaintării României spre comunism.

Activitatea revoluționară, teoretică 
și practică, desfășurată de eroul in
tre eroii neamului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, care a jalonat in 
mod original drumul patriei spre 
edificarea socialismului si comunis
mului, se constituie într-o monu
mentală și nemuritoare operă ce va 
dăinui peste veacuri, vorbind lumii 
întregi despre triumful unui po
por liber, independent și suveran.

Astăzi, cind cinstim din adincul 
ființei noastre Partidul Comunist 
Român, aducem un fierbinte omagiu 
și ne exprimăm întreaga recunoș
tință față de îndelungata activitate 
revoluționară a conducătorului 
strălucit al națiunii noastre, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentul om 
politic, revoluționarul clarvăzător, 
marele patriot, militantul de frunte 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, care a înălțat 
prestigiul României in întreaga 
lume.

Tovarășul Gbeorghe Rădulcscu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R., a pre
zentat comunicarea : „Partidul Co
munist Român — organizatorul și 
conducătorul luptei clasei munci
toare. a forțelor revoluționare și 
democratice împotriva fascismului 
și războiului. Rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
organizarea marilor manifestații 
antifasciste și antirăzboinice. pen
tru apărarea independenței și suve
ranității României", în care se sub
liniază : Forța și vitalitatea unui 
partid politic se verifică întotdeauna 
prin capacitatea sa de a acționa 
eficient in momentele cheie, funda
mentale din istoria poporului și a 
țării. Un asemenea moment — din
tre multe altele — il reprezintă 
lupta partidului nostru împotriva 
pericolului fascist care primejdui a 
— atunci — însăși ființa națională 
a poporului nostru.

Pornind de la aprecierea secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
Partidul Comunist Român s-a iden
tificat întru totul cu interesele 
vitale ale clasei muncitoare, ale în-r 
tregului popor, comunicarea re
levă condițiile grele in care a 

parti - 
țara 

spune 
după 

Comuhist Ro- 
cu fascismul, 
încă din eta- 
Spre onoarea 
comuniștilor, 
cu adevărat

Partidul Comunist Român ia iniția
tiva organizării, la București, a 
unei mari demonstrații' populare 
muncitorești, antifasciste și anti
războinice, cu ocazia sărbătoririi zilei 
de 1 Mai 1939. Manifestări similare 
au avut loc la Iași, Cluj și în alte 
localități. Ca martor activ ai eveni
mentelor pe care le evocăm astăzi, 
consider de datoria mea să subli
niez, și cu această ocazie, că o con
tribuție deosebită și un rol hotărîtor 
in organizarea și desfășurarea aces
tor mari manifestări ale voinței 
antifasciste și antirăzboinice a po
porului român au revenit încercatului 
revoluționar Nicolae Ceaușescu, a 
cărui personalitate de conducător se 
prefigura puternic in mințile noas
tre, ale tuturor celor ce participau 
la aceste manifestări. In focul aces
tor acțiuni de o răscolitoare sem
nificație patriotică s-au evidențiat 
calitățile — de mai multă vreme 
cunoscute și unanim stimate în 
cercurile tineretului muncitoresc — 
de strălucită militantă revoluționară 
ale tovarășei Elena Ceaușescu. In 
acele condiții extrem de grele ale 
luptei impotriva fascismului si răz
boiului, Partidul Comunist Român 
a încredințat energicului și cu
rajosului militant revoluționar 
Nicolae Ceaușescu sarcina de a 
conduce întreaga acțiune de. refacere 
a structurilor politice, organizatorice 
și ideologice ale Uniunii Tineretului 
Comunist, acțiune de mare răspun
dere pentru destinele mișcării revo
luționare din tara noastră.

în august 1940 României i-a fost 
impus Dictatul de la Viena prin 
care partea de nord a Transilvaniei 
era răpită și cedată Ungariei 
horthyste. Partidul comunist, nume
roase cercuri politice, Madosz-ul și 
alte organizații democratice ,și pa
triotice, inclusiv grupări ale armatei, 
s-au ridicat impotriva dictatului, au 
organizat in diferite centre, ale țării 
puternice manifestații populare, au 
cerut să se treacă la lupta armată 
pentru apărarea suveranității și in
tegrității patriei.

Prezentind condițiile interne și -in
ternaționale în care România a fost 
împinsă — impotriva voinței po
porului român — in războiul 
antisovietic, comunicarea subliniază 
că Partidul Comunist Român a fost 
primul partid — nu numai din țara 
noasțră, ci. și din Europa — .care a 
propus, un program coerent privind 
necesitatea ‘ și modalitatea dobo- 
ririi clicii miiitaro-fasciste. a ieșirii 
țârii din războiul antisovietic și în
toarcerea armelor impotriva adevă- 
raților dușmani : Germania hitieris- 
tă și fascismul intern. Programul re
zistenței antifasciste elaborat de 
Partidul Comunist Român cuprindea 
asemenea idei-fortă precum : răs
turnarea regimului de dictatură mi- 
litaro-fascistă, formarea unui guvern 
al independenței naționale, compus 
din reprezentanții tuturor forțelor 
patriotice, ieșirea României din răz
boiul antisovietic și alăturarea ei 
coaliției Națiunilor Unite, alungarea 
trupelor germane din țară și elibe
rarea părții de nord-vesț a țării de 
sub ocupația horthystă, restabilirea 
libertăților cetățenești și democra
tice.

Realizind o largă unitate a tutu
ror forțelor patriotice naționale, în
tărind colaborarea cu forțele mili
tare. in condițiile internaționale fa
vorabile create de, victoriile obținu
te impotriva Germaniei de Uniunea 
Sovietică, de celelalte forțe ale coa
liției antihitleriste, partidul nostru a. 
organizat și înfăptuit in mod vic
torios revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944.

Eliberarea țării de sub jugul fas
cist și victoria revoluției de la 
23 August 1944 — încununare a în
delungatei și grelei lupte antifascis
te. condusă de partidul nostru — au 
marcat începutul unei epoci istorice 
noi in dezvoltarea societății româ
nești. au deschis poporului român 
perspectiva făuririi unei vieți noi, 
demne și independente.

Lecția, dură, a istoriei nu a fost 
și nu trebuie uitată. Umbra fascis
mului., pe veci blestemat pentru tot 
răul pe care ni l-a adus, trebuie, de
tectată la vreme, oricind, oriun
de și oricum s-ar drapa cu po
nositele ei veșminte recondiționate. 
E mesajul umanist, al generației 
noastre încercate, adresat tineretu
lui, pe care ne bucurăm să-l ve
dem angajat astăzi în muncă con
structivă, in însușirea creatoare a 
culturii, înfrățit prin idealurile dragi 
ale patriotismului și ale concepției 
materialist-dialectice și istorice des
pre lume și viață.

Tovarășul Miu Dobrescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C.' al P.C.R., președintele Co
legiului Central de Partid, a pre
zentat comunicarea „Contribuția 
gindirii și acțiunii revoluționare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia îm
bogățirea teoriei și practicii con
strucției socialiste, la creșterea rolu
lui partidului comunist in edifica
rea societății socialiste șl comuniste 
in România", in care se spune :

Nivelul inalt la care au fost ri
dicate cugetarea și practica socia
listă în România in ultimele două 
decenii, succesele de importanță is
torică în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii românești, locul 
României in lumea de azi sînt 
indisolubil legate de contribu
ția hotăritoare a secretarului ge
neral a! partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elabora
rea și. înfăptuirea consecventă a 
strategiei construcției socialiste în 
tara noastră, la creșterea rolului 
Partidului Comunist Român în edi
ficarea noii societăți.

Vasta operă a secretarului gene
ral al partidului, care îmbrățișează 
toată gama problemelor dezvol
tării țării noastre, ale progresului 

(Continuare in pag. a IV-a)
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social-contemporan, pune in lumină 
multilateralitatea și profunzimea 
contribuției sale la Îmbogățirea 
teoriei și practicii construcției so
cialiste, la analiza științifică a pro
ceselor sociale interne și interna
ționale. a acțiunii legilor obiective, 
la formularea, pe această bază, a 
unor teze noi, de imensă valoare 
principială și deosebită eficiență 
practică.

In aicelași timp, opera teo
retică și ■ politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu evidențiază cu 
deosebită putere faptul că procesul 
revoluționar al edificării socialismu
lui necesită o permanentă îmbogă
țire a conceptelor, o continuă re
nunțare la tot ceea ce este perimat 
și depășit și o curaioasă promovare 
a noului, o înțelegere și aplicare 
creatoare a teoriei socialismului 
științific.

întreaga concepție și activitate 
practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt puternic 
străbătute de ideea legăturii indiso
lubile a socialismului cu știința, 
a necesității utilizării celor mai noi 
realizări ale revoiuției tehnieo- 
științifice in folosul construcției so
cialiste. Această orientare de bază a 
conceptului românesc de societate 
socialistă multilateral dezvoltată * a 
căpătat o nouă fundamentare în 
hotăririle primului Congres al știin
ței și învățămîntului, in Programul 
național de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introducere 
a progresului tehnic. elaborat și 
tradus in viață sub competenta 
conducere și îndrumare a mult 
stimatei tovarășe academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. personali
tate proeminentă a vieții politice 
din țara noastră, distins savant, care 
aduce o contribuție de mare însem
nătate la progresul științei româ
nești și universale.

Relevînd contribuția de mare 
semnificație a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
teoriei și practicii construcției so
cialiste. comunicarea a pus în lu
mină valoarea deosebită a tezef 
continuității procesului revoluționar 
în întreaga perioadă istorică a tre
cerii de la capitalism la comunism, 
a necesității perfecționării perpetue 
a relațiilor sociale, a formelor de 
organizare și conducere a societății, 
elaborări teoretice care au condus 
la? conceperea și implementarea nou
lui mecanism economico-finaneiaf. 
la generalizarea. în întreagă activi
tate economico-socială. a principii
lor autoconducerii și autogestiunii.

O contribuție esențială la dezvol
tarea creatoare a filozofiei materia- 
listrdialectice. la îmbogățirea teoriei 
si practicii construcției socialiste 
aduc lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sub raportul pu
nerii în lumină a dialecticii edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al analizei contradicțiilor 
existente în socialism, al căilor de 
acțiune, pentru solutionarea acestora. 
Comunicarea evidențiază rolul hotă- 
ritor al secretarului general al par
tidului în constituirea angrenatului 
original al sistemului unitar al de
mocrației muncitorești, revoluționare, 
în relevarea funcțiilor active, pro
gresiste care revin națiunii în lu
mea contemporană. restabilirea si 
dezvoltarea rolului națiunii socialis
te ca factor legic deosebit de impor
tant în făurirea noii orînduiri so
ciale.

Sub impulsul gîndirii și acțiunii 
militante, dinamice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se arată in 
comunicare — "Partidul Comunist 
Român s-a transformat într-un pu
ternic partid revoluționar de masă, 
urmat cu încredere de clasa munci
toare. de toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a deve
nit centrul vital al națiunii noastre 
socialiste.

