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Omagiul tării
S

ărbătorind jubileul Partidului Comunist Român, 
omagiem marea, istorica operă a poporului ro
mân, care, cu 65 de ani în urmă, intr-un mo
ment social și național tumultuos, și-a făurit, dinlă- 

untrul propriei ființe, „suflet în sufletul neamului", 
forța capabilă să-l conducă la izbîndirea străvechilor, 
înaltelor, fierbinților sale idealuri și aspirații.

Poporul este fondatorul partidului ; partidul sub ale 
cărui stindarde purpurii și-a înrolat cei mai buni, cei 
mai viteji, cei mai hotăriți fii, chemați de istorie să 
cucerească dreptatea și libertatea pentru mulțimile 
muncitoare în care se afla „și număr și putere". Cu 
neînfricare, cu abnegație revoluționară, comuniștii 
le-au cucerit prin luptă eroică, zdrobind „orînduiala 
cea crudă și nedreaptă" și arcuind peste țară, o dată 
cu lumina Revoluției din August, speranțele națiunii 
intr-un timp cînd poporul își este sieși stăpîn. Timp 
și el cucerit prin grele lupte și jertfe, timp vestit încă 
de la apariția partidului comuniștilor români pe scena 
istoriei, timpul revoluției și construcției socialiste, al 
înfăptuirii unor mărețe năzuințe.

Timp care încununează cu strălucire îndelungata, 
statornica și tenacea lucrare în istorie a poporului 
român.

Timp care cristalizează învățămîntul de căpătîi al 
gloriosului drum :

Partidul și țara
- un singur gînd. o unică voință!
Sărbătorind jubileul partidului, observăm cu mindrie 

patriotică, legitimul sentiment al făuritorilor de istorie, 
că omagiul cel mai expresiv și înălțător il aduc, în 
numele națiunii, înseși realitățile românești de azi. 
Srnt mărturiile drumului străbătut, roadele politicii îm
brățișate de întregul popor ca fiind propria sa politică.. 
— și ele, iată-le, se află sub ochii, în mina și in cu
getul tuturor : modernele uzine și laboratoare in care 
muncim, înfloritoarele ogoare rodind recolte cum n-au 
cunoscut strămoșii truditori la coarnele plugului, vas
tele amfiteatre și bogatele biblioteci in care, 6u gîn- 
dul dincolo de pragul mileniului trei, se pregătesc 
urmașii noștri ; mîndrele așezări de pe tot cuprinsul 
țării, nou înălțate sau reîntinerite, cu milioanele lor 
de case noi, cu atributele unei civilizații superioare 
care au schimbat fundamental, în răstimpul unei sin
gure generații, cadrul de muncă și existență al unei 
întregi națiuni ; indrăznețele întemeieri, creatoare de 
noi armonii geografice și economice — platformele 
industriale, cetățile de lumină de pe riurile țării, ma
gistrala transfăgărășană, magistrala metroului, albas
tra magistrală dintre Dunăre și Mare... și cîte, și cite I

Visăm, proiectăm și înfăptuim la cote și în ritmuri 
de neimaginat pentru generațiile anterioare. Măsurăm 
cu deceniul, cu cincinalul, pași pe care alții i-au’mă
surat cu secolul. Facem electronică, petrochimie, au
tomatică, o gamă vastă de mașini și utilaje competi
tive. Am învățat și învățăm, repede si temeinic, fără 
complexe, meserii de'ultimă oră, cu ochii la tehnicile 
de vîrf, la nivelul mondial. Se conturează, din toate 
acestea, moi mult decit un tablou, oricit de amplu, 
al unor realizări însuflețitoare. Se confiqurează o nouă 
vîrstă a țării, societatea socialistă multilateral dezvol
tată și corolarul ei - o nouă condiție materială și 
spirituală de muncă și viață.

Inspiratorul, strategul, conducătorul acestui proces 
de amplitudine istorică se numește partidul comunist. 
Partidul vizionar, partidul făurar, care și-a propus și 
o reușit să angreneze la realizarea programului său

de largă perspectivă științifică, revoluționară toate 
forțele creatoare ale țării. Realitățile României socia
liste o demonstrează :

Partidul și țara
- un singur gînd, o unică voință!
Sărbătorind jubileul partidului, gîndul omagial se 

îndreaptă firesc spre momentul solar al devenirii 
noastre, momentul Congresului IX, care a inaugurat 
cea mai fertilă epocă din istoria patriei și a parti
dului. Epoca Ceaușescu, purtînd numele strălucitului 
conducător, erou între eroi, a cărui gîndire și acțiune 
revoluționară, profund creatoare, de un vibrant patrio
tism, și-au pus pecetea regeneratoare pe destinul na
țional, deschizînd partidului și poporului calea spre 
cea mai bună și mai dreaptă dintre orînduiri - co
munismul. Suflul proaspăt al adevărurilor științifice și 
al restituirii istoriei, autenticul spirit revoluționar au 
spulberat dogme și inerții, au pus în mișcare gîndirea 
proprie și au dezăgăzuit energiile, inteligențele, ta
lentele națiunii. „Cu poporul pentru popor" a devenit 
principiul fundamental al conducerii de către partid, 
actul constitutiv al edificării amplului sistem al demo
crației muncitorești-revoluționare. Democrația reală a 
participării directe, democrația faptei. Cu reflexul ei : 
climatul efervescent al inițiativei și responsabilității, 
climatul formării și afirmării pe multiple planuri a per
sonalității umane.

Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează 
întreaga societate și de la care emană energia și lu
mina ce pun în mișcare și asigură funcționarea între
gului angrenaj al oririduirii socialiste. Această memo
rabilă caracterizare aparținînd secretarului general al 
partidului, binecunoscută prin aplicarea ei in viață, 
aflată la temelia mărețelor împliniri ale Epocii 
Ceaușescu, luminează cu tărie adevărul devenirii co
muniste :

Partidul și țara
- un singur gînd, o unică voință!
Sărbătorind jubileul partidului, omaqiul cel mai fier

binte al întregului popor îl reprezintă unanima hotărîre 
de a înfăptui neabătut programul partidului, cuteză
toarele prevederi ale Congresului XIII. Mîndria față de 
realizările prezentului nu reprezintă o stare de jubilație 
ci stimulează o exigentă evaluare si racordare a tu
turor forțelor umane și materiale la scara viitorului : 
atingerea unei noi calități, superioare, în toate dome
niile creației materiale și spirituale, înălțarea României 
pe noi trepte de civilizație și progres. In această nouă 
și decisivă bătălie pentru viitorul prosper și pașnic al 
patriei, care animă toate conștiințele și competențele, 
hărnicia și elanul națiunii, avem în Partidul Comunist 
Român un încercat și neînfricat cirmaci. Certitudine pe 
care poporul român o exprimă astfel :

Strîns uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

1921

*
**
*

aceste fericite zileTrăim 
lnscrise-n viața-ntregului popor 
Precum istoria inscrie-n file 
Cu litere de aur mersul lor.

Sînt zilele ce-n inimă așteaptă 
Și care mărturii prin timp rămin 
Căci ne conduce-o forță înțeleaptă, 
Partidul nostru Comunist Român.

Și-n fruntea lui cea limpede veghează 
Un înțelept și ne-nfricat bărbat, 
Inimă tînără și minte trează, 
In care țara-ntreagâ s-a-ntrupat.

E Omul
Iubit ca

— Ceaușescu Nicolae 
steagul nostru tricolor,

Desen de GH. CALĂRAȘU

Ca steagul roșu, limpede văpaie 
In zborul liber către viitor.

Conducător iubit, doream să vii, 
Chemat de țară și chemat de vreme 
in fruntea scumpei noastre Românii 
Ca soarele în fruntea unei steme.

Alexandru ANDRIȚOIU
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Astăzi, 
la posturile 

de radio 
și televiziune 

Astăzi, în juru! 
orei 16,30, posturi
le de radio și tele
viziune vor transmi
te direct din Sala 
Palatului Republicii 
Socialiste România 
adunarea solemnă 
organizată cu pri
lejul aniversării a 
65 de ani de la 
făurirea Partidului 
Comunist Român.

Vibrante manifestări ale 
voinței întregului popor 

de a asigura
Înflorirea multilaterală a patriei

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, O OPERĂ INTRATĂ IN ISTORIE

Cu prilejul aniversării a 65 de ani de Ia făurirea 
gloriosului nostru partid comunist au continuat să 
aibă loc simpozioane organizate de comitetele jude
țene de partid, ministere și alte instituții centrale.

Comunicările prezentate au evocat drumul de jertfe 
și victorii străbătut de Partidul Comunist Român în 
cele șase decenii și jumătate de existentă, ce s-au 
înscris cu litere de aur în istoria României, în lupta 
poporului nostru pentru eliberare socială și națională, 
pentru libertate, independentă și socialism.

Dîndu-se o înaltă și unanimă prețuire luptei eroice 
a partidului, comunicările au înfățișat, vasta acti
vitate revoluționară desfășurată. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in momentele cele mai importante 
ale mișcării muncitorești din tara noastră, abnegația 
și dăruirea patriotică cu care a militat sub flamurile 
de luptă ale partidului comunist pentru înlăturarea 
exploatării, impotriva fascismului și războiului, pen
tru gloria patriei străbune, pentru construirea cu, suc

ces a socialismului pe pămintul României. A fost 
evidențiată contribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru, la dezvoltarea im
petuoasă a României socialiste in perioada ultimelor 
două decenii, intrată definitiv in conștiința națiunii 
noastre drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Comunicările au pus în evidență puternicul ecou pe 
care il au pe plan internațional acțiunile de pace 
ale României socialiste. ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care reprezintă un pilduitor în
demn in lupta pentru soluționarea constructivă a 
problemelor actuale ce confruntă omenirea.

îijtr-o atmosferă insulîetitoare. participants la sim
pozioane au adresat telegrame tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretai* general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

TELEGRAME ADRESATE
A Înțelege în întreaga amploare și 

complexitate transformările extra
ordinare petrecute în anii postbelici 
în viața poporului român înseamnă 
a reține faptul esențial că tot 
ceea ce s-a săvirșit in România întru 
izbînda dreptății, libertății și neatir- 
nării, tot ceea ce a însemnat in 
această perioadă mers înainte pe 
calea prosperității și civilizației, a 
afirmării demnității omului muncii, 
tot ceea ce ne-a dat forța să biruim 
potrivnicia ob
stacolelor, oricit 
de grele, se lea
gă de gîndul și 
fapta partidului 
nostru comunist.

Intrat in arena 
vieții politice in 
urmă cu 65 de 
ani. intr-o vreme 
în care exponen
ts marii burghe
zii și moșierimii 
propovăduiau cul
tul pentru „tih
na așezămintelor 
noastre patriarhale", apărind „poe
zia" opaițului — desigur nu in casele 
lor, ci în-cocioabele țăranilor și mun
citorilor — din prima clipă a existen
tei sale, Partidul Comunist Român • 
și-a afirmat încrederea in vocația 
creatoare a poporului, in destinul in
dustrial al României. Această încre
dere i-a fost stindard de luptă in anii 
grei ai ilegalității ; din această în
credere neclintită au izvorît. după 
înfăptuirea revoluției de eliberare 
Socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, programele de re
facere și apoi de dezvoltare a eco
nomiei românești — o economie clă
dită diform la vremea aceea, ruinată 
de jaful hitlerist, de distrugerile 
uriașe ale războiului, de dezorgani
zarea aparatului productiv datorat 
sabotajului capitalist, de seceta cum
plită și povara reparațiilor de război.

Nucleul'în' jurul căruia a fost 

Un edificiu economico-social modern, 
pe temelia gîndirii și acțiunii revoluționare

structurat, de la bun început, com
plicatul și anevoiosul proces al de
venirii României moderne l-a con
stituit industrializarea. Idee progra
matică materializată la Conferința 
Națională a partidului din 1945, po
litica de industrializare socialistă s-a 
îmbogățit și nuanțat de-a lungul 
anilor in raport cu experiența acu
mulată pe plan intern și interna
țional.

O cristalizare decisivă înregistrează 

strategia dezvoltării noastre econo
mice după Congresul al IX-lea al 
partidului. împotriva oricăror dogme 
și concepții limitative privind direc
țiile și conținutul industrializării, 
secretarul general al partidului a 
arătat, la mijlocul deceniului al 
șaptelea, că România era o țară so
cialistă in curs de dezvoltare, avind 
de învins toate consecințele de- 
curgînd din această situație. Eva- 
luind exact progresele înregistrate 
și răminerile în urmă existente, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ajuns 
la concluzia realistă că, pe ansamblu, 
ritmul dezvoltării noastre economice 
era nesatisfăcător, păstrarea acestui 
ritm riscînd nu numai șă nu ducă la 
micșorarea decalajelor față de țările 
avansate, dar chiar să le adincească. 
De aici a rezultat adevărul eviden
țiat de secretarul general al partidu
lui că trecerea la socialism nu în
lătură de la sine răminerile în urmă 

seculare, că soluționarea unor im
portante probleme sociale este con
diționată nemijlocit de baza tehni- 
co-materială a societății. Pornind 
de la această idee cardinală pen
tru destinul socialismului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat con
ceptul programatic al construirii so
cietății socialiste in condițiile unei 
dezvoltări economice submedii, avind 
drept obiectiv fundamental progresul 
accelerat al forțelor de producție.

Astfel, strategia industrializării, ela
borată în primii ani de făurire a 
noii orinduiri, a fost radical modifi
cată. Desigur, o seamă de obiective 
ale acestei strategii fuseseră deja 
realizate. în același timp, devenise 
evidentă realitatea că. în raport cu 
nivelurile de dezvoltare atinse de 
industrie, cit și cu noile condiții in
terne și internaționale ale progresu
lui industrial, obiectivele și anumite 
premise materiale și tehnice ale 
teoriei industrializării de pină atunci 
se dovedeau nesatisfăcătoare.

Demonstrind că industria consti
tuie elementul fertilizant al creșterii 
economice, pivotul progresului gene
ral, multilateral al țării, secretarul 
general al partidului a militat con
secvent pentru afirmarea puternică 
a efortului propriu al poporului 
nostru materializat în promovarea 
unei rate înalte de acumulare, ca 
premisă a obținerii unor efecte eco

nomice superioare în utilizarea re
surselor țării. în viziunea acestei 
noi strategii economice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că o 
generație e judecată de istorie nu 
după cit consumă, ci după cît pro
duce. România a început să aloce 
pentru dezvoltare circa o treime din 
venitul național — rată de acumu
lare pe care o menține pină azi. Pe 
această bază a devenit posibilă rea
lizarea in ultimele două decenii a 

unor programe 
de investiții, din 
Ce in ce mai sub
stanțiale de lâ un 
cincinal la altul, 
cuprinzînd abso
lut toate sectoa
rele vieții econo- 
mico-sociale, toa
te zonele și loca
litățile țării. în
treg teritoriul ță
rii a fost impîn- 
zit cu mii și mii 
de mari obiecti
ve industriale, 

amplasate armonios în spiritul 
unei adevărate etici a creșterii 
economice. Amplasarea forțelor de 
producție pe intreg cuprinsul țării 
a creat o solidă temelie pentru afir
marea egalității economice a tuturor 
locuitorilor, care reprezintă, în fapt, 
adevărata egalitate în drepturi.