Forța si trăinicia legăturilor sale 
cu masele se exprimă în faptul că 
intregul popor vede în politica ști
ințifică. profund populară a parti
dului expresia propriilor sale intere
se vitale si acționează cu entuziasm 
pentru traducerea în viată a Progra
mului partidului, a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea si ale plenarelor 
ulterioare ale Comitetului Central, a 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
formulat, cu o excepțională forță de 
sinteză, ideea cu valoare de princi
piu statuant si criteriu apreciativ, 
potrivit căreia partidul este așa cum 
sînt membrii săi. . Această viziune 
consecvent revoluționară si profund 
umanistă, net delimitată de prezen
tările subiectiviste, care, uitînd ade
vărul simplu că partidul se compune 
din oameni, neglijau implicarea ho- 
tărîtoare a comuniștilor în întreaga 
viată si activitate a acestuia, a de
venit. sub îndrumarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o corintă indis
pensabilă a situării partidului in 
fiecare nouă etapă de dezvoltare la 
înălțimea misiunii sale istorice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
îmbogățit teoria științifică despre 
partidul revoluționar, comunist, cu 
noi teze și concluzii, izvorite din ex
periența activității partidului nos
tru in etapele superioare ale con
strucției socialiste, din experiența 
universală avansată, a formulat și 
fundamentat magistral principiul, 
după care partidul este un fenomen 
viu. dinamic, aflat în permanentă 
transformare și dezvoltare.

Principialitatea comunistă, des
chiderea față de nou, dinamis
mul caracteristic activității parti
dului, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a manifestat, 
totodată, pe deplin in activitatea in
ternațională a P.C.R. Au fost con
tinuate și ridicate pe o treaptă su
perioară tradițiile de solidaritate in
ternațională, s-i dezvoltai larg 
colaborarea cu partidele comuniste 
și muncitorești, pe baza principiilor 
egalității și neamestecului in trebu
rile interne, la a căror afirmare pe 
plan mondial partidul nostru, secre

tarul său general au adus o contri
buție recunoscută și apreciată in în
treaga lume. Realizările istorice ob
ținute de România în toate dome
niile creației materiale și spirituale 
în „Epoca Nicolae Ceaușescu", spo
rirea fără precedent a prestigiului 
internațional al țării noastre sint ro
dul politicii științifice, patriotice a 
Partidului Comunist Român, înteme
iată pe aplicarea creatoare și dez
voltarea de către secretarul general 
al partidului a teoriei revoluționare 
in problemele de bază ale construc
ției socialiste, ale evoluției lumii 
contemporane. De aceea. înalta 
cinstire pe care o exprimăm astăzi 
partidului, la gloriosul său jubileu, 
constituie, în același timp, un fier
binte omagiu adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, bărbat al cutezan
ței și omeniei, comunistul model care 
a dat istoriei noastre contemporane 
suprdme sensuri, care a ridicat ro
lul conducător al partidului comu
nist la inălțimea marilor exigențe 
puse de istorie in fața sa.

în comunicarea „Concepția Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind crearea 
și modernizarea bazei tehnico-ma
teriale a economiei naționale — fun
damentul dezvoltării societății ro
mânești, al asigurării independenței 
și suveranității naționale", pre
zentată de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., se spune :

Rolul esențial al partidului co
munist în procesul construcției so
cialiste din țara noastră este ilustrat 
cu strălucire de realizările din pe
rioada ce a urmat Congresului al 
IX-lea, în care, sub impulsul gindi- 
rii geniale și acțiunii revoluționare 
ale secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
întreaga operă de dezvoltare și mo
dernizare continuă a societății ro
mânești s-â caracterizat prin reali
zarea unor transformări radicale, 
care au ridicat considerabil nivelul 
de progres și civilizație al țării in 
ritmuri ce își găsesc puține echi
valențe în lume.

Cu 'magistrală putere de pătrun
dere în esența fenomenelor politice, 
economice și sociale, cu spiritul no
vator și revoluționar ce îi sint ca
racteristice, secretarul general al 
partidului a fundamentat teoretic și 
a ilustrat practic interdependența 
profundă și dinamică între indusa 
trializare, crearea și modernizarea 
bazăi tehnico-materiale, dezvoltarea 
economiei naționale și progresul 
economico-social, concepînd stra
tegia făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate într-o vi
ziune științifică, globală și unitară. 
In această perspectivă, punînd creș
terea productivității muncii sociale 
și valorificarea superioară a resur
selor naturale atrase în procesul 
reproducției lărgite la baza pro
gresului susținut și multilateral al 
țării, secretarul general al partidu
lui a subliniat necesitatea existen
ței unui puternic și modern po
tențial productiv propriu ca premi
să indispensabilă a făuririi unei 
economii naționale de înaltă eficien
tă și competitivitate. înscrisă deplin 
pe această coordonată esențială a 
gîndirii economice a secretarului 
general al partidului, politica stabi
lită și înfăptuită după Congresul al 
IX-lea a asigurat făurirea unei pu
ternice și moderne baze tehnico- 
materiale prin consolidarea indus
triei proprii producătoare de mijloace 
de producție.

Pe temeiul cunoașterii profunde a 
legităților și particularităților repro
ducției socialiste și a cerințelor mari 
cu privire la consolidarea bazei teh- 
nico-materiale a economiei naționa
le, armonios dezvoltată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat, 
în mod magistral, modelul acumulă
rii optime, alocarea a circa o treime 
din venitul național pentru fondul 
de dezvoltare economică și socială a 
țării, ceea ce a asigurat creșterea și 
modernizarea "potențialului tehnico- 
productiv al economiei naționale, 
dezvoltarea echilibrată a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al tă
rii, consolidarea independenței și su
veranității naționale, sporirea per
manentă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Rata înaltă a acumulării in tara 
noastră a determinat sporirea con
tinuă a venitului național și pro
dusului social, indicatori de ma
ximă sinteză ai progresului econo
mic. România reușind să-și creeze 
o economte modernă, cu o aprecia
bilă bază tehnico-materială. să 
crească puternic avuția națională și 
să se apropie, astfel, simțitor de ni
velul țărilor dezvoltate din punct de 
vedere economic.

> Eforturile ample și susținute de 
dezvoltare a economiei naționale 
s-au împletit cu cele de moderniza
re a structurilor economice pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvoltate presupu- 
nind o economie diversificată, echi
librată și eficientă.

Conturarea politicii de dezvoltare 
a tuturor ramurilor complexului eco
nomic național s-â făcut pe baza 
tezei de importanță capitală din 
concepția edonomică a secretarului 
general al partidului cu orivire la 
necesitatea asigurării îndeplinirii co
respunzătoare a rolului si funcțiilor 
fiecărei ramuri si domeniu de acti
vitate economico-socială, precum și 
a integrării lor organice în ansam
blul societății. Pe această concentie 
s-a axat strategia industrializării 
economiei românești. în cadrul că
reia s-a pus accent pe întărirea ba
zei de materii prime si energetice, 
consolidarea si modernizarea perma
nentă a ramurilor de bară ale indus
triei — metalurgia, construcțiile de 
mașini. chimia — orientarea spre 
cele care asigură valorificarea supe
rioară a resurselor materiale si uma
ne. creșterea accelerată a ramurilor 
de virf. generatoare ale progresului 
tehnic, dezvoltarea proporțională si 
stabilirea unui raport optim între 
industria extractivă si cea prelucră
toare. între producția de miiloace 

de muncă si cea de bunuri de con
sum.

In comunicare sint ’prezentate pe 
larg mutațiile calitative, profunde 
care au avut loc in industrie, in re
partizarea forțelor de producție oe 
teritoriul tării. în ocuparea forței de 
muncă. Procesul de dezvoltare armo
nioasă si echilibrată a tuturor zone
lor tării are. totodată, o mare va
loare teoretică si practică internațio
nală, mai ales in condițiile actuale, 
cind în lume au loc conflicte si 
perturbări generate de o inechitabilă 
repartizare a forțelor de producție 
la scară națională, care sint profilate 
la scară mondială de marile decalaje 
dintre țările bogate si tării? sărace, 
ce alimentează una din contradicțiile 
fundamentale ale epocii contempo
rane.

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general — se arată 
in comunicare — întreaga dezvoltare 
a forțelor de producție este subor
donată nemijlocit si servește ridică
rii continue a nivelului de trai ma
terial si spiritual al oamenilor mun
cii. întăririi independentei si suve
ranității României socialiste, partici
pării tării noastre pe bază de egali
tate si avantaj reciproc la diviziunea 
internațională a muncii.

Succesele de amploare înregistra
te in ultimele două decenii in dez
voltarea economico-socială a Româ
niei socialiste, larg recunoscute și 
apreciate pe plan internațional, va
lidează, in modul cel mai convin
gător, justețea politicii economice a 
partidului și statului nostru, care are 
drept filon esențial tezele de o ex
cepțională valoare din gindirea eco
nomică profund științifică, dialecti
că, revoluționară a secretarului ge
neral și președintelui Republicii.

în magistralul Raport prezentat la 
Congresul al XIII-lea, secretarul ge

j Sesiune științifică națională dedicată i 
j aniversării a 65 de ani de la făurirea j 
j Partidului Comunist Român !

neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a expus teza de 
o deosebită însemnătate teoretică și 
practică pentru stadiul actual al 
economiei românești privind trans
formarea României din țară socia
listă in curs de dezvoltare in tară 
cu nivel mediu și, apoi, in tară 
avansată din punct de vedere eco
nomic. Acest obiectiv vizează accen
tuarea și prioritatea factorilor in
tensivi și calitativi, trecerea de la 
dezvoltarea extensivă la accelerarea 
realizării parametrilor unei dezvol
tări intensive a întregii economii și, 
îndeosebi, a bazei tehnico-materiale 
a tuturor laturilor vieții economico- 
sociale, promovarea mai puternică a 
științei și cercetării in producție, 
creșterea competenței profesionale a 
tuturor oamenilor muncii.

în înfăptuirea programelor, parti
dul nostru acordă o importanță 

, deosebită cercetării științifice și dez
voltării tehnologice. Obiectivele sta
bilite sub directa îndrumare a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și învă- 
țămintului, in programele de cerce
tare științifică pe perioada 1986— 
1990 și pină in anul 2000 in progra
mul de cercetare și dezvoltare în 
domeniul energiei, ca și în cel pri
vind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și ridicarea 
nivelului tehnic și \calitativ al pro
duselor pină in anul 1990, semnifică 
o etapă nouă, superioară, in orien
tarea cercetării pe făgașul mobili
zării plenare a tuturor forțelor la 
soluționarea problemelor fundamen
tale și prioritare ale dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-materia
le a societății noastre pe calea creș
terii eficienței economico-sociale, a 
intensificării laturilor calitative în 
toate domeniile de activitate.

Comunicarea prezintă, in continua
re, strategia dezvoltării și moderni
zării bazei tehnico-materiale a socie
tății românești promovată de P.C.R. 
în actualul plan cincinal și în per
spectivă pinâ în anul 2000, conchizind: 
Realizările remarcabile din perioada 
ultimelor două decenii, intrată defi
nitiv în conștiința națiunii noastre 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
confirmă justețea și realismul poli
ticii partidului, forța și superiorita
tea orinduirii socialiste, elanul și ca
pacitatea creatoare ale poporului 
nostru, hotărirea sa de a face totul 
pentru realizarea neabătută a pro
gramelor de dezvoltare economică și 
socială a țării, a obiectivelor stabi
lite la Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Tovarășul Ion Ursu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a prezen
tat comunicarea „Progresul științei 
și tehnologici, dezvoltarea invăță- 
mintului și culturii — factori funda
mentali in politica partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și Înaintare a Româ
niei spre comunism", in care se 
spune :

Pătruns, încă de la constituirea sa, 
de conștiința însemnatelor decalaje 
ce distanțau civilizația materială ro
mânească de standardele pe care re
voluțiile industriale le impuseseră in 
țările dezvoltate ale epocii — deca
laje ce exprimau povara secolelor de 
asuprire socială Și națională — 
partidul comunist a legat întotdeau
na concepția sa despre progresul ma
terial și spiritual al societății de 
avîntul puternic al științei. învăță- 
mintului și culturii, în măsură să 
pună în valoare talentul și energia 
poporului eliberat de exploatare.