Concepută ca un proces de lungă 
durată, dezvoltarea economiei româ
nești s-a distins în anii de după 
Congresul al IX-lea deopotrivă ca 
un proces complex, multilateral. în- 
țelegind industrializarea nu doar ca 
simplă creștere a industriei sau 
amplificare, cu precădere, a indus
triei producătoare de mijloace de 
producție, partidul i-a imprimat ca
racterul de factor de integrare și dc 
omogenizare a activităților economi- 
co-sociale în complexul economic 
național, veghind ca creșterea rolu-
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participant la simpozionul organizat 

de Ministerul de Interne
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
într-o deplină unitate de cuget 

și simțire cu întregul nostru popor, 
participantii la simpozionul dedicat 
aniversării a 65 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român —

de participantii la 

Comerțului Exterior 
g

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din uni
tățile de comerț exterior, partici
pantii la simpozionul omagial 
dedicat aniversării a 65 de ani de

de participantii la simpozionul lucrătorilor 

din presă, radio si televiziune
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
In numele ziariștilor români, 

participantii la simpozionul „65 de 
ani de glorioasă istorie, o operă 
intrată in istorie" își exprimă, 
împreună cu toți oamenii muncii, 

eveniment de importanță crucială 
in istoria națională — iși reafirmă 
atașamentul profund la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului. cele mai alese sentimente de 
stimă și adincă recunoștință. de 
dragoste și neasemuită prețuire

simpozionul organizat de Ministerul 
si Cooperării Economice Internationale
la făurirea Partidului Comunist 
Român vă adresează, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral, prinosul lor de recunoștință 
pentru inestimabila contribuție pe 
care o aduceți permanent la lăr
girea și consolidarea schimburilor 
comerciale și a cooperării eco

cu intrcgul popor, inalta prețuire 
față de neobosita și rodnica acti
vitate pe care o desfășurați de 
peste două decenii în fruntea 
partidului și a țării, spre binele și 
fericirea națiunii noastre, pentru 
câuza socialismului și a păcii. Da
torită excepționalei dumneavoastră 

față dc dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. stră
lucit conducător de neam și tară, 
ctitor al României socialiste moder
ne, militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internațio- 
(Continuare in pag. a V-a) 

nomice cu alte țări, _ la creșterea 
fără precedent a ‘ prestigiului 
României in lumea contemporană.

Lucrările simpozionului au scos 
in evidență rolul crucial al Parti
dului Comunist Român in cei 65
(Continuare în pag. a V-a) 

activități teoretice și practice, pă
trunsă de un profund spirit dia
lectic, novator, dispunem astăzi de 
o concepție revoluționară, creatoa
re, privind construcția socialistă, 
de un program și o strategie a
(Continuare în pag. a V-a)
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PARTIDUL
stegarul destinului nou, socialist, al poporului român

„Niciodată în România n-a existat un alt partid politic cu o istorie 
atît de bogată și glorioasă care să fi luptat cu abnegație și să fi realizat 
atîta pentru fericirea poporului român, pentru măreția națiunii noastre. 
Partidul nostru s-a născut și a crescut o dată cu proletariatul, destinul 
său este strîns legat de cel al clasei muncitoare, al întregului popor român*

NICOLAE CEAUȘESCU

Evocăm astăzi împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, stegarul destinului istoric al poporului român, al 
luptei revoluționare a maselor largi populare împotriva exploatării 
și asupririi, pentru dreptate socială, unitate și independență națio
nală, exponentul fidel al intereselor supreme ale poporului român, 
conducătorul încercat al operei revoluționare, patriotice de edificare 
a socialismului și comunismului în România.

Eveniment de însemnătate istorică in viața clasei noastre munci
toare, a întregului popor român, făurirea Partidului Comunist Român 
Io 8 Mai 1921 a marcat o etapă nouă, superioară în afirmarea miș
cării revoluționare și democratice din România, clasa muncitoare și 
partidul său politic ducînd mai departe idealurile națiunii române, 
cele mai bune tradiții ale mișcării muncitorești, democratice, progre
siste, ale partidului clasei muncitoare, făurit în urmă cu aproape 
o sută de ani.

Partidul - ființă din marea ființă 
a poporului român

Produs al stadiului de dezvoltare 
al societății românești, avind rădă
cinile adine tmplintate in realitățile 
țării și trăgîndu-și seva din devota
mentul față de interesele vitale ale 
poporului, partidul clasei muncitoa
re din. țara noastră a fost rezultatul 
firesc al evoluției economice și so- 
cial-politice a societății noastre.

în comparație cu alte țări din cen
trul și apusul Europei, unde relațiile 
de producție capitaliste începuseră 
să ia amploare incâ în secolele al 
XVII-lea și al XVIII-lea, în țările 
române dezvoltarea economică și so- 
cial-politicâ pe calea capitalismului 
a fost mult timp frinată de domina
ția străină, de distrugerea sau în
străinarea a nenumărate valori ma
teriale și spirituale, divizarea sau 
împărțirea unor teritorii românești 
Intre cele 
timpului.

Dar, în 
cerințele 
economice, sociale șl politice au de
terminat ca și în țara noastră, ince- 
pînd cu secolul 
tot mai evident, 
lui al XIX-lea, 
producție de tip . 
cu acestea, muncitorii salariați. Pro
cesul de formare și consolidare a 
modului de producție capitalist a 
fost accelerat sub impulsul revolu
ției de la 1784 condusă de Horla, 
Cloșca și Crișan, al revoluției de la 
1821 condusă de Tudor Vladimirescu, 
revoluției burghezo-democratice de 
la 1848—1849. Unirii Principatelor 
Române — Muntenia și Moldova — în 
1859 și făuririi statului național ro
mân modern, al proclamării inde
pendenței absolute de stat a Româ
niei in 1877. După cucerirea indepen
denței de stat s-au luat o serie de 
măsuri pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării prin încurajarea 
industriei naționale. în același timp, 
burghezia românească, neconsolidată 
incă în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, împărțind în pună mă
sură puterea economică și politică 
cu moșierimea, s-a aflat în situația 
de a face mari concesii burgheziei 
străine, care a acaparat treptat ra
murile principale ale economiei na
ționale. Efectele dominației străine 
se manifestau cu deosebită asprime 
In Transilvania mai ales după în
cheierea pactului dualist în 1867 și 
formarea monarhiei austro-ungare.

Evenimentul cel mai important, cu 
profundă rezonanță pentru destinele 
istorice ale României, l-a constituit 
formarea, dezvoltarea și intrarea in 
arena vieții politice a clasei munci
toare din țara noastră. Pe ansam
blul teritoriului țării, la sfirșitul 
secolului al XIX-lea, numărul mun
citorilor salariați se ridica la apro
ximativ 300 000, dintre care 130 000 
formau proletariatul industrial mo
dern, de fabrică, de numele căruia 
este strins legată nașterea mișcării

mai puternice

pofida tuturor 
obiective ale

imperii ale

opreliștilor, 
dezvoltării

al XVIII-lea, apoi, 
la începutul secolu- 
să apară relații de 
capitalist și, o dată

muncitorești și dezvoltarea combati
vității sale revoluționare, a luptei de 
clasă.

în acest climat au luat ființă, in 
anii 1868—1870, primele organizații 
socialiste, ele desfășurindu-și activi
tatea paralel cu asociațiile profesio
nale muncitorești. In 1872 s-a creat 
Asociația generală a lucrătorilor din 
România, una din cele mai vechi 
asociații de acest fel din lume. înce- 
pînd cu deceniul al 8-lea al veacului 
trecut s-au pus bazele, la București 
și Iași, apoi și în alte orașe ale țării, 
primelor cercuri și Cluburi socialiste 
care au desfășurat o bogată activi
tate organizatorică și propagandisti
că, editînd mai multe publicații, 
printre care : „Socialistul", „Dacia 
viitoare", „Drepturile omului", „Dez-

robirea", „Contemporanul", care au 
contribuit la răspindirea ideilor so
cialismului științific.

Idealul clasei noastre muncitoare, 
organizarea și lupta unită la nivel 
național aveau să fie încununate la 
Congresul din 31 martie — 3 aprilie 
1893 prin constituirea partidului po
litic al proletariatului român. Crearea 
Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România, pe baza prin
cipiilor socialismului științific, acum 
aproape un secol, a constituit un 
moment de însemnătate istorică în 
dezvoltarea și în afirmarea proleta
riatului în viața social-politică a ță
rii. Partidul politic muncitoresc a 
militat consecvent pentru dezvolta
rea industrială a României, pentru 
rezolvarea problemei agrar-țărănești, 
pentru desăvîrșirea unității național- 
statale și democratizarea vieții de 
stat.

în Împrejurările create de prăbu
șirea țarismului și victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, de 
destrămarea monarhiei austro-unga- 
re, la sfîrșitul anului 1918, lupta pen
tru încheierea procesului de făurire 
a statului național român unitar a 
luat un deosebit avînt, angrenind în
treg poporul. La 1 Decembrie 1918 
s-a încheiat procesul de făurire a 
statului național unitar român. Miș
carea muncitorească, reprezentanții 
săi s-au situat în primele rinduri ale 
luptătorilor pentru unire. Salutînd 
făurirea statului național unitar ro
mân, in Declarația din 13 februarie 
1919 a Comitetului Executiv al 
Partidului Socialist și a Comi
siei generale provizorii a sindi
catelor se arăta : „Ca socialiști ro
mâni, internaționaliști, salutăm cu 
bucurie dezrobirea națională a po
porului român in provinciile subju
gate pină acum ți respectăm legă- 
mintele de unire hotărite. România 
nouă de astăzi trebuie să devină 
România socialistă de miine".

„Comuniștii vor lupta mereu 
in primele rinduri"

în contextul general al profunde
lor mutații politice și sociale petre
cute in lume după primul război 
mondial, au avut loc și în România 
postbelică mari schimbări, care au 
deschis perspectiva dezvoltării mai 
rapide a forțelor de producție ale 
țării și, totodată, s-au creat condiții 
favorabile pentru intensificarea ac
tivității forțelor sociale progresiste, a 
mișcării muncitorești, revoluționare.

Un moment de cea mai mare im
portantă în istoria dezvoltării miș
cării muncitorești și a celorlalte 
forțe democratice și progresiste din 
tara, noastră l-a constituit transfor
marea Partidului Socialist in parti
dul Comunist Român, la 8 mai 1921. 
Continuator direct al partidului po
litic creat in 1893, al celor mai bune 
tradiții ale mișcării muncitorești și 
socialiste din România, partidul co
munist a devenit, în noile condiții 
istorice, exponentul fidel al interese
lor clasei muncitoare, ale întregului 
popor român.

Deși partidul comunist a 
înfruntat de la început 
dezlănțuită de aparatul 
burghez, fapt ce împiedica 
rea largă și principială in 
problemelor social-economice și po
litice ale dezvoltării țării, la care se 
adaugă persistența unor 
ideologice și 
ale practicilor 
impune unele 
conforme cu 
partidul comunist a fost de la început 
o prezentă vie pe scena vieții poli
tice românești. El a organizat și 
condus mari bătălii de clasă

avut de 
prigoana 
de stat 
dezbate- 
partid a

confuzii 
consecințele negative 

Comintemului de a 
teze și indicații ne- 
realitâțile României,

ale ma-

selor de oameni al muncii împotriva 
asupririi și exploatării, pentru apă
rarea drepturilor și libertăților de
mocratice, s-a ridicat ferm in apă
rarea independentei, suveranității și 
integrității patriei.

Un loc important in lupta pentru 
făurirea unității de acțiune a clasei 
muncitoare, pentru închegarea unui 
front patriotic național l-au ocupat 
marile bătălii de clasă din anii cri
zei economice, care au culminat cu 
luptele muncitorești din ianuarie- 
februarie 1933 organizate și conduse 
de partidul comunist. Unitatea de 
acțiune înfăptuită atunci, pe baza 
frontului unic, a creat condiții fa
vorabile mobilizării maselor largi de 
oameni ai muncii, comuniști, socia
liști, social-democrați, membri ai 
altor organizații și .partide politice, 
dînd luptelor o amploare fără pre
cedent, ceea ce demonstra că forța 
proletariatului constă în unitatea sa, 
că aceasta constituie o condiție esen
țială pentru asigurarea rolului con
ducător al clasei muncitoare în lupta 
întregului popor pentru înlăturarea 
regimului burghez, pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român.

După instaurarea hitlerlsmului la 
putere in Germania, în ianuarie 
1933, cind pericolul fascist și revizio
nist amenința direct interesele su
preme ale poporului nostru, integri
tatea și suveranitatea patriei, Parti
dul Comunist Român s-a situat în 
fruntea forțelor patriotice, naționale, 
care luptau pentru apărarea suvera
nității și integrității țării, pentru a 
bara calea fascismului și războiului.

în acest sens. Partidul Comunist 
Român a reușit să activizeze în jurul 
său cele mai largi forțe sociale anti
fasciste — clasa muncitoare, masele 
țărănești, intelectualitatea progresis
tă, alte pături și categorii sociale. El 
și-a lărgit contactele cu grupările și 
organizațiile democratice burgheze și 
cu un mare număr de personalități 
politice. Rezultatul acestei activități 
s-a concretizat in crearea a zeci de 
organizații de masă democratice, 
antifasciste : Comitetul național anti
fascist, Liga muncii. Blocul demo
cratic, Frontul plugarilor. Frontul 
studențesc democrat, Frontul femi
nin ș.a.

Cursul ascendent al colaborării 
între forțele muncitorești în anii 
1935—1937 a făcut posibilă organiza
rea unor acțiuni de masă antifasciste 
la scară națională. Acordurile de la 
Băcia, București și Țebea încheiate 
la sfîrșitul anului 1935 între organi
zații de masă legale conduse sau 
influențate de P.C.R. au dat un nou 
impuls luptei antifasciste.

Acțiunile organizate de partidele 
clasei noastre muncitoare împotriva 
politicii statelor fasciste, pentru apă
rarea independenței cunosc o am
ploare deosebită in cursul anului 
1936, urmare directă a încordării si
tuației internaționale prin intrarea 
trupelor germane în zona renană, 
intervenția fascistă germano-italiană 
în Spania, definitivarea blocului mi
litar agresiv „Axa Berlin—Roma", 
evenimente care amenințau pacea 
lumii, ființa națională și existența 
unor state și popoare.

O expresie a patriotismului fier
binte al comuniștilor români, a 
hotăririi lor de luptă antifascistă a 
constituit-o desfășurarea procesului 
intentat la Brașov grupului de tineri 
militant! comuniști șl antifasciști in 
urmă cu o jumătate de veac. In 
acest proces, s-a distins, prin curaj 
și dîrzenie revoluționară, prin clarvi
ziune și maturitate politică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a făcut "să 
răsune vibrant in sala procesului, ca 
și dincolo de pereții acesteia, che
mările partidului la împotrivire și 
acțiune antifascistă hotărită, la uni
rea tuturor forțelor progresiste, de
mocratice, patriotice intr-un larg 
front popular antifascist.