Pe fondul transformărilor inaugu
rate de victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă din August 
1944, știința, și școala românească au 
fost reașezate pe baze noi. O amplă 
reformă a învățămîntului a deschis 
in mod nelimitat accesul la cultură, 
la știință tuturor categoriilor socia
le, creînd premisele formării și dez
voltării unei noi intelectualități. Cer
cetarea științifică a fost consacrată 
drept o formă esențială a muncii so
ciale.

Ca și întreaga epocă inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidului, 
afirmarea plenară, în ultimele două 
decenii, a științei și învățămîntului 
ca avangardă a luptei pentru pro
gres economic și social este nemij
locit și complex marcată de gin
direa novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Promovarea ho- 
tărită a cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și progresului teh
nic in strinsă legătură cu programe
le de dezvoltare economico-socială 
a țării, cu invățămintul și cerințele 
producției a devenit o trăsătură de
finitorie a ultimelor patru cincinale, 
obiectul unei politici de partid și de 
stat consecvente, elaborată și pusă 
în practică, în lumina Programului 
partidului, sub îndrumarea neobosi
tă a secretarului său general.

Sub conducerea directă a tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință și 
activist de seamă al partidului nos
tru, cercetarea științifică româneas
că a obținut însemnate succese. Noi
le orientări imprimate de conduce
rea partidului nostru in industrie, 
agricultură și în sectorul instituții
lor și-au găsit o cuprinzătoare re
flectare în programele de creștere a 
productivității muncii, a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, de 

dezvoltare a bazei energetice, de re
ducere a costurilor și cheltuielilor 
materiale de producție, de tipizare, 
standardizare si normare a consumu
rilor. de recuperare și refolosire a 
materialelor și energiei și altele — 
programe ce au implicat puternic 
cercetarea științifică.

In comunicare sint puse în eviden
tă puternica bază materială de care 
dispune acum cercetarea științifică 
din tara noastră, puternicul detașa
ment al oamenilor de știință si al 
cercetătorilor, climatul stimulator în 
care aceștia își desfășoară activitatea.

Cercetarea românească — se spune 
în continuare — s-a afirmat, totoda
tă. cu mai multă vigoare în compe
tiția si cooperarea științifică interna
țională. la loc de frunte in această 
privință situindu-se opera științifică 
a tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, larg cunoscută 
Si prețuită astăzi drept o contribu
ție de importantă fundamentală la 
progresul chimiei teoretice și in
dustriale. exemplu de promovare a 
științei avansate în folosul bunăstă
rii si păcii.

Cele patru cincinale ale glorioasei 
Epoci Ceausescu au fost marcate, de 
asemenea, de preocuparea perma
nentă a secretarului general al parti
dului. a tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru transformarea revoluționară 
a învățămîntului. în toate formele 
sale. într-o pîrghle de înscriere a so
cietății românești pe direcțiile ma
jore ale revoluției tehnico-știintifice 
contemporane, de asigurare a unui 
înalt nivel de instruire profesională 
si educare multilaterală pentru mun
că si viată a tinerei generații, de 
perfecționare necontenită a pregăti
rii tuturor oamenilor muncii.

Ani de intens progres material, 
cele peste două decenii parcurse de 
la Congresul al IX-lea al partidului 
au adus, de asemenea, suflul ma
rilor înnoiri revoluționare in viata 
spirituală a națiunii. în toate dome
niile culturii. Secretarul general al 
partidului a mobilizat' conștiințele si 
talentele tuturor creatorilor de valori 
literar-artistice si culturale, chemîn- 
du-le să se inspire din izvoarele vii 
ale vieții, ale înțelepciunii si 
năzuințelor poporului. în lumina vi
ziunii integratoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, virtuțile făuri
toare de civilizație ale artelor, ca și 
ale științei și procesului educațional 
au primit o orientare clară, pe ter
men lung, exprimată plenar de con
gresele educației politice și culturii 
socialiste, de Programul ideologic al 
partidului. Munca și creația, calita
tea celor ce muncesc de a fi, deo
potrivă, beneficiari și creatori in 
procesul înfloririi lor spirituale s-au 
îngemănat exemplar in magistrala 
inițiativă a conducătorului partidu
lui nostru — Festivalul național 
„Cintarea României".

Al 8-lea plan cincinal este puter
nic marcat de creșterea rolului ști
inței și tehnologiei in munca și via
ța națiunii. La recentul Congres al 
științei și învățămîntului — eveni
ment de mare însemnătate in viața 
politică și științifică a tării — s-a 
relevat că dispunem in prezent de o 
puternică ba^ă umană, tehnică și 
materială, care ne permite să ne an
gajăm eficient în cele mai Înaintate 
eșaloane ale noii revoluții tehnico- 
științifice. S-a subliniat că o impor
tanță hotărîtoare capătă in prezent 
organizarea pe un plan superior a 
muncii, unirea tuturor forțelor și 
concentrarea lor pe direcțiile stabi
lite cu claritate de hotăririle Con
gresului al XIII-lea.

Jalonînd trecerea la o nouă cali
tate în toate sectoarele de activitate, 
Directivele Congresului al XIII-lea 

au înscris ca parte integrantă liniile 
directoare ale Programului de cer
cetare științifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a progresu
lui tehnic pe perioada 1986—1990. 
Rezultat al politicii consecvente a 
partidului nostru din ultimii două
zeci de ani, aceste prevederi consa
cră, mai mult ca oricînd, știința, 
tehnologia avansată și invățămintul 
intre factorii fundamentali ce vor 
asigura deplina transpunere in viață 
a programului partidului.

Sub conducerea fondatorului și pre
ședintelui său, tovarășa academician 
doctor irfginer Elena Ceaușescu, Co
mitetul Național Român „Oame
nii de știință și pacea" a 
făcut, recent, larg cunoscută in 
lume poziția principială, umanis
tă a partiduliîi și statului nos
tru. Tinînd seama de situația in
ternațională actuală, deosebit de gra
vă. vom milita cu și mai multă hotă- 
rîre pentru oprirea cursei înarmări
lor, pentru încetarea definitivă a ex
periențelor cu arma nucleară, pen
tru dezarmare — în primul rînd nu
cleară — pentru ca roadele revolu
ției tehnico-științifice să fie folosi
te numai și numai în folosul pro
gresului. bunăstării și păcii.

în lumina strălucitului exemplu de 
muncă și luptă revoluționară pe care 
ni-1 dă în permanență conducătorul 
partidului și țării, ne angajăm să 
acționăm ca militanți de frunte pen
tru transpunerea în viață a politicii 
interne și internaționale a gloriosu
lui nostru partid. La cea de-a 65-a 
aniversare a Partidului Comunist 
Român, împreună cu întreaga na
țiune. îndreptăm spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului. Eroul României so
cialiste, Erou al păcii, între popoare, 
prinosul recunoștinței noastre fier
binți pentru tot ceea ce a făcut și 

face pentru tăria, măreția și gloria 
partidului, spre binele, demnitatea și- 
propășirea scumpei noastre patrii 
intr-o lume a libertății și păcii, mai 
bună si mai dreaptă.

Tovarășa Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a pre
zentat comunicarea „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la crearea cadrului larg al democra
ției socialiste, muncitorești, perfec
tionarea participării oamenilor mun
cii la conducerea societății", in care

bun, 
mai 
ro-

se spune :
Născut din tot ce avea mai 

mai cutezător, mai înflăcărat, 
clarvăzător ființa neamului 
mânesc. partidul nostru comunist
și-a înscris pe steagul său de luptă 
pentru neam și tară înfăptuirea ce
lor mai înalte năzuințe ale poporu
lui. a idealurilor sale de libertate si 
demnitate națională, de progres si 
bunăstare.

Omagiind cu întreaga noastră 
simțire glorioasele tradiții ale parti
dului, ne facem o datorie de con
știință evocînd, la acest moment 
aniversar, marile evenimente istorice 
din drumul său de lupte și victorii, 
printre care la loc de frunte se 
situează procesul luptătorilor comu
niști și antifasciști de la Brașov, 
de acum 50 de ani, în care s-au 
afirmat cu putere clarviziunea, 
fierbintele patriotism și înaltele ca
lități de revoluționar ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Evocăm cu mîn- 
drie, din șirul momentelor istorice 
ce au situat partidul nostru comu
nist în conștiința națională ca prin
cipala forță socială a luptei împo
triva pericolului fascist, a subjugării 
țării, marile demonstrații antifascis
te și antirăzboinice 
organizarea cărora 
tăritor l-au avut 
Nicolae Ceaușescu și 
Ceaușescu, străluciți 
Iitanți 
tinereții 
pentru 
porului

1939, in 
rol ho-

din 
un 
tovarășul 

tovarășa Elena 
patrioți și mi- 

comuniști, care din anii 
și-au dedicat viata luptei 

libertatea și fericirea po- 
român, cauzei socialismului

și păcii.
Exprimăm un adevăr istoric 

arătind că, după revoluția de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944, gîndită și organizată de 
Partidul Comunist Român și înfăp
tuită împreună cu intregul popor, 
drumul făuririi noii orînduiri socia
liste a cunoscut cea mai largă des
chidere in anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului, de cind in 
funcția supremă de conducere a 
partidului a fost ales cel mai de 
seamă bărbat al tării, omul chemat 
de istorie să dea o nouă istorie 
patriei și poporului român, construc
ției noastre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mărețele împliniri, fără precedent 
în multimilenara istorie a patriei, 
pe care națiunea noastră le-a obți
nut în ultimele două decenii 
au intrat pentru veșnicie in 
conștiința neamului drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Acum, la a 65-a aniversare a glo
riosului Partid Comunist Român, 
gindurile noastre se îndreaptă către 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, omagiind cu în
treaga noastră ființă aportul său im
portant la dezvoltarea tării, la pro
gresul. bunăstarea și fericirea po
porului român.

Dind expresie profundului respect 
și înaltei mîndrii patriotice, revolu
ționare față de contribuția de ines
timabilă valoare a secretarului gene
ral al partidului la îmbogățirea te
zaurului gindirii social-politice, a 
teoriei socialismului științific și 

practicii revoluționare a construcției 
socialiste, doresc să subliniez con
cepția creatoare a ilustrului nostru 
conducător cu privire la democrația 
muncitorească, revoluționară, la par
ticiparea clasei muncitoare, a oame
nilor muncii la conducerea societății, 
concepție științifică, novatoare, ce a 
deschis noi și insuflețitoare orizon
turi activității întregii națiuni, a 
descătușat energiile celor ce mun
cesc, a dinamizat întreaga operă de 
construcție socialistă a țării. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a înțeles ca 
nimeni altul că, in procesul revolu
ționar de construire a noii orînduiri. 
socialismul și democrația sint de ne
despărțit și a fundamentat teza așe
zării socialismului pe baze profund 
democratice, intr-un cadru organiza
toric adecvat, care să asigure partici
parea tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor la conducerea so
cietății.