Sarcinile mari ce se ridicau in 
vara anului 1936 in fața maselor 
populare din țara noastră in lupta 
pentru apărarea independenței și in-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la un miting in anul 1946, în perioada luptei pentru cucerirea puterii 
politice

tegrității țării au fost amplu 
zate la Plenara a V-a 
a Comitetului Central al 
din august 1936. Au fost 
eate căile de organizare

anali- 
lărgită 
P.C.R. 
indi- 

a re
zistenței poporului român împotri
va unui atac din partea fascismu
lui german prin măsuri de ordin po
litic, economic, social și militar. în 
Rezoluția plenarei se arată : „Trium
ful imperialismului german ar duce 
la triumful fascismului ungar, bulgar 
etc., la dezmembrarea României in 
folosul tărilpr vecine și la .înrobirea 
străină a poporului român, la acapa
rarea tuturor bogățiilor țării de către 
imperialismul german". Ca Urmare, 
în cazul în care Germania hitleristă 
va ataca România cu ajutorul Un
gariei horthyste, „Comuniștii vor 
considera necesară apărarea fiecărei 
palme de pămint a țării noastre, vor 
intra in primele rinduri ale luptăto
rilor pentru respingerea agresiunii 
fasciste".

Consecvent politicii sale patriotice, 
partidul a urmărit îndeaproape pla
nurile revizioniste ale statelor fas
ciste și a luat atitudine publică îm
potriva lor. Cind, la 1 noiembrie 
1936, Mussolini a făcut o declarație 
provocatoare la Milano cu privire la 
revizuirea granițelor țărilor dunăre
ne, C.C. al P.C.R. a lansat un ma
nifest în care își exprima încă o 
dată hotărirea de a lupta contra ori
cărei revizuiri a tratatelor de pace.

1 Mai 1939 - istorică victorie 
politică a partidului comunist

daritate muncitorească, partidul co
munist a luat măsuri organizatorice 
pentru a asigura desfășurarea mani
festației la nivelul marilor pericole 
care planau asupra țării și a ome
nirii. Are o deosebită semnificație 
prezența in primele rinduri ale or
ganizatorilor marii demonstrații a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pa
triot înflăcărat, profund devotat cla
sei muncitoare, poporului din rîndu- 
rile căruia s-a ridicat, participant 
activ la luptele conduse de partid, 
pentru răsturnarea regimului de ex
ploatare și asuprire, care se remar
case încă de timpuriu prin înaltul 
spirit organizatoric și tenacitatea cu 
care a dezvăluit pericolul fascist și 
revizionist. Un rol deosebit in orga
nizarea marilor manifestații antifas
ciste a revenit tineretului din Capi
tală, din rîndul căruia se remarcase 
tinăra comunistă Elena Petrescu 
(Ceaușescu).

Manifestările patriotice antifasciste 
de la 1 Mai 1939 au constituit o vic
torie a partidului eomunist, a poli
ticii sale de Front Unic cu celelalte 
partide muncitorești și democratice. 
Ele au fost larg comentate în cele 
mai diverse pături ale opiniei publice 
din țară și au avut un larg ecou pe 
plan internațional. Ele au contribuit, 
în același timp, la creștefea presti
giului, a autorității de care Partidul 
Comunist Român se bucura in fața 
întregii națiuni.

Marșul războinic al Germaniei 
hitleriste, cotropirea succesivă a unor 
țări europene, începutul celui de-al 
doilea război mondial la 1 septem
brie 1939 prin atacarea Poloniei au 
creat o situație din ce in ce mai 
grea pentru România. C.a urmare a 
politicii de cedare în fața hitlerismu- 
lui promovată de marile state euro-

pene, României i-au fost impuse în 
1940 importante cesiuni teritoriale, 
prin odiosul dictat fascist de la 
Viena, prin care se răpea României 
partea ei de nord-vest, inglobată Un
gariei horthyste. în acest climat, in 
România a fost instaurată dictatura 
militaro-fascistă, care a subordonat 
România intereselor celui de-al trei
lea Reich.

în această perioadă de grea cum
pănă pentru poporul român, cind 
însăși ființa României ca stat era 
grav amenințată, P.C.R. și-a asumat 
cu îndrăzneală și luciditate răspun
derea de a organiza și conduce la 
victorie lupta tuturor forțelor mun
citorești și populare, patriotice și 
naționale, a întregului nostru popor, 
pentru eliberarea de sub dominația 
fascistă. Preocupat de interesele su
preme ale națiunii. P.C.R. a știut să 
găsească un limbaj comun cu toate 
forțele și grupările politice opuse 
dominației străine, pentru salvgarda
rea intereselor naționale vitale ale 
tării. Partidul comunist a fost pre
zent in toate înțelegerile făurite din 
inițiativa și la insistențele sale și a 
avut rolul dinamizator al forțelor 
care acționau pentru eliberarea țârii 
de sub dominația fascistă. Sub con
ducerea Partidului Comunist Român 
s-a înfăptuit cu succes revoluția de 
eliberare națională și socială, antifas
cistă și antllmperialistă din August 
1944. „Răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste și a dominației Germa
niei hitleriste — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a marcat o co
titură istorică in viața poporului nos
tru, a deschis calea pentru eliberarea 
deplină a țării, pentru trecerea Ia în
făptuirea transformărilor democra
tice, revoluționare, pentru întărirea 
independentei și suveranității țării".

Anexarea Austriei, in martie 1938, 
accentuarea politicii expansioniste a 
Germaniei hitleriste in sud-estul Eu
ropei după acordul de la Miinchen 
din 1938, cotropirea Cehoslovaciei au 
creat grave pericole pentru indepen
dența și integritatea teritorială a 
României. în aceste condiții, animat 
de un profund patriotism, Partidul 
Comunist Român a acționat cu și mai 
mare hotărîre in vederea concentrării 
tuturor forțelor democratice intr-un 
front larg patriotic antifascist și mo
bilizării intregului popor la luptă 
pentru apărarea patriei. P.C.R. a 
avertizat asupra accentuării izolării 
României pe plan internațional, cit 
și asupra pericolului unui atac imi
nent hitleristo-horthyst asupra țării 
noastre.

Manifestul C.C. al P.C.R. din 17 
martie 1939 glăsula : „Trupele de 
asalt ale lui Hitler au invadat Ceho
slovacia și se găsesc la granița țării 
noastre. întreg poporul să se pună in 
stare de alarmă (...). Partidul Comu-

nist din România dă alarma ! Să fie 
pregătit de luptă întreg poporul 
român pentru apărarea țării împo
triva cotropitorilor fasciști. Hitler 
vrea să ne răpească griul, petrolul și 
teritoriul. El vrea să ne arunce in 
robie (...). Partidul Comunist declară: 
Comuniștii vor lupta cu arma in 
mină in primele rinduri. Uniți-vă cu 
toții intr-un singur front puternic 
contra lui Hitler și a aliaților săi re
vizioniști".

în lumina acestor coordonate, a 
stării de spirit patriotice și antifas
ciste a maselor largi populare se 
evidențiază și legătura organică intre 
amploarea și caracterul demonstra
țiilor de la 1 Mai 1939 și întreaga 
muncă desfășurată de comuniști, de 
socialiști și social-democrați pentru 
mobilizarea tuturor forțelor demo
cratice și antifasciste la lupta împo
triva tendințelor expansioniste și re
vizioniste ale statelor fasciste. Por
nind de la tradiția și semnificația 
zilei de 1 Mai, ca zi de luptă și soli-

Momente din istoria luptei revoluționare : o demonstrație muncitorească la începutul veacului (stingă), eroica luptă a muncitorilor Griviței în ianuarie-februarie 1933

Forța hotăritoare a luptei 
pentru edificarea noii orinduiri

Partidul comunist a constituit forța 
hotăritoare care a asigurat participa
rea poporului român, cu intreaga sa 
armată, cu întregul său potențial 
material și uman, alături de armate
le Uniunii Sovietice, de intreaga 
coaliție antihitleristă. «in războiul 
contra Germaniei naziste, pentru eli
berarea deplină a tării și. dincolo de 
hotarele sale, pentru eliberarea Un
gariei. Cehoslovaciei și a unei părți 
a Austriei, pină la victoria finală din 
mai 1945.

Partidul Comunist .Român a orga
nizat și condus lupta revoluționară 
a clasei muncitoare și țărănimii 
pentru cucerirea puterii politice, tre
cerea mijloacelor de producție in 
proprietatea intregului popor, inlătu- 
rind pentru totdeauna exploatarea 
omului de către om. creindu-se ast
fel bazele pentru dezvoltarea plani
ficată a economiei naționale, pentru 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, generalizarea și consolida
rea relațiilor socialiste de producție.

în toți acei ani. fiind învestit cu 
Înalte răspunderi în conducerea par
tidului și a statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus o contribu
ție deosebită la elaborarea politicii 
partidului, a participat activ la în
făptuirea acesteia. in acest cadru 
ilustrindu-se. o dată mai mult, marea 
sa experiență dobîndită în anii luptei 
sub stindardul eroicului nostru par
tid comunist, înalta sa capacitate po- 
litico-organizatorică, de unire și mo
bilizare a energiilor revoluționare 
ale maselor ; încă din acea epocă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acțio
nat cu consecvență, cu abnegație 
pențru întărirea democrației de 
partid, ca temelie a adincirii demo
cratismului orînduirii socialiste, pen
tru stringerea legăturilor partidului 
cu poporul, întărirea legalității so-

cialiste. apărarea demnității patriei. 
Această conduită politică, consecvent 
revoluționară, principialitatea sa 
comunistă, înalta pregătire politică, 

. devotamentul neclintit
partidului, poporului, 
și-au aflat suprema 
prin alegerea sa, la 
IX-lea, în fruntea partidului. Rapor
tul elaborat și prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în fața isto
ricului forum comunist, a intregii 
țări, a deschis o perspectivă nouă 
operei de edificare a orînduirii so
cialiste în patria noastră, noi ori
zonturi muncii 
popor.

Privind acum 
tru popor este 
sa putere de muncă și creație isto
rică in îndeplinirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XIII-lea 
— drumul glorios parcurs de partid, 
rolul său în transformarea și condu
cerea societății românești, se poate 
afirma, cu deplin temei, că el s-a 
identificat Intru totul cu interesele 
fundamentale ale clasei muncitoare, 
ale întregului nostru popor, că în is
toria zbuciumată a poporului român 
nu a existat niciodată un alt partid 
politic care să fi servit cu atîta abne
gație interesele întregii națiuni. Pen
tru toate acestea. Partidul Comunist 
Român și-a cîștigat încrederea și 
respectul tuturor categoriilor socia
le, care văd în el, in politica sa in
ternă și externă, expresia interese
lor lor fundamentale, garanția dez
voltării continue a tării, a ridicării 
gradului de civilizație si bunăstare 
materială și spirituală a celor ce 
muncesc, a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

față de cauza 
socialismului 
recunoaștere 

Congresul al

și creației întregului

— cind întregul nos- 
angâjat cu întreaga

Conf. univ. dr.
Mircea MUȘAT 7
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

PARTIDUL £*
ÎN VIAȚA ȚĂRII, ÎN VIAȚA POPORULUI

Partidul Comunist Român.,.
„Acum, cind se împlinesc 65 de ani de Io făurirea Partidului Comunist 

Romcin și aproape 100 de oni de existența a primului partid muncitoresc in 
România — sublinio tovarășul Nicolae Ceaușescu - putem afirma cu îndrep
tățită mindrie că avem un partid puternic, unit, urmat cu încredere de întregul 
popor, că partidul nostru nu are și nu va avea niciodată țel mai înalt, suprem 
decit interesele poporului, ale bunăstării și fericirii sale, ale independenței și 
suveranității României, decit cauza socialismului și comunismului I".

Partidul Comunist Român...
Un partid care din prima clipă a făuririi sale a fost mereu cu fața la 

viitor, a militat permanent pentru viitor, scruțindu-i profunzimile, prospectindu-l 
cu ințelepciunea și siguranța pe care i le dădeau cunoașterea și stăpinirea 
desăvîrșită a legilor obiective de dezvoltare a societății. Un partid a cărui 
politică și scop suprem s-au concentrat asupra omului, luptînd pentru fericirea 
lui, pentru împlinirea multilaterală a personalității lui, pregătindu-l pentru a-și 
însuși viitorul de progres și civilizație tot mai luminos. Un partid al cărui 
program conceput și elaborat pe baza înaltelor exigențe ale socialismului 
științific este programul de luptă al întregului nostru popor.

Omagiind partidul, în acest al 65-lea Mai aniversar, gindurile milioanelor 
și milioanelor de oameni ai muncii sint stăpinite de mindria și bucuria de a 
avea in fruntea lor un astfel de conducător cutezător ; gindurile milioanelor 
și milioanelor de oameni ai muncii se îndreaptă cu nețărmurită recunoștință 
și mindrie către comunistul din fruntea partidului și a țării, către omul care 
a dat numele său,epocii celor mai mari biruințe și cuceriri socialiste și comu
niste din întreaga' istorie a României — Epoca Nicolae Ceaușescu, timp de 
istorie de neegalată strălucire scrisă cu majuscule in cronica neamului nostru.

Le-am ascultat cuvintul acolo, la locul lor de muncă — in abatajele din 
care scot cărbune tot mai mult, mînuind complexe mecanizate de mare randa
ment, în fața cuptoarelor de forjare unde metalul incandescent capătă tării 
însutite, in uriașele hale ale uzinelor de construcții de mașini, la pupitrul 
de comandă și supraveghere a complicatelor și gingașelor metamorfoze chi
mice, pe ogoare sau în atmosfera vastelor amfiteatre în care știința le deschide 
celor tineri noi și noi orizonturi de investigat și cucerit. Cuvint ol oamenilor 
care-și omagiază partidul prin noi și noi rezultate în muncă, sărbătorirea 
măreței aniversări fiind, în mod firesc, o sărbătoare o muncii, a gindurilor 
îndreptate spre viitorul căruia partidul i-a conturat, cu amplă viziune științifică, 
relieful prin hotăririle minunatului său program constructiv, prin grandioosele 
obiective stabilite la cel de-al Xlll-leo Congres al său.

L
a acest moment
aniversar — ne 
spunea minerul 
Ștefan Alba, șef de 

brigadă la Petrila. in Valea 
Jiului — îmi reamintesc, 
cu emoție. vizitele de 
lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in mij
locul nostru, al minerilor. 
Cu aceste prilejuri, condu
cătorul partidului și al sta
tului a discutat Îndelung 
cu noi cum să rțe organi
zăm mai bine munca, acti
vitatea. a ho.tățțt împreună 
cu noi introducerea heîn- 
tirziată a tehnicii înaintate 
în exploatare, tehnică de 
mare randament pentru 
sporirea producției de căr
bune atlt de necesar ener
giei și metalurgiei tării. 
Dezbătind toate aceste lu
cruri. dezbateam, in fond, 
așa cum de altfel se petrec 
lucrurile peste tot in mare
le dialog al secretarului 
general cu țara, probleme
le cele mai .stringente ale 
politicii interne si externe 
a patriei. De ce spun toate 
aceste lucruri ? Pentru că 
— amintiți-vă!— tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a afir
mat. pe bună dreptate, de 
nenumărate ori. că nimic 
nu am avut pe gratis, că 
toate cuceririle noastre, 
toate realizările noastre nu 
au venit din cer. totul este 
rodul muncii poporului 
nostru, al partidului nostru 
'comunist. Libertatea noas
tră, viața noastră tot mai 
fericită, tara înfloritoare, 
înnoită din temelii îndeo
sebi în ultimele două 
decenii. inaugurate de 
marile deschideri democra
tice. novatoare ale celui 
de-al IX-lea Congres. În
seamnă lupta și munca 
partidului, inseamnă izbin- 
zile gindului nostru de mai 
bine hotărât împreună cu 
partidul, centrul vital al în
tregii noastre națiuni. Ve
deți dumneavoastră, cu pri
lejul marii sărbători a ani
versării partidului investi
găm trecutul lui glorios 
pentru a privi mai adine in 
viitor. Trecutul acesta, mai 
Îndepărtat sau mai apro
piat. este, in realitate, tre
cutul de luptă al poporu
lui nostru, este temei de 
încredere și mai neclintită 
in viitorul luminos al co
munismului. viitor înscris 
cu litere de aur pe flamu
ra partidului. Iată, de pil
dă. in ansamblul strategiei 
partidului de promovare a 

'noului in toate domeniile 
de activitate pentru atinge
rea fu un ceas mai devre
me -a acestui tel. si in ba
zinul carbonifer al Văii 
Jiului se aplică ample pro
grame de mecanizare și 
automatizare in extragerea 
și transportul minereurilor 
și al cărbunelui. Acțiunea 
aceasta este insotită de o 
intensă pregătire și perfec
ționare rapidă a cadrelor 
de mineri-tehnicieni capa
bile să minuiască perfect 
complexele mecanizate, să 
aplice noi și moderne teh
nologii de lucru. Este o 
luptă, socotesc eu. de mare 
importanță pe care o duce 
partidul in această direcție 
a introducerii energice a 
progresului tehnic și știin
țific in toate comparti
mentele vieții noastre so- 

. cial-economice.
Sintem comuniști. Lupta 

este si din partea fiecăruia 
dintre noi. pentru a ne 
pregăti profesionai si ca 
oameni, in așa fel incit să 
răspundem cit mai eficient 
exigentelor sporite ale Pro
gramului partidului in ob
ținerea noii calități, supe
rioare, pe toate planurile 
activității noastre. Toate a- 
cestea pentru cucerirea vii
torului mai bun. mai pros

per. Așa este partidul, așa 
se prezintă el in viata ță
rii. in viata fiecăruia din
tre noi — promotor al nou
lui. un partid mereu cu 
fata spre viitor. Așa gin- 
desc eu 1

In- fața cuptoarelor de 
forjare, la întreprinderea 
de mecanică fină din Capi
tală. Forjorul Gheorghe 
Scurtu, om in virstă. mem
bru de partid cu stagiu din 
ilegalitate, este nespus de 
mfrtdru de „bateria1* de 
cupțpare moderne.

' — Le-am realizat noi, 
prin propriile noastre forte 
— ne mărturisește. Uzina 
s-a modernizat in întregi
me în ultimii ani. este de 
nerecunoscut. Vechea forjă 
nu mai corespundea. Și a- 
tunci ne-am pus mintea la 
contribuție, talentul — teh
nicieni. ingineri, muncitori.

— Sinteti poate cel mai 
vechi muncitor din între
prindere. Ați lucrat la pa
tron. pe timpuri. Ce sen
timente vă încearcă pri
vind chipul uzinei de azi, 
ai oamenilor ei ?

— Se pare că așa stau 
lucrurile, sint cel mai vechi 
aici. Eu imi spun că un 
comunist nicicum nu poa
te ieși la pensie. Îmi pla
ce să înfrunt greutățile. 
Totul e nou în juru-ne, 
totul ne cheamă să impu
nem noul în munca, in 
viața noastră. Exigențele 
meseriei mă ambiționează, 
cum ii ambiționează _ pe 
tineri. Și. de fapt, trăiesc 
același proces de creștere 
ca și ei. Iată că incep să 
mă laud, nu-mi stă în fire, 
dar ce minunat eSte să 
izbutești să te depășești pe 
tine însuți 1 Lingă tineri 
rămîn și eu mereu tinăr. 
Și ca să vă răspund la în
trebare : încerc sentimen
tul unei mari satisfacții 
omenești, pentru că și eu, 
cu miinile mele, am con
tribuit la întinerirea și 
modernizarea uzinei. O sa
tisfacție greu de descris, 
uriașă. Știți, atunci. înain
te de eliberare, cind mun
citorii. conduși de comu
niști, se ridicau la grevă 
împotriva patronului, să-și 
cucerească drepturile. nu 
aveau timp să se gindeas- 
că. desigur. că făuresc, 
prin lupta lor. istorie, dar 
o făureau, fără doar și 
poate : cind. in frunte crt 
comuniștii, muncitorii, cu 
arma in mină, in zilele lui 
August 1944. alături de 
ostași, ii nimiceau pe 
hitleriști in Parcul Dome
niilor sau la Băneasa. pes
te tot unde se aprinsese 
focul Revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă. ei nu aveau timp să 
se gindească. vă asigur, 
că făureau istorie nouă, 
dar o făureau, dovadă că 
apoi au cucerit, călăuziți 
de partid, puterea in so
cietate și au inceput con
struirea noii lumi. Cu 
deosebire in anii de după 
cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, cind totul 
s-a transformat din teme
lii. intr-un răstimp atit de 
scurt istoricește, dar atit 
de dens in cuceriri socia
liste prestigioase, munci
torii au făurit și făuresc 
istorie nouă, conștienti că 
stă in puterea noastră, a 
clasei noastre muncitoare, 
a intregului popor, cum 
atit de sugestiv spune 
secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să dăm 
viață cutezătoarelor pro
iecte de viitor înscrise in 
programele îndrăznețe ale 
celui de-al XlII-lea Con
gres. Priviți impunătoare
le. modernele platforme 
industriale răspindite ar

monios tn toată tara, pri
viți orașele și satele noas
tre înfloritoare. Ce dove
desc ele ? Dovedesc că 
amplul proces de in
dustrializare socialistă, 
inițiat și condus de
partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. iși
arată din plin roadele. 
Viața a demonstrat că am 
procedat just actionind 
așa — afirmă pe bună 
dreptate secretarul general 
al partidului — că părți - 
dul. poporul, strîns unit‘în 
jurul său a făurit și fău
rește conștient istorie 
nouă. Ceea ce spun nu 
este o simplă metaforă, ci 
o realitate de o mare sem
nificație politică și patrio
tică de care cu totii sin- 
tem mîndri la această a 
65-a aniversare a minu
natei noastre forte politice 
conducătoare.

I
n aceeași ordine 
de idei ne-a vorbit 
și maistrul princi
pal Vasile Solcan, 
de la Combinatul de ote

luri speciale din Tirgoviș- 
te. evocînd cu emoție mo
mentele de naștere a noii 
vetre de metal.

— Platforma noastră in-, 
dustrialâ — ne explica 
maistrul — a. fost, ridicată 
in cițiva ani de zile. O 
platformă modernă! in, ca
drul căreia Combinatul de 
oteluri speciale e ca o ce
tate a tehnicii inalte. de 
nivel mondial. Impresio
nantă 1 Pentru mine însă 
cel mai impresionant lu
cru este omul, capacita
tea lui de a se trans
forma. de a se construi pe 
sine într-un timp extraor
dinar de scurt. Vedeți, 
aceasta este marea realiza
re a partidului nostru, 
socotesc eu. cea mai tmi
nunată. Să vă dau un 
exemplu care-i privește pe 
acești oameni aflati la pri
ma lor generație de „in
dustriași11. Combinatul, 
construit la indica
ția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și 
inaugurat in prezenta sa. 
a pornit la drum cu un 
anumit program de fabri
cație. Curind insă, econo
mia noastră. în vertiginoa
să dezvoltare, a solicitat 
noi și noi oteluri cu ca
racteristici tehnice și cali
tative cu totul deosebite. 
Atunci s-a manifestat pu
ternic acel spirit înalt al 
răspunderii muncitorești, 
al inițiativei, al cutezanței 
revoluționare, care-1 pro
pulsează pe om să-și de
pășească. prin propriile 
forte. proșria-i condiție, 
să-și afle și să-si pună 
permanent în valoare noi 
.și inepuizabile forte de 
creație. Acesta este cu 
adevărat un complex pro
gram al comuniștilor de 
făurire a noii personalități 
umane, constructor al des
tinului său liber, al des
tinului socialist al tării. 
Răspunderea realizării 
noilor produse și-a asu
mat-o intregul colectiv, 
desfășurind o dinamică 
muncă de cercetare si pro
iectare. intr-un .proces de 
autoperfecționare extrem 
de rapid. Rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate : la 
Tirgoviște se produc ote
luri speciale care concu
rează cu oteluri produ
se de firme de pes
te hotare cu bogată tra
diție in materie. Exigen
tele programe ale parti
dului — fie în înnoirea 
producției, fie în creșterea 
productivității muncii, 
prin mecanizare, automa
tizare, organizare mai 
bună a activității proprii 
etc. — solicită tot ce avem

Ancheta social-politică
mai bun. fiecare dintre 
noi, ca om și muncitor, iți 
cere să treci dincolo de 
limitele pe care le cre
deai de nedepășit. Tn fața 
datoriei insă le depășești. 
Vă spun, uzina, peste tot 
în țară, este o uriașă școa
lă în care omul se mode
lează continuu in spiritul 
responsabilităților mereu 
crescînde ale mersului 
nostru accelerat înainte. O 
școală complexă, a com
petenței profesionale, a 
patriotismului socialist re- 

Ilustrație de Eugen D1CHISEANU
.... .  ............... .

volutionar, funcționînd 
permanent, cu luminile 
mereu aprinse, în clima
tul efervescent al demo
crației noastre socialiste, in 
care participarea, anga
jarea in spiritul autocon- 
ducerii muncitorești sint 
elementele constitutive 
fundamentale ale noii per
sonalități umane, conștien
tă de rolul ei in societate. 
Iată izvoare, izvoare uma
ne, de nelimitată și nese
cată forță creatoare in care 
partidul, secretarul său 
general învestesc încre
dere nețărmurită.

D
espre capacitatea 
de mobilizare de 
către, partid, de-a 
lungul întregii șale 
istorii, a uriașelor lorte ale 

națiunii. pentru con
struirea României socialis
te. ne-a vorbit, la acest 
moment sărbătoresc, și 
Eufrosina Băiașu. maistru 
chimist, secretar al comi
tetului de partid de la 
Combinatul de produse so
dice Govora. Pe fun
dalul grandios al marilor 
energii creatoare ale po
porului nostru, chemate de 
partid să dea impuls pu
ternic edificării socialis
mului în epoca celor mai 

dinamice ascensiuni ale 
sale, contribuția femeilor, 
socotește, pe bună drepta
te interlocutoarea noastră, 
s-a afirmat' și se afirmă 
cu vigurozitate in toate 
domeniile vieții materiale 
și '.spirituale, in conducerea 
societății, in făurirea civi
lizației socialiste si comu
niste în România.

— în acest spațiu demn 
și uman al societății noas
tre — ne explica in
terlocutoarea — femeia 
si-a ciștigat dreptul său 

esențial, cel al egalită
ții reale și al emancipării 
sociale, demonstrîndu-și 
strălucit capacitatea crea
toare in toate ramurile 
industriei noastre moder
ne. cu deosebire în dome
niile de virf pretentioa.se, 
guvernate de științele chi
miei, fizicii, electronicii, 
lată. în cazul nostru con
cret. al chimistelor de la 
Combinatul de produse 
sodice Govora ,și de la 
Combinatul chimic Rimni- 
cu Vilcea, unități în care 
noi. femeile, reprezentăm 
pește 30 la sută din forța 
lor de muncă. Aici. in 
uriașele retorte, noi adu
cem o prețioasă contribuție 
la realizarea a peste 55 la 
sută din producția de sodă 
caustică si calcinată a pa
triei. 75 la sută din pro
ducția de policlorură de 
vinii și altor sortimente de 
mare necesitate pentru 
economia națională. Tn 
munca noastră, cel mai 
elocvent și mai luminos 
exemplu ni-1 oferă to
varășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
un exemplu de viată și 
activitate revoluționară 
puse în slujba celor mai 
înalte aspirații și idealuri 

ale poporului. Tocmai de 
aceea, astăzi, cu prilejul 
gloriosului jubileu al parti
dului. gindurile noastre 
pline de recunoștință se 
îndreaptă spre tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. proemi
nentă personalitate a vie
ții noastre politice, savant 
de largă recunoaștere in
ternațională. militant de 
frunte al partidului nos
tru. exemplu strălucit de 
nesecată forță și capacita
te. de creație.

L
a aniversarea glo
riosului jubileu al 
partidului — ne 
declară inginerul 
Nicolae Barbu, șef de sec

ție la Combinatul de fire 
sintetice din Vaslui — se 
cuvine subliniată gri ia 
permanentă a conducăto
rului intelept al destinelor 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea și pregătirea ti
nerelului ca schimb uman 
deosebit de valoros, care 
să ducă mai departe cuce
ririle socialiste si comu
niste ale poporului nos
tru. Tineretul constituie, 
în tara noastră, cu adevă
rat. energia clocotitoare, 
m plină afirmare prin 
condițiile minunate create 
de partid pentru formarea 
sa in spiritul exigentelor 
viitorului comunist. Avem 
un tineret minunat, subli
niază deseori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un ti
neret care a învătât să 
muncească și să trăiască 
în spirit revoluționar. 
Cuvinte care sint cald și 
permanent imbold in mun
că pentru tinăra generație, 
participantă activă la in- 
florirea necontenită a pa
triei socialiste. In industria 
județului nostru, de pildă. 

ea însăși foarte tînără — 
creație in intregime a 
Epocii Nicolae Ceaușescu 
— peste două treimi din 
numărul cadrelor de spe
cialitate. muncitori. ingi
neri. tehnicieni, maiștri sint 
tineri crescuți și formați in 
această perioadă de aur din 
istoria tării. Ce încredere 
mai mare ți se poate acor
da decit aceea de a lucra 
și răspunde direct de ase
menea moderne utilaje, de 
a produce fire poliesterice 
de mare finețe și de o ca
litate care le fac competi
tive in peste 20 de țări ale 
lumii. Iată de ce și noi, 
tinerii, aducem la această 
mare sărbătoare omagiul 
de adincă dragoste și re
cunoștință partidului, ste
garul neînfricat al luptei 
pentru libertatea. inde
pendența și propășirea 
patriei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne, pentru 
incomparabilele condiții de 
pregătire, muncă și viată 
pe care le avem.

P
e Grigore Ene, 
viceprimar al co
munei Glodeanu- 
Siliștea, aflată in 
partea de Bărăgan a jude

țului Buzău, îl intilnim la 
ferma consiliului popular 
comunal, de activitatea că
reia răspunde direct. Este 
un sector complex, in care 
activitățile agricole obiș
nuite, clasice se împletesc 
cu activități de industrie 
agricolă specifică — prelu
crare a produselor in uni
tăți de capacitate mică, dar 
de înalt randament. Ferma 
are și un sector zootehnic 
destul de diversificat — un 
complex modern utilat de 
creștere in flux tehnologie 
a animalelor cu blană, al
tul de creștere a păsărilor, 
altul de vaci și unul pen
tru ovine de rasă. In pluș, 
o seră de legume, la tel 
de modernă prin zestrea 
ei tehnică. Pornim discuția 
de la acest sector. Poate 
că. ne spunem noi cu glas 
tare părerea, așa ar tre
bui șă arate, ja. scară mare, 
agricultura comunei. Gri- 
gor.e Ene zimbește și. ne 
invită in cele trei coope
rative agricole de produc
ție din Glodeanu-Siliștea, 
pentru a ne demonstra pe 
viu că lucrurile se pre
zintă aproape la fel și in 
acele sectoare. Ne încre
dințăm ia fața locului de 
afirmațiile gazdei.