Este meritul istoric al. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că. pornindu-se 
de Ia adevărurile generale ale dez
voltării sociale, de la realitățile is
torice și naționale ale României, a 
fost creat un sistem de guvernare 
original, superior oricărei democrații 
burgheze, sistem care întruchipează, 
fără egal, atît cadrul instituțional, 
organizatoric și juridic, de partici
pare a oamenilor muncii, a întregu
lui popor la făurirea conștientă a 
propriului destin, cit și valorile și 
normele fundamentale ale societății 
noastre : libertatea și responsabilita
tea socială, egalitatea socială și na
țională, etica și echitatea socialistă, 
umanismul socialist revoluționar.

în centrul sistemului democrației 
muncitorești, revoluționare, partidul 
nostru a situat autoconducerea și 
autogestiunea muncitorească, expre
sia cea mai cuprinzătoare a parti
cipării directe a maselor la guver
narea societății, cadrul cel mai fer
til de impulsionare și fructificare a 
energiilor și capacității creatoare ale 
oamenilor muncii, de sudare a uni
tății în jurul partidului.

în comunicare se subliniază că, în 
contextul profundelor transformări 
înnoitoare? ale sistemului de organi
zare și conducere a societății, al 
procesului adîncirii democrației mun
citorești, revoluționare, secretarul 
general al partidului a configurat cu 
precizie științifică și elementele de
finitorii ale rolului și misiunii sin
dicatelor in viata economico-socială 
a tării, ca cea mai largă organiza
ție a proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor avuției naționale.

Formulînd teza revoluționară că a- 
firmarea rolului conducător al parti
dului nu se poate înfăptui decît in 
strinsă legătură cu clasa muncitoa
re. cu oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, cu întregul po
por, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus în evidență și rolul deosebit al 
sindicatelor în înfăptuirea democra
ției muncitorești, a autoconducerii și 
autogestiunii.

însușindu-și ca program de mun
că și luptă ideile, tezele și orien
tările de excepțională însemnătate 
teoretică și practică cuprinse în stră
lucita cuvintare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recentul Con
gres al U.G.S.R., sindicatele sint 
ferm hotărite ca, sub conducerea 
partidului, să acționeze cu toate for
țele, cu întreaga lor capacitate po
litică și organizatorică pentru a în
deplini exemplar atribuțiile impor
tante și rolul cu care au fost în
vestite de partid, adueîndu-și o 
contribuție mereu sporită la în
tărirea forței materiale si spirituale 
a României, pentru ridicarea bună
stării generale a poporului, pentru 
întărirea independentei si suverani
tății patriei noastre socialiste.

In încheiere, sint exprimate oma
giul fierbinte și recunoștința profun
dă ale clasei muncitoare, ale oame
nilor muncii, membri ai sindicatelor, 
față de gloriosul nostru partid, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marele și strălucitul conducător, 
ctitor de geniu al României socia
liste, erou al luptei pentru pacea 
lumii, pentru progresul și libertatea 
popoarelor.

Tovarășul Ilie Văduva, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, a prezentat comunicarea 
„Politica externă a României socia
liste, a Partidului Comunist Român 
— expresie a gindirii științifice, no
vatoare a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
inaltei sale responsabilități pen
tru destinele păcii și securității 
popoarelor, pentru intărirea încre
derii și colaborării intre națiuni, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, fără arme și fără războaie", 
în care a spus : Elaborată treptat și 
sistematic, pe coordonatele princi
piale. novatoare, stabilite de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, politica externă a 
României s-a impus pe plan mon
dial ca un sistem coerent de gin- 
dire și acțiune, dotat cu o puternică 
personalitate proprie și în acord de
plin cu principiile socialismului, cu 
normele dreptului internațional, cu 
realitățile și cerințele lumii de 
astăzi. Ea s-a afirmat ca o politică 
externă realistă, dinamică și con
structivă. corespunzînd aspirațiilor și 
intereselor vitale ale poporului ro
mân. ale tuturor popoarelor de a trăi 
în pace, libertate si independentă.

Această politică externă a adus 
tării și partidului nostru un presti
giu internațional niciodată atins în 
trecut, înscriindu-se intre grandioa
sele realizări ale epocii celei mai 
bogate în înfăptuiri din istoria nea
mului — „Epoca Ceaușescu". Ea l-a 
consacrat pe creatorul și promotorul 
ei, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ca pe un pa
triot înflăcărat, ca pe un militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ca pe unul 
dintre cei mai proeminenți oameni 
politici ai timpurilor noastre, ca pe 
un mare Erou al Păcii.

In numeroase acțiuni de pace și 
colaborare întreprinse de Partidul 
Comunist Român, de România so
cialistă, alături de cel mai iubit fiu 

al poporului român, de marele băr
bat de stat care este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, regăsim cu bucu
rie și mindrie patriotica pe eminen
tul om politic, savantul de largă re
putație internațională, tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care și-a închinat viata 
slujirii cu nețărmurit devotament a 
intereselor poporului român, propă
șirii științei românești, legării indi
solubile a cuceririlor științei de 
idealurile dezvoltării pașnice a ome
nirii.

Politica externă a României socia
liste se distinge, printr-o serie de 
trăsături care if conferă un caracter 
unic, inconfundabil. Eliberarea de 
orice șabloane și dogme, respectul 
necondiționat față de realități, stă- 
pinirea magistrală a dialecticii ma
terialiste si un profund simt al isto
riei, o capacitate incomparabila de a 
surprinde ceea ce este esențial au 
permis și permit secretarului gene
ral al partidului nostru să vina, de 
fiecare dată, cu evaluări proprii, ori
ginale ale evenimentelor, ale situa
ției internaționale.

Această unicitate a politicii ex
terne românești se bazează pe cori- 
cepția proprie pe care o are tova
rășul Nicolae Ceaușescu despre 
comportamentul statelor intr-o lume 
a interdependențelor crescinde. a 
diversității orinduirilor sociale, mul
tiplicării -factorilor de decizie au
tonomă. Cheia de boltă in această 
privință o constituie sublinierea 
necesității respectării independenței 
și suveranității naționale, a tuturor 
principiilor relațiilor dintre state, 
concepute ca avind aplicabilitate 
universală, independentă de situația 
geografică, de mărimea și forța sta
telor sau de natura raporturilor 
între diferitele state.

Dezvoltarea largă a legăturilor de 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, și în primul rind 
cu țările socialiste vecine, extinde
rea și aprofundarea raporturilor cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toa
te țările lumii reprezintă o con
stantă a politicii externe românești. 
Avem relații diplomatice cu peste 
150 de state, practic, cu toate sta
tele lumii. Și aici, ca și in toate 
aspectele politicii externe românești 
trebuie subliniat caracterul activ, 
dinamic pe care îl exprimă, înainte 
de toate, largul dialog la ni
vel înalt, numeroasele solii de 
pace întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in țări 
de pe toate continentele, perspecti
vele de colaborare pe care acest 
dialog — desfășurat in tară sau 
peste hotare — le-a deschis pentru 
intensificarea colaborării pe pian 
bi șt multilateral, în interesul 
cauzei păcii și înțelegerii între po
poare. Un complement logic al a- 
cestei orientări îl constituie larga 
deschidere in relațiile internaționa
le a Partidului Comunist Român, 
a Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

O trăsătură definitorie a politicii 
externe românești este implicarea 
activă a României în marile pro
bleme ale vieții internaționale, 
participarea ei dinamică la dialogul 
politic mondial, la depășirea mo
mentelor dificile, de impas, la 
identificarea de noi abordări și so
luții.

Comunicarea prezintă, in continua
re. contribuțiile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la solu
ționarea constructivă a problemelor 
actuale ce confruntă omenirea.

în ultimele două decenii. România 
a fost prezentă in toate marile 
dezbateri si acțiuni consacrate păcii, 
libertății si independentei popoare
lor. progresului omenirii. România a 
fost si este angajată total in acțiu
nea de oprire a cursei înarmărilor, 
în primul rînd a celor nucleare, si 
trecerea la dezarmare ; și în acest 
sens subliniază importanta elaboră
rii ținui program complex, cu
prinzător de dezarmare gene
rală. De asemenea. Remarcabile 
contribuții are tara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in ceea ce pri
vește rezolvarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a conflictelor, precum si 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale.

în încheiere. în comunicare se 
arată : O viziune de ansamblu, 
coerentă, asupra lumii contempora
ne, o profundă înțelegere a structu
rilor, mecanismelor, problemelor de 
bază și forțelor ei motrice; un larg ori
zont istoric dublat de o perfectă cu
noaștere a învățămintelor trecutului și 
realităților prezentului : o angajare 
curaioasă pe drumuri nedefrișate. o 
participare directă pătrunsă de o 
înaltă responsabilitate la dezlegarea 
Celor mai complexe contradicții si 
situații din raporturile dintre state 
— acestea sînt cîteva dintre coordo
natele definitorii ale demersului ex
tern românesc, cîteva dintre sursele 
de măreție, de largă audientă si de 
eficientă ale politicii internaționale a 
partidului* si statului nostru, prin 
care România si președintele ei și-au 
legat indisolubil numele de cele mai 
nobile cauze ale omenirii, de lupta 
pentru făurirea' unei lumi mai bune 
Si mai drepte, fără arme si fără 
războaie.

Sărbătorind drumul de lupte si 
victorii al gloriosului nostru partid, 
adresăm omagiul nostru fierbinte 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care, prin gindul si 
prin fapta sa. in fruntea partidului 
Si a tării, a așezat independenta si 
libertatea României pe temelii de 
nezdruncinat, marelui Om de stat 
care a adus și aduce inestimabile 
contribuții la cauza păcii, colabo
rării, independenței și libertății po
poarelor.

In încheierea sesiunii, intr-o 
atmosferă entuziastă, de puter
nică vibrație patriotică, pârtiei- 
panții au adoptat textul unei 
telegrame adresate TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al partidului. președintele 
Republicii Socialiste România.



SClNTEIA — miercuri 7 mai 1986 PAGINA 5

TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la simpozionul organizat de Consiliul Culturii 
si Educației Socialiste si uniunile de creație
8 ț ’ ’

(Urmare din pag. I)

Aducînd un fierbinte și vibrant omagiu 
Partidului Comunist Român, secretarului 
său general, eei prezenți au evocat erois
mul clasei muncitoare, al întregului popor 
in lupta dirză, dusă sub conducerea parti
dului, pentru înaltele idealuri de libertate 
și dreptate, unitate și independentă națio
nală, progres și civilizație, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comunism.

Simpozionul a reliefat cu pregnantă în
făptuirile obținute in toate domeniile vie
ții social-economice in această perioadă 
numită cu legitimă mîndrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", perspectivele 
largi deschise României socialiste de hotă- 
ririle celui de-al XIH-lea Congres al parti
dului, însemnătatea excepțională a iniția
tivelor și acțiunilor de politică externă în
treprinse de dumneavoastră, mult stimate

de participanții la
din

(Urmare din pag. I)

tovarășe secretar general, consacrate rezol
vării problemei fundamentale a lumii con
temporane — încetarea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării generale, în primul 
rind a dezarmării nucleare, asigurarea păcii, 
făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, 

în comunicările prezentate a fost amplu 
oglindită contribuția dumneavoastră, de 
inestimabilă valoare teoretică și practică, 
la înflorirea culturii și artei socialiste, pre
cum și marile deschideri tematice și condi
țiile asigurate creației în domeniul litera
turii și in celelalte genuri artistice , — 
teatru, muzică, arte plastice, cinematogra
fie — mobilizarea tuturor energiilor crea
toare in cadrul grandioasei mișcări inițiate 
de dumneavoastră — Festivalul national al 
creației și muncii libere „Cîntarea Româ
niei".

Participanții la simpozion au dat glas 
sentimentelor de aleasă recunoștință și

adincă stimă purtate tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent 
om de știință de largă recunoaștere inter
națională, personalitate politică proemi
nentă a partidului și statului nostru, pen
tru îndrumarea permanentă, cu înaltă com
petență a culturii și artei, a întregii noas
tre vieți spirituale.

în aceste momente de emoționantă cinsti
re a gloriosului jubileu al Partidului Co
munist Român, ne angajăm solemn să 
muncim fără preget pentru ridicarea la un 
nivel superior a întregii activități politico- 
ideologice și cultural-educative, avînd în 
dumneavoastră cel mai însuflețitor exem
plu de erou comunist, de patriot înflăcărat 
și luptător revoluționar consecvent, carș 
și-a dedicat întreaga viață și putere de 
muncă înfloririi scumpei noastre patrii, 
triumfului socialismului și comunismului în 
Republica Socialistă România.

simpozionul organizat de Asociația juriștilor 
Republica Socialistă România

BEIJING

Deschiderea expoziției
BEIJING 6 (Agerpres). — La 6 

mai, la Centrul internațional de ex
poziții din capitala R.P. Chineze s-a 
deschis expoziția industrială a 
României.

Pe o suprafață de peste 7 000 me
tri pătrați sînt expuse produse ale 
industriei electronice, electrotehnice, 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, materialelor de construcții, 
bunuri de larg consum ' și alimen
tare, care reflectă gradul înalt de 
dezvoltare a economiei românești.

La festivitatea organizată cu pri
lejul deschiderii expoziției au fost 
prezenți Wan Li, membru, al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al Re-

industriale a României
publica Populare Chineze, Qian 
Qichen, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Li Shuzheng, ad
junct al șefului Secției pentru 
relații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
conducători ai unor întreprinderi de 
comerț exterior, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale economice, zia
riști, un numeros public.

A participat Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi
nistru al guvernului.

In cuvintările rostite a fost subli
niată dorința comună de a găsi noi 
căi și posibilități de dezvoltare și 
diversificare in continuare a coope
rării economice bilaterale și a 
schimburilor comerciale.

Propuneri privind rezolvarea problemei datoriilor 
externe ale statelor „lumii a treia*1

ritate a vieții politice internaționale, 
luptător ferm pentru apărarea libertății și 
independenței popoarelor, pentru pace, 
dezarmare și colaborare intre toate națiu
nile lumii.

In epoca construcției socialiste se deta
șează cu strălucire perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, cind. prin voința una
nimă a comuniștilor, a întregului popor, 
ati fost investit cu funcția supremă în 
partid și în stat, etapa căreia, cu legitimă 
mindrie patriotică, poporul i-a dat simbo
lica denumire de „Epoca Ceaușescu", în
scrisă definitiv cu litere de aur in istoria 
patriei ca fiind cea mai bogată in realizări 
din intreaga existentă a poporului român.

Aniversarea gloriosului nostru partid

de participanții la

(Urmare din pag. I)

revoluționare ale partidului din anii in care 
România se confrunta cu pericolul fascist 
și al războiului, ridicindu-vă cu dirzenie 
pentru apărarea independenței și integrită
ții teritoriului național.

în amplul proces de construcție socialis
tă, perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., cind, prin voința comuniș
tilor, a întregului popor român, ati fost 
ales in fruntea partidului și statului, s-a 
dovedit a fi cea mai rodnică în realizări, 
inscriindu-se cu litere de aur în Cartea 
istoriei noastre naționale sub denumirea? 
simbolică de „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Comunicările și dezbaterile din cadrul 
simpozionului au reliefat marile realizări

constituie încă un minunat prilej de a re
liefa, cu aleasă considerație și profundă 
recunoștință, contribuția dumneavoastră 
decisivă la elaborarea in fiecare etapă a 
strategiei dezvoltării țării noastre pe coor
donate dinamice, intensive, geniala dum
neavoastră capacitate de a concepe și a 
alege cele mai adecvate căi pentru dezvol
tarea accelerată și armonioasă a economiei 
naționale, in scopul creșterii bunăstării po
porului, al întăririi independentei și suve
ranității patriei.

De asemenea, gindurile noastre de re
cunoștință se îndreaptă cu adincă prețuire 
și profund respect către tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și statului, om 
de știință de reputație internațională, sub 
a cărei indrumare permanentă știinta ro-

hiănească cunoaște o puternică afirmare.
Membrii Asociației juriștilor din Repu

blica Socialistă România — încadrați orga
nic în Frontul Democrației și Unității So
cialiste — vă asigură, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor ac
ționa in întreaga lor activitate cu toată ca
pacitatea și fermitatea pentru a-și spori 
contribuția la ridicarea continuă a nivelu
lui conștiinței juridice socialiste a cetățe
nilor, pentru prevenirea și combaterea ori
căror manifestări antisociale, pentru res
pectarea Constituției și a legilor țării, apă
rarea cu fermitate a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a proprietății socialis
te, a drepturilor și intereselor legitime ale 
cetățenilor, ale tuturor valorilor fundamen
tale ale societății noastre.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— în cadrul dezbaterilor Comitetu
lui economic și financiar al Adună
rii Generale a O.N.U. — care se des
fășoară la sediul din New York al 
Națiunilor Unite — sînt examinate, 
cu prioritate, probleme privind da
toria externă a țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și aspecte ale si
tuației monetare internaționale.

Cu acest prilej, o serie de vorbi
tori s-au pronunțat în favoarea con
vocării unei conferințe internațio
nale asupra problemei datoriilor ex

terne ale statelor „lumii a treia", în 
special, și a legitimității cererilor lor 
în legătură cu edificarea unor rela
ții monetare și financiare echitabile, 
in general.

în cadrul dezbaterilor s-a eviden
țiat că nesoluționarea problemei da
toriilor externe ale statelor în curs 
de dezvoltare este un efect direct al 
continuării cursei înarmărilor — 
pentru care sint irosite imense re
surse umane și materiale — precum 
și al practicii de a se transfera re
percusiunile crizei economice mon
diale asupra acestor țări.

U.R.S.S.: PREMIERĂ ÎN ISTORIA COSMONAUTICII

Transfer de echipaj între stații orbitale

simpozionul organizat de 
si Învatămîntului

obținute de poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au evidențiat 
contribuția dumneavoastră de inestimabilă 
valoare teoretică și practică la promovarea 
progresului economico-social al țării, la 
dezvoltarea și îmbogățirea tezaurului de 
idei ai socialismului științific contemporan, 
a teoriei revoluționare a clasei muncitoare. 

Lucrările simpozionului au subliniat, de 
asemenea, rolul științei și invățămintului 
în accelerarea progresului economic și so
cial al țării, contribuția tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
reputat om politic și savant de renume 
mondial, la înflorirea științei și învăță- 
mîntuiui din patria noastră.

Participanții la simpozion, exprimînd 
adeziunea tuturor slujitorilor școlii româ-

Ministerul Educației

MOSCOVA 6 (Agerpres). — In 
conformitate cu programul presta
bilit, cosmonauta sovietici Leonid 
Kizirn și Vladimir Soloviov au rea
lizat, marți la ora 20,58 (ora Mos
covei), joncțiunea dintre nava „So- 
iuz T-15“ și complexul orbital știin
țific format de stația „Sallut-7“ și 
„Cosmos-1 686“. Pentru prima oară

in istoria cosmonauticii și a zboru
rilor pilotate s-a efectuat transfe
rul unui echipaj de pe o stație or
bitală pe alta. La 5 mai, cei doi 
membri at echipajului s-au desprins 
cu „Soiuz T-15" de stația orbitală 
științifică din a treia generație 
„MIR", care evoluează acum in re
gim de zbor automat.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iordaniano-sirie- 
ne • Evoluția situației din Liban

AMMAN 6 (Agerpres). — După o 
nouă rundă de convorbiri Intre re
gele Hussein al Iordaniei și pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
purtate marți, șeful statului sirian 
și-a Încheiat vizita în capitala ior
daniană. Convorbirile la nivel înalt 
iordaniano-siriene, a declarat mi
nistrul informațiilor al Iordaniei, 
Mohamed Al-Khatib, au fost con
sacrate consolidării unității arabe și 
pregătirii unei întîlni.ri arabe Ia 
nivel inalt. Ministrul iordanian a 
mai spus că intre subiectele discu
tate a figurat și problema conflic
tului dintre Iran și Irak. El a des
cris relațiile iordaniano-siriene drept 
excelente.

Referindu-se la conținutul con
vorbirilor dintre președintele Hafez 
Al-Assad și regele Hussein, ziarul 
„Tishrin" din Damasc menționează 
că a fost examinată și necesitatea 
unei conferințe internaționale sub 
auspiciile O.N.U. pentru soluțio
narea conflictului din Orientul 
Mijlociu.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Schimbu
rile de focuri intre milițiile libaneze 
rivale au continuat în ultimele 24 de 
ore peste linia de demarcație dintre 
estul și vestul Beirutului. Mai multe 
rachete au fost lansate, de asemenea, 
asupra noului aeroport construit la 
Halat, Ia 32 kilometri nord de Beirut.

în sudul Libanului, trupele israe- 
liene de ocupație au bombardat din 
nou localități libaneze. La est de 
orașul Saida s-au produs ciocniri 
între forțe libaneze de rezistență si 
unităti ale așa-zisei Armate a Sudu
lui Libanului, creată și finanțată de 
Israel.

Pe de altă parte, Agenția Națiuni
lor Unite de ajutor și lucrări pentru 
refugiați palestinieni din Orientul 
Mijlociu (U.N.R.W.A.) a anunțat 
transferarea personalului său din 
vestul in estul Beirutului. Directorul 
U.N.R.W.A., Robert Gallagher, și-a 
exprimat, totodată, hotărirea de a 
continua activitățile U.N.R.W.A. în 
Liban. în ciuda situației existente.

Din partea Comisiei de partid si de stat 
pentru supravegherea si art!: 

caiitătii meiiiuim iooiiirâw
Din măsurătorile efectuate pe în

treg teritoriul tării a rezultat că si 
în cursul zilei de 6 mai. în majori
tatea zonelor afectate, inclusiv in 
municipiul București, radioactivitatea 
a continuat să scadă.

în unele zone, din cauza circula
ției atmosferice, radioactivitatea a 
înregistrat ușoare creșteri, care nu 
prezintă pericol pentru sănătatea 
populației.

Se recomandă In continuare popu
lației. în scop profilactic, urmă
toarele :

— să folosească apa potabilă nu
mai din rețeaua, urbană, din puțurile 
de adincime sau apa minerală ; este 
interzisă utilizarea apei de ploaie :

— să asigure spălarea riguroasă cu 
apă potabilă a legumelor, zarzavatu
rilor si fructelor ;

— să consume lapte si produse din 
lapte provenite numai din rețeaua 
comercială de stat ;

— copiii și femeile gravide să evite 
șederea prelungită în spatii des
chise :

— să asigure spălarea străzilor, 
trotuarelor, incintelor și udarea spa
tiilor verzi.