— Sintem noi comună la 
marginea județului — ne 
spune cu mindrie interlo
cutorul nostru — dar. prin 
rezultate, sintem printre 
fruntași. Cele 8 sate ale 
noastre și-au schimbat din 
temelii înfățișarea in ulti
mii ani — le-ați văzut, au 
apă curentă, au străzi as
faltate sau pavate, majo
ritatea caselor sint echip'a- 
te cu multe elemente de 
confort urban. Țăranul 
nostru iși gindește altfel 
munca și viața, obiectivele 
noii revoluții agrare sint 
pentru el puternic imbold 
transformator. I-ati văzut 
muncind in marele nostru 
complex de creștere a bo
vinelor și porcinelor — 
sint tehnicieni in toată' 
puterea cuvintului, bine 
pregătiți, pasionați de ac
tivitatea lor. I-ati văzut și 
pe ogoare, aplicind tehno
logii agricole pretențioase, 
folosindu-se cu competen
ță de cuceririle științei a- 
gricole. Vă spun că un 
astfel de țăran năzuiesc să 
fiu și eu și mă strădui să 
tin pasul cu ei, doar e lu
mea mea, viața mea în
treagă este aici. Ați obser
vat. desigur, că in coope
rative lucrează numeroși 
tineri — pe mecanizate, la 
chimizare. în grădinile de 
legume, in zootehnie. Ian 
noi, să știți, tinerii rămîn 
în sat. după ce-și termină 
studiile liceale. Avem ce 
să le dăm de lucru, le ofe
rim meserii specifice agri
culturii, dar le pretindem 
și mult.

— O situație, am zice, 
ideală...

— Eu nu aș numi-o idea
lă. pentru că măi sint. încă 
multe de făcut, avem pla
nuri și proiecte încă in lu
cru sau in stadiu incipient. 
Eu zic însă cp ne aflăm in 
primele rînduri ale noii 
revoluții agrare, așa cum 
trebuie să se afle tot satul 
românesc, cum ne cere 
să acționăm tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sintem 
nemulțumiți cu cit am re
alizat, știm că se poate 
mai mult, avem forte și 
rezerve materiale incă ne
puse in valoare cum se cu
vine. Dar sintem pe un 
drum bun. drumul trasat 
de partidul nostru comu
nist, de secretarul său ge
neral întregii noastre agri
culturi socialiste. Omagiem 
partidul cu prilejul marii 
sale sărbători. pregătind 
cu toată grija și răspunde
rea recoltele bogate ale a- 
cestui an.

în celălalt capăt al țării, 
în cimpia bihoreană, ingi
nerul Czege Alexandru, 
Erou al Muncii Socia
liste, președintele coopera
tivei agricole de producție 
din Salonta, ne arată, rînd 

pe rînd. citeva albume, o 
adevărată cronică ilustrată. 
Imagini de ieri și de azi 
ale devenirii acestei uni
tăți fruntașe din agricul
tura noastră. Alătură, in 
cele din urmă, două ima
gini și ni le arată.

— lată-ne începutul si 
iată-ne chipul de azi. A- 
proape că nu mai avem ce 
compara, nu ? In toate a- 
ceste împliniri a rodit, ca 
bobul curat si ales, cuvin
tul partidului. Ca. de alt
minteri. m întreaga agri
cultură a tării. Să ne a- 
mintim, acum, la glorioasa 
aniversare a partidului : 
„Pămintul să fie al celor 
ce-1 muncesc 1“ — a spus, 
incă de la făurirea sa, 
Partidul Comunist Roman, 
luptind apoi pentru reali
zarea reformei agrare in 
1945, transformind-o in 
realitate, lichidind moșie
ri mea ca clasă. A fost o 
primă revoluție, dacă not 
să mă exprim asa. pe care 
noi. țăranii, indiferent de 
naționalitate, strîns uniți 
in jurul partidului, am 
trăit-o cu toată puterea su
fletului nostru, am partici
pat la ea in frunte cu co
muniștii, plămădindu-ne 
nou viitor. Curînd a urmat 
a doua — în martie 1949 a 
inceput uriașul proces de 
transformare socialistă a 
agriculturii, prin unirea li
ber consimțită a țăranilor 
in C.A.P., proces istoric în
cheiat in 1962. Si iată că 
acum, tot la îndemnul 
partidului, al secretarului 
sau general. înfăptuim o 
nouă revoluție agrară. Cum 
spuneam însă, comparații
le covirșesc. Parcă am trăit 
in acest scurt răstimp isto
ric trei vieți. Si chiar asa 
si este, dacă stau bine si 
mă gîndesc. Ca să ajungem 
aici, ue acest pisc, partidul 
ne-a ajutat să gindim si să 
acționăm in spirit revolu
ționar. creind realele con
diții de egalitate, de înfră
țire a tuturor celor ce 
muncesc, construind teme
lie economică puternică. 
Ne-a dat încredere, ne-a 
învătât să conducem Ca a- 
devărati gospodari, pe pă
mintul nostru. în patria 
noastră liberă si indepen
dentă. România socialistă.

I
A n acești 65 de ani 

de luptă a partidu
lui pentru o viață 
nouă pe pămintul 

românesc, pentru libertate 
și echitate socială, pentru 
socialism, tezaurul expe
rienței acestei nobile con
strucții s-a îmbogățit con
siderabil. O experiență re
voluționară prețioasă, ex
cepțională prin datele ei 
de originalitate acumu
late. îndeosebi. în pe
rioada de după cel, de-al 
IX-lea Congres. mereu 
subliniată, pentru noula- 
1ea ei. de participan
ts la ancheta noastră. Ea 
se distinge in. mod excep
tional prin bogăția si rea
lismul soluțiilor adoptate 
de partidul nostru. Ia 
inițiativa secretarului său 
general. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a 
cărui gîndire profund vi
zionară. cutezătoare, te
meinic fundamentată știin
țific sînt legate organic 
dezvoltarea si moderni
zarea întregii noastre eco
nomii socialiste, dezvol
tarea accelerată a forțelor 
de producție si perfectio
narea continuă a relațiilor 
de producție și sociale, a 
conducerii și organizării 
societății, creșterea con
stantă a bunăstării mate
riale și spirituale a po
porului. afirmarea sa li
beră si independentă in 
rindul națiunilor lumii. 
Este perioada in care op
țiunea politicii de indus
trializare socialistă, cu ac
cent pe promovarea pu
ternică a ramurilor purtă
toare ale progresului teh
nic, a asigurat ritmuri inal
te. nemaiîntîlnite oină 
acum, de creștere a pro
ducției. de înflorire rapidă 
a tuturor compartimentelor 
societății, a întregii țări. In 
acest complex proces de 
edificare, partidul a acor
dat, de la inceput, științei 
rol preponderent, cuceriri
le revoluției tehnico-stiin- 
tifice găsindu-si aplicarea 
imediată in uriașul amfi
teatru al producției.

Partidul Comunist Ro
mân este un partid al 
științei construcției noii so
cietăți, un partid pro- 
rnovînd știința. în aceas
tă construcție de mare 
finețe și răspundere, ca 

„Sint comunist, căci nu intimplător / încă din 
veacuri datu-mi-a fost mie Z Să fiu cu-ntrea.- 
ga-mi genealogie / lzbinzii comunismului da
tor./ E>e-aceea la acest partinic jubileu / Ca 
pomii înflorind in primăvară / Îmi re-nnoiesc 
și legămintul meu / De-a face tot mai dreaptă- 
această țară. / Mai dreaptă, deci cu atîta mai 
ferice / Pentru acei ce meșteresc metalul / Și 
fac ca lanu-n timpuri să înspice / Ori Dunării-i 
grăbesc spre Mare valul. / De-aceea-ntotdeau- 
na cit exist / Muncesc și lupt sub’naltele ar
cade / Eu, în postura mea de comunist / Rămîn 
un luptător pe baricade".

Dionisie ȘINCAN
cu sprijinul «orespondenților „Scinteii”

veritabilă forță de pro
ducție — îsi explică punc
tul de vedere tovarășul 
prof. dr. ing. Ioan Drăgan, 
rector al Institutului poli
tehnic din Cluj-Napoca. 
Dovadă grăitoare a acestui 
fapt — dezvoltarea unei 
impresionante rețele de in
stitute de cercetare științi
fică in toate domeniile, 
strîns legată de aplicarea 
rapidă in producție a re
zultatelor cercetărilor. In 
acest ansamblu armonios, 
conceput ne temelii moder
ne. de mare eficientă si 
tradus in practică cu ener
gia neobosită a secretaru
lui general al partidului, 
școala de toate gradele isi 
are locul ei bine definit, 
actionind. din toate forțele 
ei. pentru a contribui la 
ridicarea la un nivel su
perior a întregii activități 
de cercetare stiintifică-în- 
vătămint-productie. pentru 
a nu rămîne nicicum in 
urma revoluției tehnico- 
știintifice. Pentru că. din 
acest punct de vede
re, după cum atît de înțe
lept se pronunța tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. viitorul 
poporului nostru este strins 
legat, determinat, de efi
cienta conlucrării acestei 
triade. Cit de importantă 
se dovedește conlucrarea 
amintită este faptul că 
problemele învătămîntului 
se găsesc permanent ne a- 
genda de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a 
tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prin a cărei 
directă contribuție privi
toare la integrarea învătă- 
mintului cu cercetarea si 
producția. . invătâmîntul ro
mânesc se găsește astăzi ue 
înalta traiectorie a pro
gresului. a continuei mo
dernizări. Integrarea invn- 
tămintului cu cercetarea si 
producția, asa cum .s-a 
subliniat și la Congresul 
științei si invătămintului. 
reprezintă o unitate dia
lectică. asigură atit spo
rirea aportului cadrelor di
dactice din invătămint la 
rezolvarea unor probleme 
complexe ridicate de pro
ducție, cit și pregătirea stu
denților în corelarea echi
librată a studiului teoretic 
cu practica directă in pro
ducție. Urmare a concep
tului de integrare elaborat 
de secretarul general al 
partidului, a sprijinului 
deosebit primit cu pri
lejul numeroaselor vizi
te de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Politehnica clu
jeană. de exemplu, a deve
nit si ea. asemenea atitpr 
alte instituții similare din 
tară. , un puternic centru 
de cercetare si învătămîrit. 
cu laboratoare bine dotate 
in care se pot efectua cer
cetări complexe, cu atelie
re de producție, in care 
studenții si cadrele didac
tice desfășoară o practică 
eficientă. Rezultatele? Ela
borări de noi tehnologii in 
obținerea pieselor sinteri- 
zate cu proprietăți specia
le. tehnologii in domeniul 
complex al centralelor nu
cleare. contribuții în do
meniul robotizării etc., 
toate fiind realizări obținu
te prin conlucrări directe, 
extrem de fructuoase, cu 
întreprinderi prestigioase 
din tara noastră.

65 de ani de luptă a 
partidului nostru comunist 
pentru edificarea societății 
socialiste si comuniste în 
România. Ani de glorie 
nepieritoare incununati ae 
marile izbinzi ale creației 
socialiste si comuniste din 
epoca numită de noi toti. 
cu justificată mindrie. Epo
ca Nicolae Ceausescu. Ani 
de glorie nepieritoare a 
partidului care, prin glasul 
secretarului său general, 
glas de pace intre ponoare, 
de imens prestigiu interna
tional. glas de înaltă cin
stire a muncii care Înno
bilează. demonstrează stră
lucit. prin amplul si per
manentul său dialog cu 
tara, că socialismul se. clă
dește cu poporul, pentru 
popor.

Un imn de slavă partidu
lui la gloriosul său jubileu. 
Un imn al fiecărui comu
nist, dator partidului întot
deauna cu energia lui re
voluționară creatoare. Ti 
semnează poetul Niculae 
Stoian, exprimind simțirea 
fiecăruia dintre noi la acest 
înălțător moment aniver
sar :

pretentioa.se
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de participant» la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Olt al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente solemne, cind sărbă
torim 65 de ani de Ia făurirea Partidului 
Comunist Român, dînd expresie voinței co
muniștilor, a tuturor locuitorilor județului 
Olt, vă adresăm, din adîncul inimilor, un 
vibrant omagiu, cele mai alese sentimente 
de profundă stimă și înaltă prețuire pentru 
neobosita și eroica dumneavoastră activita
te de înflăcărat militant și conducător re
voluționar, de ctitor al României socialiste 
moderne.

Acum, cind cinstim memorabila zi de 8 
mai, ne facem o datorie de conștiință din 
a omagia contribuția dumneavoastră inesti
mabilă Ia creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului, la unirea eforturilor 
întregului popor pentru edificarea vieții 
noi a patriei in anii ce au urmai Con
gresului al IX-Iea al partidului, perioada 
cea mai bogată in înfăptuiri din întreaga 
noastră istorie națională, pe care o denu
mim cu legitimă mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Calde sentimente de inalt respect, de 
profundă recunoștință și prețuire expri

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

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

împreună cu întregul nostru popor și 
partid, in aceste momente de înălțătoare 
istorie, dăm glas vrerii unanime a comu
niștilor, a tuturor locuitorilor străvechilor 
meleaguri românești ale județului Cluj, 
rostind deodată cu națiunea noastră ro
mână nemărginita prețuire, cinstire și 
admirație față de gloriosul nostru partid 
comunist, față de neobosita dumneavoastră 
activitate la cirma partidului și țării.

In acest ev de istorie nouă, de puter
nică dezvoltare multilaterală a țării, de 
participare activă a României la viața in
ternațională, poporul nostru vede in partid 
centrul vital al națiunii, iar numele dum
neavoastră, devotat militant, patriot în
flăcărat, ginditor revoluționar, cutezător și 
neobosit conducător de partid și de țară, 
proeminentă personalitate a vieții inter
naționale, îl așază alături de cei mal 
înțelepți și viteji bărbați ai neamului 
românesc.

Izbinzile fără precedent ale poporului 
nostru in ampla operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră din perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, de cind la cirma

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

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Locuitorii județului Iași își exprimă sen
timentele de aleasă stimă, prețuire și recu
noștință față de gloriosul nostru partid, 
față de dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, care, de 
peste o jumătate de secol, v-ați legat sta
tornic numele de momentele hotărîtoare 
ale istoriei poporului român, acționind cu 
exemplară fermitate revoluționară și pil
duitoare dăruire patriotică împotriva asu
pririi, nedreptății și exploatării, a perico
lului fascist, pentru asigurarea unității și 
independenței patriei, pentru triumful re
voluției socialiste și împlinirea aspirațiilor 
vitale de libertate și progres ale întregii 
națiuni.

Dăruirea și abnegația comunistă, patrio
tismul înflăcărat și înalta răspundere față 
de destinele României, pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați ilustrat incă din 
anii tinereții revoluționare, au fost puse în 
evidență, cu putere, în întreaga perioadă 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., care va rămîne înscrisă cu litere de 
aur in conștiința contemporanilor prin

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

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Comuniștii, oamenii muncii din această 
vatră românească, cu vechi tradiții revolu
ționare, își îndreaptă gindurile de supremă 
dragoste spre dumneavoastră, muit stimate 
și iubite tovarășe secretar general, erou 
legendar între eroii neamului, care v-ați 
înscris numele cu litere de aur in istoria 
patriei prin cea mai rodnică perioadă din 
existența ei bimilenară, in semn de 
profund respect și aleasă prețuire pentru 
activitatea strălucită pe care o desfășurați 
in fruntea partidului și țării.