Unitățile agricole si gospodăriile 
individuale șă asigure adăbarea ani
malelor din puțurile de adincime si 
să proteieze. în continuare, prin aco
perire. fintinile și furajele.

Evoluția radioactivității este con
trolată permanent de stațiile si labo
ratoarele de specialitate si va fi 
adusă. în continuare, la cunoștința 
populației, pină la încadrarea ei. pe 
întreg teritoriul tării, in limitele ad
mise.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului minis
tru al Danemarcei. Foul Schlueter,

prin care îi sînt adresate sincere 
mulțumiri pentru felicitările si urări
le transmise cu ocazia Zilei națio
nale a acestei țări.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial :
— Tovarășul Ion Pățan se elibe

rează din funcția de ministru al in
dustriei ușoare, pe motive de să
nătate.

— Tovarășa Alexandrina Găinușe 
se eliberează din funcția de 
viceprim-ministru al guvernului și 
se numește in funcția de ministru al 
industriei ușoare.Realizare remarcabilă pe tronsonul tineretului de pe Canalul Poarta Albă - Midia-Năvodari

Cinstind prin fapte cea de-a 65-a 
aniversare de la crearea Partidului 
Comunist Român, brigadierii Șan
tierului national al tineretului de pe 
Canalul Poarta Albă — Midia-Nă
vodari au raportat un nou și re
marcabil succes. Ieri. 6 mai, la 
•kilometrul 21 al noii magistrale 
albastre, a început introducerea 
apei în tronsonul de 5 km realizat 
de brigadieri, moment care mar

chează realizarea, în avans, a an
gajamentului asumat de tineret la 
această monumentală construcție a 
„Epocii Ceaușescu". La executarea 
acestui tronson, tinerii brigadieri au 
excavat circa 7 milioane metri cubi 
de pămînt și rocă și au efectuat 
lucrări de betonare, terasamente, 
dragaje și alte operațiuni în va
loare de 600 milioane lei. (George 
Mihăescu, corespondentul „Scînteii").

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început, marți, „Zilele 
filmului cehoslovac", organizate cu 
prilejul celei de-a 41-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă.

La spectacolul de gală au luat par
te membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Asociației cineaștilor, 
alți oameni de cultură, un numeros 
public.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R.S. Cehoslovace 
la București, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

★
în Capitală a fost inaugurată, 

marți, „Săptămîna tehnicii austriece",

organizată de Camera federală de 
comerț a Austriei și Camera de 
comerț și industrie a Republicii So
cialiste România și întreprinderea 
de tîrguri și expoziții și. publicitate 
pentru comerț exterior — Publicom.

în cadrul conferinței de presă ce 
a avut loc cu acest prilej la hotelul 
„București" s-au evidențiat relațiile 
de colaborare economică, in continuă 
creștere, statornicite între țările 
noastre, preocupările reciproce de 
lărgire și diversificare a cooperării 
româno-austriece pe plan economic 
și tehnico-șțiințific. ,

Au fost de față Andreas Berlako- 
vich, ambasadorul Austriei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

nești, fac legămint în fața partidului, a 
dumneavoastră personal, că nu vor precu
peți nici un efort pentru ca, pe baza hotă- 
ririlor Congresului al XIII-Iea al Partidu
lui Comunist Român și ale Congresului 
științei și invățămintului, să-și sporească 
contribuția la pregătirea profesional-știin- 
țifică și la educarea patriotică-revoluțio- 
nară a elevilor și studenților.

Cu prilejul jubileului făuririi partidului, 
vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm prinosul recunoștinței noastre 
fierbinți, cele mai alese urări de sănătate, 
fericire, ani mulți și putere de muncă, 
pentru ca în fruntea partidului și statului 
să faceți să înflorească scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă România.

Adunare festivă cu prilejul
Ziua mondială ,a Cruci Roșii a fost 

marcată, în Capitală, marți, printr-o 
adunare festivă la care au partici
pat reprezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, personalități ale 
vieții medicale, activiști ai Crucii 
Roșii, numeroși oameni ai muncii.

Intr-o atmosferă însuflețitoare, 
participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă în care se spune : In aceste zile 
premergătoare gloriosului jubileu al 
partidului, vă aducem dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte 
omagiu pentru tot ce s-a înfăptuit 
în anii luminoși de cind conduceți 
cu strălucire și cutezanță revoluțio
nară destinele națiunii noastre socia
liste. Ne exprimăm sentimentele de 
înaltă stimă pentru neobosita activi
tate pe care o desfășurați în vede
rea eliminării pericolului de război, 
pentru o lume fără arme, pentru

Zilei mondiale a Crucii Rusii<
realizarea unui climat de pace, secu
ritate și colaborare între popoare.

în aceste zile de profundă rezo
nanță patriotică, gindurile noastre se 
îndreaptă, pline de recunoștință, 
către tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminentă 
personalitate în conducerea partidu
lui și statului nostru, om de știință 
de renume internațional, pentru con
tribuția sa de seamă la ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 

. și spiritual al poporului, pentru grija 
părintească pe care o poartă Socie
tății de Cruce Roșie.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom mi
lita cu perseverență, in spiritul in
dicațiilor și orientărilor dumneavoas
tră, pentru realizarea dezideratelor 
fundamentale âle omenirii, pentru 
ca Anul Internațional al Păcii să 
însemne un mare pas spre triumful 
rațiunii, al păcii pe planeta noastră. 

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal • In tntîmpinarea 

gloriosului jubileu al partidului
20,20 Partidul Comunist Român — 65 

de ani de slujire devotată a po
porului (color) • Făuritorul pu
terii revoluționare, conducătorul 
operei de edificare a societății 
socialiste. Documentar

20,40 Uniți in Jurul partidului (color).

Selecțlunl din concertul festiv al 
Concursului de creație dedicat 
aniversării partidului. Manifestare 
organizată de Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, Uniunea 
compozitorilor și muzicologilor și 
Radioteleviziunea română

21,10 Vremuri de lupte și mari biruințl . 
(II) — (color). Tradițiile și îm
plinirile revoluționare ale comu
niștilor In oglinda filmului ro
mânesc

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Astă-seară, la Sevilla, în finala „Cupei campionilor 
europeni", STEAUA - F.C. BARCELONA

Succes echipei noastre campioane!
Astă-seară se va juca marea fi

nală a cluburilor de pe continentul 
nostru, finala „Cupei campionilor 
europeni" — ediția a XXXI-a.

De-a lungul anilor, pe lista cam
pionilor europeni și-au înscris nu
mele cluburile cele mai renumite. 
Acum au obținut dreptul să se În
treacă. în meciul decisiv pentru cîș- 
tigarea prestigiosului trofeu sportiv, 
campioana României. Steaua Bucu
rești. și campioana Spaniei, F.C. Bar
celona.

Echipa noastră campioană și-a ciș- 
tlgat dreptul de a disputa finala 
după ce a întrecut, la capătul unor 
meciuri spectaculoase, pe Vejle B.K. 
din Danemarca, pe Honved Buda
pesta. pe Kuusysl Lahti și pe An- 
derlecht Bruxelles. După cum re
marca agenția „France Presse". in 
avancronica partidei finale de la 
Sevilla, echipa Steaua a demonstrat 
că este o formație foarte omogenă, 
care practică un fotbal inteligent, 
imaginativ și foarte colectiv.

Deși partida finală se va juca pe 
teren spaniol, la Sevilla (arbitru : 
francezul Michel Vautrot), jucătorii 
români sînt ferm deciși să îndreptă
țească speranțele și încrederea nu
meroșilor amatori de fotbal din țară, 
printr-o comportare plină de ambiție 
și demnitate, pentru un rezultat de 
răsunet, pentru culorile noastre.

Astă-seară, de la 21,15 (ora Româ
niei). va intra pe teren. în finala cu 
F.C. Barcelona, următoarea forma
ție a echipei noastre campioane : 
Ducadam — lovan, Belodedici. Buni- 
bescu, Bărbulescu — Balint. Biiliini, 
Bălan, Majaru — Lăcătuș. Fițurcă. 
Echipa F.C. Barcelona va juca pro
babil în următoarea alcătuire : Urru- 
ticoechea — Gerardo, Migueli, Ale- 
sanco, Julio Alberto — Schuster, 
Esteban. Marcos, Victor Munoz — 
Archibald (Alonso), Carrasco.

Urăm mult succes jucătorilor echi
pei noastre campioane ! Toți ama
torii de fotbal din țară sînt cu inima 
și cu sufletul alături de voi.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 mai, ora 20 — 10 mai, ora 
20. In țara : Vremea se va Încălzi ușor, 
iar cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea mal ales ca
racter de aversă in a doua parte a in
tervalului in vestul șl sudul țării șl 
izolate în celelalte regiuni. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele

intensificări trecătoare In sud-vestul 
țării șl în zona de munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 4 și 
14 grade, pe alocuri mai coborlte In 
depresiuni in prima noapte, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, local 
mal scăzute pe litoral. Izolat, in de
presiunile intramontane, In prima 
noapte, condiții de producere a bru
mei. In București : Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fl variabil, favora
bil ploii slabe la sfirșitul Intervalului. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
7 șl 10 grade, iar cele maxime intre 
25 și 28 de grade.

TOKIO

Reuniunea la nivel înalt a „celor șapte" și-a încheiat lucrările
TOKIO 6 (Agerpres). — în capi

tala Japoniei s-au încheiat lucrările 
celei de-a 12-a reuniuni la nivel 
înalt a principalelor șapte state 
capitaliste industrializate. Șefii de 
stat sau de guvern din Statele Unite, 
Marea Britanie, Franța, R.F. Germa
nia. Italia, Canada, Japonia, precum 
și reprezentanți ai Pieței comune au 
dezbătut. probleme ale vieții., politice 
și economice internaționale. Partici
panții au adoptat o declarație poli
tică generală, o declarație economică 
și alte două rezoluții referitoare la 
terorismul internațional și securita
tea nucleară.

Următoarea reuniune la nivel înalt 
a „celor șapte" urmează să aibă loc, 
în Italia, anul viitor.

într-un mesaj adresat participan-

ților la reuniunea de la Tokio, secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, atrage atenția asupra 
uneia dintre problemele grave cu 
care se confruntă țările în curs de 
dezvoltare, în primul rînd cea a da
toriei externe. Populația din nu
meroase state ale lumii, se arată în 
document, este supusă astfel pnei 
reduceri sistematice a nivelului de 
trai.

Secretarul general al O.N.U. adre
sează un apel conducătorilor celor 
șapte state capitaliste să renunțe la 
politica de protectionism și de re
ducere artificială a prețurilor la pro
dusele importate din țările în curs 
de dezvoltare, fapt care contribuie la 
menținerea impasului în care se află 
aceste state.Acord de cooperare culturală între R.D.G. și R.F.G.

BERLIN 6 (Agerpres). — Un acord 
de cooperare culturală între R.D. 
Germană și R.F. Germania a fost 
încheiat marți la Berlin, relatează 
agenția A.D.N. Kurt Nier. adjunct al 
-ministrului afacerilor externe al 
R.D.G.. a apreciat că acordul repre
zintă un pas important în direcția 
normalizării relațiilor dintre cele 
două state germane și. în același

timp, o contribuție la întărirea păcii 
si realizarea destinderii. La rindul 
său, Otto Braeutigam. șeful repre
zentanței permanente a R.F.G. in 
R.D.G.. a arătat că semnarea docu
mentului constituie un aport la con
solidarea păcii în Europa centrală, 
precum și la dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate dintre R.F.G. și 
R.D.G.