Evocind activitatea eroică a partidului, 
omagiem cu profundă stimă și grati
tudine, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, inaltul spirit de solida
ritate muncitorească și cutezanță revolu
ționară de care ați dat dovadă in procesul 
politic de la Brașov de acum cinci decenii, 
rolul dumneavoastră determinant in orga
nizarea și desfășurarea unor evenimente 
cruciale ale luptei clasei muncitoare, a po
porului român pentru eliberarea socială și 
națională, pentru trecerea la edificarea so
cietății socialiste pe pămintul scump al 
patriei.

La marea sărbătoare a partidului nostru, 
toți cei care trăim și muncim pe aceste

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

Mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In acest ceas de măreață sărbătoare pen
tru țară, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Galați iși îndreaptă gindurile,

măm, totodată, tovarășei Elena Ceaușescu, 
personalitate de seamă a partidului și sta
tului nostru, savant de reputație mondială, 
pentru contribuția de mare însemnătate la 
elaborarea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, de În
florire a științei, culturii și invățămintului 
românesc. »

Cu profundă satisfacție pentru Înfăptui
rile Oltului, toți cei ce trăiesc și muncesc 
in această vatră strămoșească își exprimă 
recunoștința și aleasa gratitudine față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru indica
țiile, orientările și îndemnurile pe care ni 
le-ați adresat cu prilejul numeroaselor vi
zite de lucru Întreprinse, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in 
județul nostru.

Cinstind, împreună cu întregul popor, a 
65-a aniversare a partidului, ne angajăm 
solemn să ne intensificăm eforturile pentru 
realizarea sarcinilor ce ne revin din istori
cele botăriri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru a ne aduce o tot mai 
mare contribuție la înaintarea necontenită 
a patriei pe culmile socialismului și comu
nismului.

partidului și țării vă avem pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se înscriu ca anii cei 
mai rodnici din istoria multimilenară a 
poporului român.

Ne umple inimile de bucurie și mindrie 
marele prestigiu internațional dobindit de 
România socialistă pe toate meridianele 
lumii, rod al neobositei dumneavoastră 
activități internaționale, pentru statornici
rea unui climat de pace, colaborare și 
înțelegere între popoare. Datorită intensei 
dumneavoastră activități pe plan mondial, 
astăzi numele Ceaușescu — România este 
privit in lume ca stindard al păcii si co
laborării pe planeta noastră.

Noi, comuniștii, toți locuitorii județului 
nu avem nimic mai presus decit înfăptui
rea cu patos și responsabilitate comunistă 
a politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru. Vă încredințăm, iubite 
tovarășe secretar general, de hotărirea 
noastră de a ne uni strins In jurul parti
dului, de a vă urma cu nețărmurită cre
dință, de a ne consacra întreaga energie 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne 
revin din programul partidului, din isto
ricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
pentru a contribui, alături de întregul nos
tru popor, la propășirea scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

grandioasele împliniri dobindite in toate 
domeniile vieții economico-sociale drept cea 
mai înălțătoare epocă din istoria multimile
nară a patriei, pe drept cuvint denumită de 
întregul popor „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Exprimăm, totodată, profunda recunoștin
ță și stima deosebită față de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
exemplu strălucit de slujire devotată a in
tereselor vitale ale națiunii, a politicii 
partidului și statului nostru, promotor 
eminent al științei românești, savant de o 
largă recunoaștere internațională.

Comuniștii, toți oamenii muncii ieșeni, 
strins uniți in jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, vă în
credințează in mod solemn, și cu acest pri
lej, că vor acționa cu hotărire pentru a 
transpune întocmai in viață indicațiile pe 
care ni le-ați dat cu prilejul istoricei vi
zite întreprinse pe meleagurile noastre in 
toamna anului 1985, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a realiza și depăși 
sarcinile celui de-al 8-lea cincinal, ale 
planului pe anul 1986 și angajamentele 
asumate in Întrecerea socialistă, sporind in 
acest fel contribuția județului Iași la pro
gresul neîntrerupt al scumpei noastre 
patrii.

străvechi și înfloritoare meleaguri, din 
inima Carpaților, devenite in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" una din puternicele ci
tadele ale industriei și culturii românești, 
vă adresăm, din adincul inimilor, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar general, 
cele mai vii mulțumiri și prinosul nostru 
de recunoștință pentru sprijinul permanent 
și deosebit de prețios și generos pe care 
il acordați dezvoltării economice și sociale 
a județului.

Cu profund respect și aleasă considera
ție exprimăm, totodată, tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și om de 
știință de mare autoritate mondială, 
inalta noastră apreciere și recunoștință 
nețărmurită pentru neobosita și prodigioasa 
activitate ce o desfășoară in conducerea 
partidului și statului, pentru aportul deci
siv Ia înflorirea continuă a științei, invăță
mintului și culturii românești.

Comuniștii, toți oamenii muncii brașo
veni se angajează să acționeze cu toate 
forțele pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor ce le revin din documentele isto
rice ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, pentru sporirea contribuției județu
lui la dezvoltarea și înflorirea multilate
rală a scumpei noastre patrii.

cu nețărmurită dragoste șl profundă recu
noștință, către Partidul Comunist Român, 
către dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
încercat al națiunii noastre pe drumul so
cialismului șl comunismului, erou Intre 

eroii neamului, simbolul pilduitor al aces
tui timp revoluționar care a dat României 
strălucire și prestigiu fără seamăn în în
treaga sa istorie.

Viața, opera și fapta dumneavoastră con
stituie pentru noi toți cel mai inalt exem
plu de patriotism, de gindire și acțiune co
munistă, dedicate luptei pentru dreptate 
socială și libertate națională, pentru inde
pendență și suveranitate, pentru progresul 
și prosperitatea continuă a patriei.

Succesele remarcabile obținute de națiu
nea noastră in „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
inaugurată de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, amploarea pro
cesului de modernizare și perfecționare a 
tuturor laturilor vieții politice, social-eco- 
nomice și spirituale, afirmarea puternică a 
idealurilor de pace și colaborare fructuoa
să cu toate națiunile lumii sint nemijlocit 
legate de spiritul științific, de clarviziunea 
și intransigența revoluționară cu care ați

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

Mull stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Cu cele mal alese sentimente de dragoste 
și prețuire, inaltă gratitudine și profund 
respect, participanții la simpozion vă adre

• Pe stindardul de luptă al 
partidului - idealurile scumpe 
ale egalității și dreptății 
sociale, ale independenței 
și suveranității naționale
• Ginduri de aleasă recu
noștință, de fierbinte devota
ment față de secretarul general 
al partidului, pentru strălucita 
sa activitate patriotică, revo
luționară, pusă in slujba 
patriei, poporului, a cauzei 
socialismului

• Hotărire fermă pentru 
înfăptuirea neabătută a 
istoricelor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru continua 
dezvoltare a țării

sează dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, cel mai iubit fiu al po
porului român, ctitorul României socialiste 
moderne, luptătorul neobosit pentru intări- 
rea independenței și suveranității patriei, 
personalitate proeminentă a vieții politice 
contemporane, mare erou al păcii mondiale, 
via recunoștință pentru tot ce ați făcut și 
faceți spre binele și prosperitatea patriei 
noastre socialiste, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră, pentru o viață liberă și demnă.

Rememorind glorioasele tradiții de luptă 
revoluționară ale clasei muncitoare, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, 
aducem cel mai profund omagiu acti
vității prodigioase desfășurate de dum
neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit și neînfricat 
revoluționar patriot. Din îndelungata 
și eroica Istorie a Partidului Comu
nist Român se detașează prin bogate 
și neasemuite împliniri in construcția socie-

de participant» la simpozionul organizat 
de Comitetul județean Caras-Severin al P.C.R.

Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente de inaltă și intensă 
trăire patriotică, prilejuite de omagierea 
împlinirii a șase decenii și jumătate de la 
făurirea Partidului Comunist Român, gin
durile noastre de aleasă recunoștință pen
tru viața liberă și fericită pe care o trăim 
se îndreaptă către gloriosul nostru partid, 
către dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, încercatul și clar
văzătorul nostru conducător pe drumul so
cialismului și comunismului.

Strins uniți in jurul partidului nostru, 
noi, locuitorii județului Caraș-Severin, folo
sim și acest memorabil prilej pentru a re
afirma dragostea și prețuirea nețărmurite 
față de dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, port-drapelul ma

acționat și acționați în fruntea partidului 
și a statului.

Ingăduiți-ne, iubite conducător, ca, folo
sind acest minunat prilej, să exprimăm în
treaga recunoștință pentru tot ce ați făcut 
și faceți pentru țară, să vă mulțumim din 
adincul inimii pentru înfățișarea Galațiului 
de astăzi, județ înfloritor, care poartă în 
modernele sale edificii pecetea înțelepciunii 
dumneavoastră de constructor, de ctitor al 
României socialiste moderne.

Mindri de prezentul și viitorul strălucit 
al patriei, animați de minunatul exemplu 
de dăruire comunistă, revoluționară pe 
care ni-1 oferiți, vă încredințăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de hotărirea și voința noastră unanime de 
a înfăptui, cu înalt devotament, politica 
internă și externă a partidului, de a munci 
fără preget pentru traducerea in viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român.

tățil socialiste perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea, care, prin voința de 
neclintit a întregului partid și popor, v-a 
ales pe dumneavoastră, mult stimate șl 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în frun
tea partidului, inaugurind epoca de trans- 

formări revoluționare fără precedent în 
multimilenara istorie a patriei, pe care în
treaga națiune română o denumește cu 
demnitate și profundă mindrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Este o realitate grăitoare, intrată defi
nitiv in conștiința poporului român, faptul 
că, prin clarvăzătoarea dumneavoastră gin- 
dirș și acțiune politică, ați fundamentat in
tr-o concepție unică și unitară o politică 
externă realistă, dinamică și activă, unanim 
apreciată pe toate meridianele globului.

Conștienți de marile sarcini ce ne revin, 
ne angajăm solemn, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, 
să facem totul pentru îndeplinirea exem
plară a hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și 
orientărilor dumneavoastră, pentru a ne 
spori contribuția la edificarea pe pămintul 
strămoșesc al patriei noastre a celei mai 
drepte și umane societăți — societatea socialistă și comunistă.

rilor bătălii purtate de clasa muncitoare, 
care de peste o jumătate de secol v-ați 
legat numele de momentele hotărîtoare in 
existenta eroică a partidului, acționind 
exemplar, cu fermitate revoluționară și 
strălucită dăruire împotriva nedreptăților 
sociale, pentru triumful revoluției socialiste 
și înfăptuirea aspirațiilor fundamentale de 
libertate, progres, bunăstare și pace ale po
porului român. Ne este, in același timp, 
fiecăruia dintre noi, pilduitor exemplu de 
dăruire și abnegație, de sacrificiu și devo
tament, puse in slujba partidului și poporu
lui, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
personalitate politică și om de știință de 
renume internațional, luptătoare consec
ventă pentru pace, colaborare și înțelegere 
intre toate națiunile lumii.

Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre 
binele și prosperitatea patriei, mult iubite 
tovarășe secretar general, pentru grandioa

sele împliniri obținute sub arcadele istori
cului timp ce s-a scurs de la Congresul al 
IX-lea al partidului, puternicele colective 
muncitorești din „Cetatea de foc" a Reșiței, 
din întregul județ vă adresează cele mai 
calde urări de sănătate, viață lungă și pu

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

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Participanții Ia simpozionul omagial-de
dicat glorioasei aniversări a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist Român — 
eveniment epocal, de însemnătate istorică 
in viața partidului și poporului nostru — 
animați de cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire, de profundă dragoste și 
caldă recunoștință față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral, vă rugăm să primiți omagiul fierbin
te al comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru, pentru tot ceea 
ce ați făcut si faceți .spre binele și fericirea 
poporului român, pentru afirmarea demnă 
a României socialiste in concertul națiuni
lor lumii.

In același gind cu țara, cu întregul nos
tru popor, participanții la această solemnă 
manifestare politică omagială au pus cu 
putere in lumină strălucirea geniului dum
neavoastră creator, revoluționar, convinge
rea și pasiunea cu care v-ați dedicat, incă 
din tinerețe, întreaga viață și activitate 
slujirii cu fierbinte patriotism a înaltelor 
idealuri ale națiunii noastre, a cauzei so

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

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente de aleasă sărbătoare, 
dăm glas, din nou, sentimentelor de adincă 
stimă și prețuire ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din județul Vaslui 
și vă exprimăm înaltul nostru omagiu pen
tru prodigioasa activitate revoluționară pe 
care o desfășurați în fruntea gloriosului 
nostru partid, pentru contribuția decisivă 
pe care o aduceți la făurirea destinului li
ber și suveran al patriei.

■ Cu același prilej, aducem mulțumirile 
noastre fierbinți tovarășei Elena Ceaușescu, 
om politic și om de știință de renume inter
național, care iși consacră întreaga activi
tate dezvoltării științei și culturii româ
nești, edificării socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

Evocind mărețul drum de luptă și victorii 
al partidului comuniștilor, ne facem o 
inaltă datorie de conștiință să omagiem, 
in acest moment aniversar, rolul dum
neavoastră hotăritor in înfăptuirea uria
șelor transformări revoluționare in epoca 
cea mai luminoasă din întreaga istorie 
a patriei, pe care cu aleasă cinstire o nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Simbol viu al unității de neclintit a în
tregii noastre națiuni in jurul partidului,

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

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente solemne,, la aniversa
rea a 65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, eveniment epocal în is
toria noastră multimilenară, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Bihor, îm
preună cu întregul nostru popor. își în
dreaptă gindurile și sentimentele de cea 
mai aleasă recunoștință, nețărmurită dra
goste, către dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. omul 
și comunistul sub a cărui înțeleaptă con
ducere țara noastră cunoaște o dezvoltare 
și înflorire fără precedent pe drumul gran
dios* al socialismului și comunismului.

Cu litere de aur se gravează în cronica 
luptei revoluționare măreția virtuților pe 
care le întruchipează proeminenta dumnea
voastră personalitate, de conducător comu
nist, de revoluționar și patriot înflăcărat, 
militant de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești.

Intr-o impresionantă unitate de cuget și 
simțire reafirmăm șl în acest moment săr
bătoresc că, în conștiința noastră, a tuturor, 
rămine viu incrustat adevărul că perioada 
cea mai rodnică din istoria poporului nos
tru este cea inaugurată de cel*de-al IX-lea

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

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

In numele comuniștilor, al tuturor locui
torilor județului Tulcea, vă exprimăm 
un profund omagiu pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășurați de peste 
două decenii în fruntea partidului și sta
tului, cele mai alese sentimente de stimă 
și profundă recunoștință, de dragoste 
fierbinte și inaltă prețuire pentru munca 
titanică pe care o depuneți spre binele și 
fericirea întregului popor, pentru edifi
carea societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră și inaintarea 
României spre comunism.

Marile transformări care au avut loc in 
patria noastră, in mod deosebit in ultimele 
două decenii, imensul prestigiu de care se 
bucură România socialistă în rindul po
poarelor lumii sint nemijlocit legate de 
geniala dumneavoastră activitate, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de contribuția inestimabilă, de mare va
loare teoretică și practică, pe care o adu
ceți la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului 
nostru.