Mișcarea 
pentru 

democratizarea 
Coreei de Sud

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Opoziția democrată din Coreea de 
Sud, reprezentînd aspirațiile celor 
mai largi pături ale populației din 
această parte a Coreei, este fermă 
în ce privește cererile de modificare 
a constituției și de înfăptuire ime
diată a democratizării vieții politice 
și sociale. După cum relatează agen
ția France Presse, într-o scrisoare 
deschisă publicată de ziarul „Wa
shington Post", liderul opoziției sud- 
coreene, Kim Dae Jung, cunoscută 
personalitate democrată, a respins 
propunerile recente ale șefului regi
mului de la Seul. Chun Du Hwan, 
prin care acesta încearcă să determi
ne opoziția să accepte amînarea unei 
reforme constituționale, in schimbul 
unor concesii neesențiale asupra 
scrutinului prezidențial.

Nu poate exista nici un compromis 
cu privire la modalitatea în care sud- 
coreenii trebuie să-și aleagă pre
ședintele — a subliniat Kim Dae 
Jung, înțelegind clar că propunerea 
lui Chun Du Hwan este o manevră 
menită să oprească valul luptei 
populare pentru înlăturarea cit mal 
grabnică a regimului represiv din 
Coreea de Sud.

în scrisoare se cere Statelor Unite 
să sprijine fără echivoc mișcarea de 
democratizare a Coreei de Sud, să-ș| 
schimbe actuala politică de susținere 
a guvernanților de la Seul.

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI SOVIETO-ANGO
LEZE. La Moscova a avut loc, 

I marți, o întîlnire între Mihail Gor-
baciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. — 

I Partidul Muncii, președintele R.P.
Angola. Examinînd o serie de pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale. părțile au reafirmat soli- 

I claritatea cu r țările africane „din 
prima linie", 'cu lupta popoarelor 
din Africa de Sud și Namibia, 

Isub conducerea Congresului Națio
nal African și a Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO). în cadrul întîlnirii, 
informează agenția T.A.S.S.. au 

I fost realizate înțelegeri privind 
înfăptuirea unor măsuri concrete 

I ' în interesul dezvoltării in conti
nuare a prieteniei și colaborării 

1 dintre P.C.U.S. șl M.P.L.A. — 
, Partidul Muncii, dintre U.R.S.S. și 

R. P. Angola.

PRIMIRE. Președintele Repu- 
Iblicii Populare Chineze, Li Xian- 

nian, a primit, marți, scrisorile 
de acreditare a ambasadorului 

. U.R.S.S. in R.P.C., Oleg Troia- 
novski. în cadrul convorbirii avute 

I cu acest prilej, de ambele părți s-a 
exprimat năzuința pentru îmbu- 

Inătățirea în continuare a relațiilor 
dintre U.R.S.S. și R. P. Chineză, 
relatează agenția T.A.S.S.

ȘEDINȚA. La Panmunjon a avut 
I loc la 6 mai o ședință a Comisiei 

militare de armistițiu din Coreea, 
Iîn cadrul căreia reprezentantul 

părții R.P.D. Coreene a denunțat 
actul de’ piraterie al forțelor regi- 

Imului de la Seul care au scufun
dat recent un vas de pescuit, al 
R.P.D.C., anunță agenția A.C.T.C.

ACUZARE. Un grup de 129 ti- 
I neri reținuți' în cursul recentei 

demonstrații din orașul sud-core- 
I ean Inchon au fost acuzați oficial 

de „subminarea securității națio
nale". ceea ce deschide posibilita- 

Ițea condamnării lor la mai multi 
ani închisoare. Prin condamnarea 
tinerilor, autoritățile de la Seul 
încearcă să stăvilească demonstra- 

I____________________________________

țiile împotriva represiunilor. în 
favoarea democrației. în șirul că
rora s-a înscris și ampla mani
festație de la Inchon, la care au 
luat parte circa 10 000 de per
soane.

CONSULTĂRI. în zilele de 5—6 
mai, la Geneva s-au desfășurat 
consultări preliminare sovieto- 
americane privind examinarea 
problemei centrelor de reducere 
a pericolului nuclear, informează 
agenția T.A-S.S. Grupul de experți 
sovietici a fost condus de ambasa
dorul Aleksei Obphov, iar cel ame
rican de adjunctul ministrului apă
rării, Richard Perle.

UNIFICARE. Patru partide de 
opoziție din Pakistan au decis să 
se unească într-o singură forma
țiune politică — Partidul Național 
Awami. Potrivit agenției Taniug. la 
17 și 18 iunie va avea Ioc la Ka
rachi congresul de constituire a 
noului partid.

GUVERNUL SPANIOL nu va 
adopta nici un fel de sancțiuni 
economice împotriva Jamahiriei 
Libiene, a declarat la Madrid un 
purtător de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe, citat de agenția 
France Presse.

SCURT-CIRCUIT. Eșuarea lan
sării rachetei americane „Delta", 
la 3 mai. a fost provocată de un 
scurt-circuit la motorul principal 
al acesteia, a anunțat firma con
structoare. După cum se știe, la 
numai 71 de secunde de la des
prinderea de rampă, motorul s-a 
oprit brusc, iar racheta — care 
începuse să ia o traiectorie hao
tică — a fost telecomandată să 
declanșeze sistemul de autodistru
gere, pentru a preveni căderea 
asupra unor zone populate. „Del
ta" — care a costat 87,5 milioane 
dolari — avea la bord un satelit 
de telecomunicații, pe care urma 
să-l lanseze pe orbită.

INUNDAȚII. Ploile puternice 
căzute in ultimele zile au provo
cat inundații in diferite zone ale

Iranului, soldate ’ cu morți și im
portante pierderi materiale. Agen- i 
ția iraniană IRNA informează că 
numai in provincia Lorestan s-au I 
înregistrat 30 de morți și un mare 
număr de locuințe distruse.

ÎN CAPITALA CAMERUNULUI, 
Yaounde, s-au deschis lucrărije |
unui seminar al O.N.U. privind I
sprijinirea popoarelor și a mișcă- ’ 
rilor de eliberare ce luptă împo
triva colonialismului, rasismului și 
a apartheidului. în cuvîntul inau* I 
gural, ministrul de externe al ță- 
rii-gazdă, William MboumOua, a I
evidențiat necesitatea intensificării 
acțiunilor comunității internațio
nale pentru eradicarea apartheidu- t 
lui și a ultimelor vestigii ale colo
nialismului in Africa. •

SESIUNE. La Khartum au tn- I 
ceput. marți, lucrările sesiunii Adu
nării Constituante sudaneze. Depu
tății forului legislativ suprem au I
fost desemnați in cadrul alegerilor 
generale desfășurate la începutul 1
lunii aprilie anul acesta. Lucrări- . 
le sesiunii sînt conduse de pre
ședintele Consiliului Militar de 
Tranziție, Hassan Swar Al Dahab. 
Prin vot secret, Mohamed Ibrahim I 
Khalim, reprezentant al partidului 
„AI Umma" (Națiunea), a fost ales 1 
președinte al Adunării Constituante. ,

RECORDURI NEDORITE. In pe
rioada anului financiar 1985 (oc
tombrie 1984 — septembrie 1985), I 
efectivele militare și civile ale De- | 
partamentului american al Apără
rii au atins nivelul cel mai ridicat | 
din perioada ultimului deceniu, in
formează agenția France Presse, 1 
citind noua ediție anuală a Penta- ■ 
gonului „Selected Manpower Sta
tistics'1. Raportul evidențiază că. in I 
septembrie 1985. circa 2,15 milioa
ne de americani purtau uniforma I
militară, concomitent cu 1,17 mi
lioane de civili care lucrau pentru 
Departamentul Apărării. Acest to- . 
tal de 3,3 'milioane persoane an
gajate, in S.U.A.. in activități cu 
caracter militar, este cel mai mare 
înregistrat in țară după anul 1975. .

ȘOMAJ. în cursul lunii aprilie, I 
numărul șomerilor înregistrați ofi
cial in R. F. Germania era de i 
2 230 000, ceea ce reprezintă 9 Ia 
sută din totalul forței de muncă 
active a tării, se arată intr-un ra- i 
port al Oficiului federal al mun- | 
cii din această țară.
________________________ I
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Mărețe idei revoluționare pe steagul de luptă al comuniștilor români

UN AMPLU Șl
PENTRU 0 LUME FĂRĂ ARME Șl RĂZBOAIE

COMPLEX PROGRAM DE DEZARMARE

Eliberarea omenirii de coșmarul războaielor, prin înfăptuirea 
unei lumi a păcii, a fost și rămine una dintre cele mai nobile 
cauze, pentru izbinda căreia Partidul Comunist Român a militat 
cu înflăcărare și fermitate de-a lungul întregii sale existente. 
Pornind de la ideea că socialismul și pacea sint de nedespărțit, 
partidul nostru — devenind forța conducătoare a întregii societăți, 
concentrind energiile poporului spre edificarea noii orinduiri — 
a înscris lupta pentru dezarmare ca unul din obiectivele funda
mentale ale politicii externe a României socialiste.

O etapă nouă, superioară în acțiunile în acest sens ale parti
dului și statului îndreptate spre făurirea unei lumi a păcii, fără 
arme și războaie, a fost inaugurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cind năzuințele poporului român, ale tuturor popoarelor 
lumii de a vedea înlăturat definitiv din viața societății spectrul 
unei noi conflagrații, de a se trece la dezarmare au găsit in se
cretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un 
strălucit militant, a cărui vastă activitate și ale cărui multiple 
demersuri și inițiative in slujba acestei nobile cauze i-au adus o 
înaltă apreciere pe toate meridianele.

In actualele împrejurări de gravă încordare internațională, ca 
urmare a cursei înarmărilor, îndeosebi nucleare — care pune în 
primejdie însăși existența civilizației umane — partidul si statul 
nostru, prin glasul de înaltă autoritate al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cheamă la elaborarea unui amplu și complex 
program de dezarmare generală — In centrul căruia să se afle 
dezarmarea nucleară.

Acest program de pace, vizînd salvgardarea umanității de o 
conflagrație atotdistrugătoare, asigurarea dreptului suprem al oa
menilor și al națiunilor la viață, la pace, include o largă paletă 
de propuneri constructive, pe deplin realizabile, de la eliminarea 
rachetelor cu rază medie din Europa și din lume, oprirea tuturor 
experiențelor cu arme atomice și eliminarea definitivă a arsena
lelor nucleare, pînă la reducerea armamentelor clasice, a efecti
velor și a cheltuielilor militare, lichidarea armelor chimice și 
adoptarea de măsuri pentru stimularea încrederii intre state. Ele 
sint izvorîte din înțelegerea marilor primejdii care confruntă 
omenirea in prezent, din necesitatea stringentă de a curma, cit 
nu este prea tirziu, evoluția spre un război, de a asigura1 pacea 
lumii.