Ca urmare a politicii științifice de repar
tizare judicioasă a forțelor de producție, 
de dezvoltare armonioasă a întregii țări, și 

tere de muncă in fruntea partidului și a 
statului, pentru a ne conduce și pe mai de
parte cu aceeași dăruire și cutezanță, cu 
același spirit revoluționar în opera de edi
ficare a mărețelor obiective prefigurate de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

cialismului și comunismului, păcii și progresului in lume.
In aceste zile de înălțătoare vibrație pa

triotică, revoluționară, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile sibiene ne exprimăm re
cunoștința față de dumneavoastră, ctitorul 
României înfloritoare de astăzi, strălucit 
conducător și militant revoluționar, inflăcă- 
rat patriot care și-a pus amprenta de geniu 
asupra amplului proces de transformare 
multilaterală a țării, in cadrul căruia și ju
dețul Sibiu a cunoscut, în arcul de timp al 
construcției socialiste, cu deosebire in glo
rioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu", ritmurile 
cele mai înalte de dezvoltare economico- 
socială din întreaga sa existență.

In aceste momente de aleasă sărbătoare, 
alăturăm omagiul fierbinte pe care vi-1 
aducem dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu.

In numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Sibiu, ne angajăm 
să acționăm cu dăruire și abnegație, cu 
înalt spirit revoluționar pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale Congresului al XIII- 
lea al partidului, adueîndu-ne astfel o con
tribuție mereu sporită la progresul multi
lateral al României socialiste.

v-ațl angajat, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, incă din tinerețe, in 
slujirea idealului celor mulți, neprecupe
țind nici un efort în îndeplinirea supremei 
misiuni de a face totul pentru transfor
marea României într-o țară a echității și 
democrației socialiste, liberă și indepen
dentă.

Acționind cu nesecată energie pentru 
dezvoltarea socialistă a patriei, v-ați impus, 
mult stimate conducător, spre mindria în
tregii țări, ca o personalitate proeminentă 
a vieții politice mondiale, ca exponentul 
și promotorul cel mai autorizat al aspira
țiilor de pace și progres ale națiunii noas
tre, ca luptător neobosit pentru destindere, 
dezarmare și securitate, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și războaie, o lume a 
înțelegerii și colaborării pașnice.

Urmtnd neabătut strălucitul dumnea
voastră exemplu de dăruire revoluționară 
în slujirea fără preget a intereselor vitale 
ale națiunii noastre socialiste, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii vasluieni, in 
frunte cu comuniștii, își vor spori contri
buția la traducerea exemplară in viață a 
programului de făurire a socialismului și 
comunismului în scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România.

Congres al partidului, eveniment istoric cu 
semnificații adinei pentru progresul și 
prosperitatea țării.

Cu vibrantă emoție și adîncă recunoș
tință. oamenii muncii bihoreni, alături de 
întregul nostru popor, iși exprimă profunda 
stimă și aleasa prețuire față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic, eminent om de ști
ință de reputație internațională, neînfricată 
activistă a gloriosului nostru partid, care a 
adus o valoroasă contribuție la lupta eroică 
a Partidului Comunist Român pentru inde
pendența și suveranitatea patriei, pentru 
înfăptuirea revoluției și construcției socia
liste.

Glorioasa aniversare constituie pentru 
noi, comuniștii, pentru toți oamenii muncii 
bihoreni, strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, un minunat prilej 
de a reafirma intreaga adeziune la politica 
internă și externă a partidului și statului, 
hotărirea noastră nestrămutată de a ac
ționa cu pasiune revoluționară pentru în
făptuirea exemplară a obiectivelor ce ne 
revin din hotăririle Congresului al XIII-lea 
al partidului, de a ne aduce o tot mai mare 
contribuție la ridicarea patriei pe culmile 
inalte ale civilizației comuniste.

județul Tulcea a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent, pentru care, in numele tuturor 
tulcenilor, vă adresăm din inimă. mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, 
intreaga noastră gratitudine, cele mai sin
cere și vii mulțumiri.

Asemenea întregului popor, comuniștii, 
oamenii muncii din județul Tulcea iși ex
primă adeziunea la politica externă a 
partidului și statului nostru, la inițiativele 
de larg răsunet internațional și activitatea 
prodigioasă desfășurată de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
personalitate proeminentă a vieții interna
ționale contemporane, care ați impus lu
mii întregi strălucitul exemplu de clarvizi
une politică și responsabilitate revoluțio
nară față de destinele umanității, față de 
împlinirea aspirațiilor majore ale tuturor 
popoarelor de a trăi în pace.

In aceste momente de inaltă sărbătoare 
vă încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, avind me
reu în mintea și inima noastră supremul 
dumneavoastră exemplu de activitate și 
dăruire revoluționară, vom face totul pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român, 
contribuind astfel Ia ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de civilizație și pro
gres.
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VIBRANTE MANIFESTĂRI ALE VOINȚEI 
ÎNTREGULUI POPOR DE A ASIGURA 

ÎNFLORIREA MULTILATERALĂ A PATRIEI

Gloriosului jubileu
- faptele de muncă 

ale țării
La centrala hidroenergetică Rîul Mare - Retezat

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de participante la simpozionul organizat 
de Ministerul de Interne

(Urmare din pag. I)

nale, luptător neobosit pentru cauza liber
tății și independentei popoarelor.

Cu acest minunat prilej au fost puse cu 
putere in lumină pasiunea și dăruirea cu 
care v-ati dedicat, încă din fragedă tinere
țe, întreaga viată și activitate slujirii cu 
nezdruncinată hotărire și fierbinte devota
ment a intereselor fundamentale ale parti
dului și poporului, a înaltelor idealuri de 
libertate socială și națională, contribuția de 
inestimabilă valoare pe care ați adus-o și 
o aduceți la îmbogățirea teoriei și practicii 
construcției socialiste, la solutionarea pro
blemelor pe care le ridică vasta și com
plexa operă de edificare a noii societăți pe 
meleagurile străbune ale patriei.

In comunicările prezentate a fost eviden
țiat, în plenitudinea valențelor sale, adevă
rul de necontestat că perioada deschisă de 
cel de-al IX-lea Congres al partidului, pe 
care toți cei ce trăiesc și muncesc in Româ
nia o numesc cu deplină satisfacție și 
profundă mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", se înscrie cu cele mai 
mari și strălucite realizări din întreaga 
existentă a tării datorită prodigioasei dum
neavoastră activități, spiritului novator, re
voluționar pe care 1-afi introdus in întreaga 
dezvoltare social-economică a patriei. S-a 
subliniat, totodată, originalitatea tezelor și 
ideilor, soluțiilor și conceptelor elaborate 
de dumneavoastră pentru rezolvarea pro
blemelor fundamentale ale organizării și 
conducerii societății care, intemeindu-se pe 
cunoașterea și aplicarea creatoare a legită
ților general-valabile, tin seama de condi
țiile istorice, sociale și naționale concrete 
din România, sintetizează gindirea științi
fică și experiența partidului nostru. Sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă și 
cutezătoare, eroicul și gloriosul nostru 
partid s-a transformat în acea uriașă forță 
de la care emană energia și lumina ce pun 
In mișcare intregul angrenaj ai societății 
socialiste românești, dinamizează și însufle
țesc eforturile și lupta întregului popor 
român.

S-au relevat, șl cu acest prilej, contribu

ția determinantă a dumneavoastră la elabo
rarea și promovarea politicii externe a 
României, realismul și însemnătatea deo
sebită a inițiativelor și acțiunilor consec
vente privind soluționarea problemelor 
majore cu care se confruntă astăzi omeni
rea, făurirea unei lumi mal bune și mai 
drepte, fără arme și războaie, o lume a 
înțelegerii și colaborării intre națiuni, a 
securității și păcii generale.

In cadrul simpozionului a fost reliefată, 
cu deosebită pregnanță, grija statornică pe 
care o acordați întăririi statului socialist, 
dezvoltării democrației muncitorești, revo
luționare, promovării consecvente a princi
piilor legalității, eticii și echității socialiste. 
Pătrunsă de ideile și trăsăturile umanis
mului revoluționar, doctrina originală și 
novatoare elaborată de dumneavoastră, cu 
privire la apărarea valorilor supreme ale 
societății noastre socialiste, fundamentează 
in mod științific și orientează intr-o largă 
viziune activitatea Ministerului de Interne, 
mobilizindu-ne ca, în strinsă conlucrare cu 
celelalte organe ale statului, organismele 
democratice, masele populare, să apărăm 
cu vigilență securitatea statului, proprieta
tea socialistă, ordinea și liniștea publică, 
drepturile și libertățile oamenilor muncii, 
independența și suveranitatea patriei.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, recunoș
tința fierbinte pentru sprijinul multilateral 
ce-1 primim permanent din partea dumnea
voastră și vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe comandant suprem, că. 
însuflețiți de luminosul dumneavoastră 
exemplu de patriotism înflăcărat, de pasiu
ne și dăruire revoluționară, vom acționa cu 
abnegație și responsabilitate comunistă 
pentru a transpune in viață, în mod exem
plar, sarcinile ce ne revin din istoricele 
hotărâri ale Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, adueîndu-ne o 
contribuție sporită la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor muncii, la rea
lizarea măreței opere de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism.

Să trăiți, tovarășe comandant suprem I

rioada inaugurată de Congresul ai IX-lea 
al partidului, perioadă intrată definitiv in 
conștiința neamului drept „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Ne exprimăm șl eu acest prilej deose
bita prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, alături de dumneavoastră, 
aduce o contribuție deosebită la înflorirea 
gindirii și creației științifice, a invăță- 
mintulul și culturii, la propășirea patriei 
noastre socialiste.

In acest moment sărbătoresc, noi, cei 
ce lucrăm in domeniul relațiilor eco
nomice externe, vă adresăm cele mai vii 
mulțumiri pentru excepționalele condiții 
create dezvoltării și diversificării rapor
turilor economice și conlucrării fructuoase 
cu celelalte țări ale lumii, pentru grija 
permanentă ce ne-o arătați, pentru înalta 
competență conceptuală și practică cu care 
ne îndrumați zi de zi, pentru prețioa
sele orientări și indicații care contribuie 
in mod hotărâtor la perfecționarea întregii 
activități de comerț exterior și cooperare 
economică internațională.

Puternio mobilizați de exemplul dum-

de participant» 

lucratorilor din presa 
(Urmare din pag. I)

de participant» la simpozionul organizat 
de Ministerul Comerțului Exterior 

si Cooperării Economice Internationale 
(Urmare din pag. I) toare la realizările fără precedent ale pa-
—----------------------- - triei noastre dragi pe drumul edificării so-
de ani care au trecut de la făurirea sa, au cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
subliniat contribuția dumneavoastră hotări- înaintării spre comunism, obținute in pe

dezvoltării sociale, științific fundamentate 
cu privire la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea patriei 
spre comunism.

Vă raportăm, mult iubite șl stimate 
tovarășe secretar general, că ziariștii, re
dacțiile ziarelor, revistelor, ale radioului și 
televiziunii, făcindu-și un titlu de onoa
re din a consemna zi de zi realiză
rile înfăptuite in țara noastră, sub con
ducerea gloriosului nostru partid co
munist. Iși manifestă satisfacția depli
nă față de marile prefaceri revoluțio
nare pe care le-a cunoscut societatea româ
nească In anii socialismului, și Îndeosebi 
in cele peste două decenii care au trecut 
de Ia Congresul al IX-lea — perioadă pe 
care națiunea noastră a legat-o trainic și 
pentru totdeauna de rolul dumneavoastră 
decisiv in elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne șl externe a partidului și statului 
nostru, de numele și prodigioasa dumnea
voastră activitate revoluționară, numind-o 
cu legitimă mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Pe deplin conștiențl de marea răspun
dere ce ne revine prin statutul profesiei 
noastre de ziariști comuniști, ne angajăm 
solemn că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a reflecta in paginile presei, in

neavoastră, marele erou ai neamului 
românesc, ctitor al României socialiste, 
personalitate proeminentă a lumii con
temporane, înflăcărat luptător pentru în
țelegere, colaborare și pace in lume, 
comuniștii, toți oamenii muncii din sis
temul de comerț exterior se angajează să 
omagieze a 65-a aniversare a partidului cu 
noi realizări in muncă și să vă urmeze 
neabătut in tot ce gindiți și întreprindeți 
pentru viitorul luminos al patriei noastre 
socialiste, pentru dezvoltarea colaborării 
economice cu alte țări, pentru creșterea 
continuă a prestigiului României in lume 
și afirmarea deplină a poziției militante 
de soluționare a problemelor majore cu 
care este confruntată lumea contemporană.

Conștiențl de marea importanță pe care 
comerțul exterior o are pentru dezvol
tarea in continuare a României socialiste, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a transpune 
neabătut in viață sarcinile de mare răs
pundere ce ne revin din hotăririie Con
gresului al XIII-lea al partidului.

la simpozionul 

radio si televiziune
emisiunile de radio și televiziune faptele 
de muncă comunistă, mărețele realizări 
ale poporului nostru in dezvoltarea so
cial-economică a patriei, în ridicarea 
României pe noi trepte, superioare, de 
progres și civilizație, pentru a face din 
presă, așa cum ne-ați cerut în repetate 
rinduri, o tribună de afirmare a spiritu
lui revoluționar, o imagine fidelă a mun
cii eroice pentru înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea, a pro
gramului partidului.

Dind glas, incă o dată, sentimentelor 
noastre de înaltă stimă, de adincă pre
țuire și fierbinte recunoștință pentru mi
nunatele condiții de muncă și de viață 
create, vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom spori și mai 
mult contribuția la formarea conștiinței 
socialiste, la educarea revoluționară, ma- 
terialist-știlnțifică, a maselor, la promo
varea trăsăturilor omului nou, construc
tor conștient și devotat al socialismului șl 
comunismului.

Folosim acest prilej jubiliar pentru a 
vă ruga să primiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urările noastre fierbinți 
de multă sănătate și fericire, de activitate 
rodnică, îndelungată în fruntea partidului 
și statului — garanție a propășirii și glo
riei patriei noastre dragi, Republica Socia
listă România.

Ample acțiuni omagiale în întreaga tară

Prima turbină de 167,5 MW a fost conectată 
la sistemul energetic național

La aniversarea gloriosu
lui jubileu al partidului, 
harnicul colectiv de mun
că de la Amenajarea hidro
energetică Rîul Mare — 
Retezat raportează cu min
drie conducerii partidu
lui, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, obți
nerea unui succes de pres
tigiu : finalizarea lucrări
lor la centrala hidroener
getică și conectarea la sis
temul energetic național a 
primei turbine de 167,5 
MW, ceea ce consolidează 
locul întîi pe țară al Hu
nedoarei în producerea 
energiei electrice.

Constructorii, in frunte 
cu comuniștii, au săpat in 
granitul munților zeci și 
zeci de kilometfi de ga
lerii, au înălțat un uriaș 
baraj din anrocamente cu 
argilă. Barajul, aducțiu- 
nea principală, centrala 
subterană și alte obiective 
durate de constructori sint 
adevărate lucrări de artă.

Acum, în constelația hi
drocentralelor construite în 
țara noastră în anii so

cialismului, a apărut o 
nouă stea a luminii. Ceta
tea nouă de lumină de pe 
străvechea vatră strămo
șească a Retezatului, salba 
hidrocentralelor din aval 
vor pune In valoare în
tregul potențial energetic 
al Rîului Mare și a afluen
ților săi. înălțat în peri
oada cea mai fertilă din is
toria patriei, pe care cu 
mindrie o numim „Epoca 
Ceaușescu", noua ctitorie 
din Retezat constituie încă 
o dovadă a geniului crea
tor al poporului român, 
care, sub conducerea parti
dului, a ridicat mărețe 
edificii aje socialismului, 
făcînd ca țara să ne fie 
mai frumoasă și mai pu
ternică.