Adresînd întregii lumi, oamenilor politici contemporani che
marea fierbinte de a acționa cu înaltă răspuădere pentru triumful 
păcii și al rațiunii, prin întreaga activitate consacrată făuririi 
unei lumi fără arme si războaie, partidul nostru, secretarul său 
general adaugă — în spiritul mărețelor tradiții ale P.C.R. — 
noi și strălucite dovezi ale atașamentului nețărmurit față de 
cauza păcii, contribuții de excepțională însemnătate la împlinirea 
celor mai scumpe idealuri ale poporului nostru, ale tuturor po
poarelor — de a trăi într-o lume pașnică, a demnității si pro
gresului.

ț
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ț 
ț
ț 
ț 
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Problema fundamentală a epocii noastre este aceea a preîntîmpinării războiului, a 
trecerii la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, la asigurarea păcii tuturor 
popoarelor, a păcii în întreaga lume. Nimic nu este astăzi mai important decît de a pune capăt 
cursei înarmărilor, de a impune trecerea la dezarmare, de a asigura pacea, independența 
și libertatea fiecărei națiuni!

NICOLAE CEAUȘESCU

ț

ț 
ț 
ț 
ț

„Ceaușescu — Pace ; o lozincă-simbol, la toate întilnirile conducătorului partidului și statului cu cetățenii localităților țârii

OBIECTIVE CONCRETE ALE PROGRAMULUI DE DEZARMARE PROPUS DE ROMÂNIA SOCIALISTĂ:

„PRIORITATEA PRIORITĂȚILOR": INCHAREA EXPERIENȚELOR 
ATOMICE. ELIMINAREA ARMELOR NOCLEARE

Considerînd înlăturarea primejdiei nucleare ca fiind prioritatea priorităților în ansamblul 
procesului dezarmării, România a avansat de-a lungul anilor multiple propuneri și inițiative în 
acest sens, printre care menționăm :

• In 1959, Declarația guvernului român se 
pronunța pentru efectuarea unor pași concreți pe 
calea înlăturării primejdiei unui război atomic, a 
interzicerii definitive a tuturor armelor de distru
gere în masă.

0 In anul 1963, „Declarația guvernului român 
cu privire la realizarea acordului de interzicere a 
experiențelor cu arma nucleară in atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă" insista asupra extin
derii interzicerii acestora in toate mediile.

0 In baza unei idei formulate de România - în 
1969 — și concretizată într-o rezoluție a O.N.U. a 
fost proclamat „Deceniul dezarmării al Națiunilor 
Unite", al cărui obiectiv prioritar il reprezenta 
eliminarea armelor nucleare.

0 In cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea jubiliară a O.N.U. din 1970 
se punea în lumină imperativul arzător al înfăp
tuirii dezarmării generale.

0 In 1982, la a doua sesiune a O.N.U. dedi
cată dezarmării, a fost prezentat documentul 
„Poziția și propunerile României cu privire la 
problemele dezarmării", în cadrul căruia elimina
rea pericolului atomic era înscrisă ca o cerință 

Șl vitală.

0 Raportul la Congresul ol Xlll-Iea al P.C.R., Ș 
din 1984, aprecia că problema fundamentală â 
epocii contemporane este oprirea inarmârilor, in 
primul rind o celor nucleare, trecerea la dezar
mare.

0 Declarația-Apel a F.D.U.S., ca și Apelul 
Marii Adunări Naționale cu privire la Anul Inter- 
naționalal Păcii, din primăvara Iui 1986, cheamă 
popoarele, toți factorii politici de pretutindeni să 
acționeze, cit nu este prea tirziu, pentru elibe- ! 
rarea omenirii de spectrul distrugerii,, pentru o i 
lume fără arme și războaie.

0 Țara noastră a salutat și sprijină inițiativa 
U.R.S.S. privind trecerea la realizarea unui pro
gram complex de dezarmare nucleară, pe etape, 
pînă in anul 2000.

0 In 1986, proclamat An Internațional al Păcii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesi
tatea unirii tuturor popoarelor și statelor, a for
țelor social-politice cele mai largi pentru oprirea 
cursei nefaste a înarmărilor, trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, făurirea unui viitor pașnic 
pentru întreaga umanitate.

CREAREA DE ZONE ALE PĂCII $1 COOPERĂRII
Ferm convinsă de rolul pozitiv pe care l-ar avea crearea unor regiuni ale păcii și cooperării, 

libere de arme de distrugere în masă, România a acționat și acționează consecvent pentru :

0 Transformarea Balcanilor intr-o zonâ a păcii și 
bunei vecinătăți, a prieteniei și colaborării, fără 
arme nucleare, baze militare și trupe străine. In 
acest sens, România, președintele Nicolae Ceaușescu 
au avansat numeroase propuneri, desfășoară o 
amplă activitate pentru stimularea colaborării 
bilaterale și multilaterale între statele din regiunea 
Balcanilor.

0 Crearea unor zone similare In nordul și in 
centrul Europei.

0 Stabilirea de-a lungul frontierei dintre țările 
membre ale N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia a unui culoar liber de 
arme de nimicire în masă și, în perspectivă, de 
oricare armamente și forțe militare, cu excepția 
forțelor de! ordine și frontieră.

"P-scâ amplasarea r^a in1 vjn —— —r
lumii, civilizația întregii planete.

E L U I*.' :
Marii Adunări Naționali'

Si b
să fie apărate pacea I 
cuvîntarea tovarășului 

nicolae ceaușescu

APELUL 
PEfflRH DEZARMARE Șl PACE 

al Froiiiiiini Dcmofraliei si I niiâlii Socialiste 
din RepiiMiea Socialistă România

MAREA ADUNARE NAJIUNALA
> adoptat chemarea vibrantă de a se face totul pentru oprirea cursei

--------- "

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

înarmărilor, pentru dexarmare, pentru înlăturarea gravelor 
pericole ce amenintă liniștea planete., esența vtețît pe Pămmt 

Apelul ie pace al poporM rămâi poartă 18 mffioaee de semnaturi 
ale niMeitorSw. tirmfa. mUlectv»l&H. amși rintma. mmiiu. maghiari, șemm și i» »ln 
rmionalitif exprhșmi mtprwwwrrta mamtate a aontra « infimi ftlitioi ria I L.. ‘ ■
a fĂft sMvitate, toata inii ia .
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CERINȚA IMEDIATA - OPRIREA AMPLASĂRII. RETRAGEREA 
SI DEZAFECTAREA RACHETELOR DIN EDROPA $1 ÎNTREAGA LOME

In condițiile trecerii la amplasarea într-un șir de țări ale 
Europei occidentale a noilor rachete americane cu rază medie de 
acțiune și la aplicarea contramăsurllor sovietice, România socia
listă, președintele Nicolae Ceaușescu au întreprins numeroase 
demersuri și inițiative constructive pentru înlăturarea primejdiei 
decurgind din această acțiune :

0 Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat scrisori și mesaje 
conducerii U.R.S.S. și S.U.A., precum și altor state ale lumii.

0 Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, în toamna anului 
1981 și în primăvara anului 1982 pe întreg cuprinsul României au 
avut loc uriașe adunări populare, care au culminat cu „Apelul 
poporului român", însumînd 18 milioane de semnături, adresat celei 
de-a doua sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării. ,

0 Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în 1983, din iniția
tiva țării noastre, rezoluția privind oprirea amplasării noilor rachete 
americane și renunțarea la contramăsurile sovietice.

0 In ultimele sale cuvîntări, secretarul general al partidului nostru 
a reafirmat poziția României în problemq rachetelor cu rază medie 
de acțiune, poziție care prevede :

- sistarea imediată a instalării noilor rachete americane și 
aplicării contramăsurilor sovietice - cel puțin pe durata tra
tativelor sovieto-americane de Io Geneva ;
- stabilirea unei date limită în vederea retragerii tuturor 
rachetelor existfente in Europa ;
- eliberarea treptată a continentului și a întregii lumi de 
orice rachete și arme nucleare.

MICȘORAREA CHELTUIELILOR MILITARE. 
PRIMA VERIGĂ A ÎNCETĂRII 

CURSEI ÎNARMĂRILOR
In repetate rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 

însemnătatea deosebită pe care ar avea-o oprirea creșterii chel
tuielilor militare, trecerea la reducerea acestor cheltuieli, in ij 
acest scop țara noastră a propus :

O Oprirea sporirii cheltuielilor militare și trecerea Ia dimî- j 
nuarea acestor cheltuieli, astfel incit, pînă in anul 1990, să se 
ajungă la o reducere de 25—30 la sută, cu perspectiva ca, pină 
in anul 2000, nivelul acestora să se micșoreze cu 50 la sută. 
Procesul urmează să înceapă cu statele posesoare de arme nu
cleare, cu cele care dispun de un potențial militar ridicat, in 
același timp, toate statele fiind chemate să manifeste maximum 
de reținere în stabilirea volumului bugetelor militare.

0 Sumele astfel economisite să fie folosite pentru :
— dezvoltarea economiei, finanțarea de acțiuni sociale șl 
pentru ridicarea nivelului de trai în țările respective ;
— constituirea unui fond al O.N.U., în vederea sprijinirii 
eforturilor de dezvoltare economico-socială a statelor celor

mai slab dezvoltate.
0 înscrierea pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. a 

problemei reducerii bugetelor militare, propunere ce s-a soldat cu || 
adoptarea unor rezoluții în această problemă.

REDUCEREA ARMAMENTELOR CLASICE 
- COMPONENTĂ ESENȚIALĂ 
A DEZARMĂRII GENERALE

Pornind de la faptul că gradul de periculozitate al armelor 
clasice a sporit permanent, România are in vedere să se treacă 
hotărît la reducerea armamentelor clasice, a efectivelor mili
tare. In acest sens. România propune :

0’Adoptarea de1 către toate statele a angajamentului de a 
trece la reducerea treptată a nivelului armamentelor clasice, a 
efectivelor militare,

0 Retragerea tuturor trupelor străine in limitele frontierelor 
naționale și demobilizarea lor.

0 Desființarea bazelor militare de pe teritoriile altor state.
0 Stabilirea unei zone de securitate demilitarizate, pe o odin- 

cime de 15-20 km de io frontierele naționale.
0 Notificarea mișcărilor de trupe și a manevrelor militare de 

anvergură.
0 Renunțarea Ia manevrele militare, în special la cele multina

ționale, in apropierea frontierelor altor state.
0 Asumarea de către statele membre ale diferitelor alianțe 

militare a angajamentului de a nu primi noi membri, de a nu; 
spori efectivele militare și nivelul armamentelor.

PENTRU INTERZICEREA 
ARMELOR CHIMICE

România acționează perseverent pentru inter
zicerea completă și distrugerea totală a armelor 
chimice, a căror perfecționare le-a transformat 
în instrumente de nimicire apropiate de armele 
nucleare.

In cadrul Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva, țara noastră a prezentat în acest scop 
propuneri concrete care prevăd :

0 Declararea stocurilor de arme chimice exis
tente.

0 Elaborarea unui program de lichidare, pro
gresivă, pe etape a acestor arme.

‘ 0 Întocmirea unui calendar precis de desfășu
rare a operațiilor de distrugere, care să inCeapă 
cu mijloacele de război chimice supertoxice.

0 Instituirea unui sistem corespunzător de 
verificare a respectării obligațiilor ce urmează să 
și le asume statele.

0 In acest cadru se înscrie și inițiativa cuprinsă 
în Declarația-Apel a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, cu privire 
la realizarea în Balcani a unei zone fără arme 
chimice.