Prin grija permanentă 
a conducerii partidului 
și a statului, personal 
a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, con
structorii de aici și fami. 
liile lor beneficiază de 
minunate condiții de viață 
și muncă. Pentru ei au fost

construite șl date în fo
losință, in inima munților, 
1 600 apartamente. 772 gar
soniere, unități comercia
le, cantine, școli, grădinițe, 
cluburi, cinematografe.

In aceste momente, cînd 
Întregul nostru popor cin
stește cu cea mai aleasă 
venerație gloriosul jubileu 
al partidului, într-o de
plină unitate de luptă și 
muncă revoluționară, con
structorii de la Amenaja
rea hidroenergetică Rîul 
Mare — Retezat lși în
dreaptă gîndurile, cu cea 
mai fierbinte dragoste și 
prețuire, către iubitul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ei se 
angajează să-și intensifice 
eforturile pentru a urgen
ta intrarea în funcțiune și 
a celei de-a doua turbine 
a centralei hidroenergetice, 
pentru creșterea ritmului 
de lucru la hidrocentra
lele ce se construiesc în 
aval. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

La „Electromotor" Timișoara

Prima linie flexibilă robotizată
La întreprinderea „Elec

tromotor" Timișoara, imi
tate de frunte a industriei 
noastre electrotehnice, a 
fost realizată prima linie 
flexibilă robotizată din 
țară de prelucrare a sub- 
ansamblelor de motoare 
electrice, succes de presti
giu care marchează înde
plinirea angajamentului a- 
sumat de colectivul de aici 
în cinstea gloriosului jubi
leu al partidului. Această 
realizare, care se înscrie 
pe coordonatele tehnicii de 
vîrf românești, încorpo
rează o nouă generație de 
roboți industriali, creație 
integrală a specialiștilor 
timișoreni din producție, 
cercetare și învățămîntul 
superior. Prin intrarea în 
funcțiune a liniei flexibile 
robotizate, care reunește 
trei celule de fabricație 
dotate cu calculatoare de 
proces, strunguri de copiat

cu comandă numerică și 
mașini de rectificat cu ac
ționare automată, se asi
gură creșterea de 3,5 ori a 
productivității muncii la 
operațiile de prelucrare a 
rotoarelor de motoare elec
trice, față de procedeele 
clasice, în condiții de efi
ciență economică ridi
cată.

— Realizarea primei linii 
flexibile robotizate, ca de 
altfel și a primilor roboți 
industriali purtînd marca 
„Electromotor", reprezintă 
materializarea indicațiilor 
date de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor de lucru 
efectuate în unitatea noas
tră — ne spune ing. Dorin 
Goția. directorul întreprin
derii. Angajat plenar in 
Înfăptuirea programului 
de automatizare, roboti
zare și electroni zare a pro

ducției, colectivul nostru 
a realizat un număr în
semnat de roboți indus
triali, care au intrat in do
tarea unor unități repre
zentative ale economiei 
naționale din București, 
Brașov, Drobeta-Turnu 
Severin, Rîșnov și Timi
șoara. In cinstea celei de-a 
65-a aniversări a făuririi 
partidului, bilanțul acti
vității întreprinderii „E- 
Iectromotor" consemnează 
și alte realizări importan
te, între care executarea, 
peste prevederile planului, 
a unui număr de 20 000 
motoare electrice, onora
rea în devans a contrac
telor la export, obținerea 
in plus față de plan in pe
rioadă care a trecut de la 
începutul anului a unei 
producții-marfă în valoare 
de 30 milioane lei. (Ce
zar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").
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La întreprinderea „Tractorul" Brașov

Un succes de prestigiu: tractorul numărul 1100000
La Muzeul de istorie a partidului comu

nist, a mișcării revoluționare și democra
tice din România a avut loc, miercuri, 
vernisajul expoziției naționale de artă 
plastică a pionierilor și șoimilor patriei 
„Partid iubit, părinte drag, îți mulțumim !“.

Dedicată aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, expo
ziția, organizată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, constituie un cald 
și vibrant omagiu adus de copiii țării glo
riosului nostru partid, secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prietenul 
și îndrumătorul iubit șl stimat al tinerei 
generații, tovarășei Elena Ceaușescu, pen
tru minunatele condiții de viață, muncă și 
Învățătură create, pentru grija și dragostea 
părintească acordate creșterii, educării și 
formării multilaterale a tuturor copiilor 
patriei.

Cele peste 250 de lucrări realizate de 
pionieri șl șoimi ai patriei din Întreaga 
țară exprimă sugestiv minunatul univers 
de gînduri și preocupări ale celor mai ti
nere vlăstare ale patriei, hotărirea de a 
munci și învăța cu dăruire pentru a deveni 
constructori de nădejde ai socialismului și 
comunismului în România, demni continua
tori ai operei înaintașilor, ai mărețelor în
făptuiri ale eroicului nostru popor.

„Partidul, patria, poporul" este noul film 
realizat de studioul „Alexandru Sahia", 
creație dedicată aniversării a șase decenii 
și jumătate de la făurirea Partidului Co
munist Român. Filmul. în regia lui Virgil 
Calotescu, după un scenariu semnat de 
poetul Nicolae Dragoș. ilustrează legătura 
indestructibilă dintre popor și partid, con
tinuatorul celor mai înaintate tradiții de 
luptă ale națiunii noastre, subliniind însem
nătatea epocală a făuririi Partidului Comu
nist Român în mișcarea muncitorească din 
România. în luptele revoluționare de clasă 
pentru dreptate socială și eliberare națio
nală. pentru victoria revoluției socialiste. 
Un spațiu larg este rezervat realizărilor 
contemporane ale României, cu precădere 
în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, intrată în conștiința națiunii 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu". Sinteză 
a marilor înfăptuiri ale prezentului, filmul 
subliniază, prin imagini cu valoare de do
cument, că Partidul Comunist Român este 
călăuzitorul poporului nostru in edificarea 
viitorului luminos, comunist al României.

Zilei de 8 mai îi sînt consacrate, totodată. 
In București, manifestări cinematografice 
menite să evidențieze însemnătatea deo

sebită a evenimentului aniversat. La cine
matograful „Union" s-a desfășurat dezba
terea „Partidul Comunist Român, făuritor 
de istorie. Filmul contemporan românesc 
inspirat din viața comuniștilor", iar la 
cinematograful „Capitol" a avut loc masa 
rotundă „Vocația patriotic-revoluționară a 
filmului contemporan românesc".

Sub egida Cabinetului județean pentru 
activitatea ideologică și politico-educativă 
Olt, în orașele Caracal și Balș. în comu
nele Scornicești, Osica de Sus, Radomi- 
rești, Piatra-Olt, precum și în unități econo
mice din Slatina s-au desfășurat simpozioa
ne cu tema „65 de ani de la crearea P.C.R. 
Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, cu privire la 
rolul conducător al partidului în etapa 
actuală". Activiști de partid și cadre di
dactice de la Universitatea din Craiova au 
evidențiat semnificația istorică a făuririi 
P.C.R., strategia partidului nostru pentru 
asigurarea forțelor de producție necesare 
procesului de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate, grandioasele rea
lizări obținute da oamenii muncii, sub con
ducerea partidului, în anii construcției so
cialiste.

In unități de Invățămint au fost progra
mate evocări istorice pe teme ca „Momente 
importante ale luptei maselor populare din 
județul Olt, sub conducerea P.C.R., pentru 
înfăptuirea marilor idealuri ale poporului", 
„Lupta comuniștilor in perioada ilegalită
ții", ce s-au constituit intr-un fierbinte 
omagiu adus partidului, secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
către purtătorii cravatelor roșii cu tricolor.

Numeroși oameni ai muncii de pe plat
forma siderurgică Galați au participat in 
aceste zile la dezbateri și evocări istorice 
pe teme privind lupta poporului român 
pentru libertate, independență și suverani
tate, importanța făuririi la 8 mai 1921 a 
Partidului Comunist Român — continuator 
al celor mal importante tradiții de luptă 
ale clasei noastre muncitoare —, mărețele 
împliniri Înfăptuite în țara noastră în anii 
construcției socialismului, îndeosebi în pe
rioada inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului.

Casele orășenești de cultură Berești și 
Tg. Bujor, căminele culturale din Ivești, 
Schela, Pechea, Cudalbi, Liești, Matca, 
Măstăcani, județul Galați, au găzduit ex
puneri care au reliefat rolul hotărîtor al 

P.C.R., al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în elaborarea strategiei și tacticii revolu
ționare în construirea socialismului.

La Baia Mare, Slghetu Marmației, Cav- 
nic, Baia Sprie, Tg. Lăpuș, Vișeu de Sus, 
in așezăminte de cultură, în întreprinderi 
și instituții maramureșene au fost organi
zate simpozioane omagiale cu tema „Parti
dul Comunist Român — centrul vital al în
tregii națiuni". La Filatura de bumbac din 
Tg. Lăpuș a avut loc masa rotundă „Lupta 
P.C.R. în anii grei ai ilegalității pentru 
drepturi și libertăți democratice, pentru 
independența și suveranitatea patriei", iar 
la Uzina de piese și subansamble auțo din 
Slghetu Marmației a fost prezentată expu
nerea „Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 
tinereții noastre revoluționare".

Palatul culturii din Tg. Mureș a găzduit 
simpozionul „P.C.R., stegar al celor mai 
Înalte idealuri ale poporului român".

Comunicările prezentate au subliniat cu 
pregnanță rolul conducător al partidului ca 
cerință legică a procesului istoric de edi
ficare a societății socialiste, contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbogă
țirea socialismului științific cu teze și idei 
de valoare inestimabilă teoretică și prac
tică.

Pe platforma Combinatului chimic din 
Tîrnăveni, la întreprinderea „Republica" 
din Reghin, la întreprinderile „Metaloteh- 
nica" și „Electromureș" din Tg. Mureș, la 
casele de cultură din Luduș, Sovata, 
Miercurea Nirajului au avut loc expuneri, 
simpozioane, dezbateri și mese rotunde cu 
genericul „P.C.R. — partid al întregului 
popor, partid al celor mai Înalte aspirații 
ale națiunii române", „Făurirea P.C.R., 
moment epocal In istoria mișcării munci
torești din România", în cadrul cărora au 
fost evocate luptele eroice ale clasei mun
citoare, sub conducerea partidului comu
nist, pentru libertate socială și națională, 
pentru independența patriei.

La Muzeul județean Satu Mare s-a des
chis o expoziție fotodocumentară omagială, 
ce ilustrează momente de seamă ale miș
cării muncitorești și comuniste din Româ
nia, mărețele realizări obținute de poporul 
român în anii construcției socialiste, cu 
deosebire în ultimii 20 de ani de istorie 
nouă, perioadă intrată in conștiința națiunii 
noastre drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Sub genericele „P.C.R. — Inițiatorul, or
ganizatorul și conducătorul revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din august 1944", „Miș
carea muncitorească și comunistă din jude
țul Vîlcea", „Istoria partidului — o istorie 
de luptă eroică în slujba marilor idealuri 
ale poporului", „Locul P.C.R. în viața so- 
cial-politică a țării în perioada interbelică", 
„Concepția P.C.R., a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privi
re la asigurarea păcii mondiale, la dezar
mare și cooperare internațională", în uni
tăți economice din Rîmnicu Vîlcea, în ora
șele Brezoi și Govora, în numeroase co
mune vîlcene au avut loc simpozioane, 
dezbateri, expuneri.

La Muzeul județean de istorie din Rîm
nicu Vîlcea s-a deschis expoziția fotodo
cumentară „P.C.R. — 65. de trepte în isto
ria devenirii României socialiste".

Poșta română a pus in circulație o emi
siune de mărci dedicate aniversării glo
riosului jubileu al partidului. Emisiunea 
are ca ilustrație, în prim-plan, portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
steagul partidului și înscrisul „65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist Român, 
1921—1986".

Mărcile, la valoarea nominală de doi lei, 
sînt tipărite pe hîrtie cromo, în sistem de 
imprimare cu heliogravură, în patru cu
lori, dantelate, la dimensiunea de 42X54 
mm, în colițe de 25 exemplare.

S-a pus în circulație și un plic dedicat 
Jubileului de la 8 mai, avînd ca ilustrație 
steagul partidului și denumirea evenimen
tului, încadrate de tricolorul patriei și flori 
de laur.

La cluburile ceferiștilor din Arad, Bra
șov, Craiova, Cluj-Napoca, Sibiu, Simeria, 
Timișoara, Cîmpulung-Moldovenesc s-au 
desfășurat simpozioane și expuneri- 
dezbateri cu tema „Omagiu partidului, 
strălucitului său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", „Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare a poporului 
nostru pe drumul glorios al edificării so
cialismului", „Făurirea PartiduluiComunist 
Român — etapă nouă, superioară, în miș
carea noastră revoluționară", montaje lite- 
rar-muzicale cu genericul „Omagiu parti
dului și secretarului său general", s-au 
deschis expoziții de carte social-politică.

(Agerpres)

Constructorii de tractoa
re brașoveni întîmpină a 
65-a aniversare a partidu
lui cu un succes de pres
tigiu. Ieri. pe banda 
de montaj a uzinei a ur
cat tractorul cu numărul 
1 100 000. Deci intre 26 
decembrie 1946 și 8 mai 
1986, adică într-un răstimp 
de mai puțin de 40 de ani, 
colectivul acestei impor
tante întreprinderi brașo
vene a produs 1 100 000 de 
tractoare. Este expresia 
cea mai vie a capacității 
creatoare a clasei noastre 
muncitoare, condusă de 
partid. Datorită orientări
lor permanente ale condu
cerii superioare de partid 
și de stat, producția de 
tractoare a uzinei din Bra
șov a cunoscut, mai ales

în ultimii 20 de ani, un 
ritm înalt de dezvoltare, 
diversificare și moderniza
re. Dacă pînă în 1965, deci 
în 19 ani, uzina a produs 
doar 159 292 tractoare, adi
că o producție medie de 
8 904 tractoare anual, în 
cincinalul 1981—1985 ea a 
realizat o producție de 
320 686 tractoare, realizînd 
o medie anuală de 64137 
tractoare. Astăzi, între
prinderea realizează o gamă 
de peste 40 tipuri de trac
toare, cu puteri cuprinse 
între 26 și 360 CP, pe roți 
și șenile, agricole și in
dustriale. Datorită calității 
si performantelor tehni- 
co-funcționale superioare, 
tractoarele produse la Bra
șov au fost exportate pînă 
acum în peste 90 de țări

de pe toate continentele. 
In cei aproape 40 de ani 
de fabricație a tractoare
lor, uzina din Brașov a 
îndeplinit rolul unul ade
vărat laborator, în care 
s-au născut și experimen
tat unele din metodele de 
organizare și tehnologiile 
de vîrf, care și-au găsit 
apoi generalizarea în în
treaga țară.

Astăzi, uzina „Tractorul" 
din Brașov se prezintă ca 
o unitate etalon pentru în
treaga ramură, pentru în
treaga industrie, atît sub 
aspectul dotării tehnice și 
tehnologice, cit și al capa
cității de creație a colecti
vului său. (Nicolae Mo
cani, corespondentul „Scîn
teii").

La întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală

Inițiativa muncitorească la temelia 
producțiilor suplimentare

întreprinderea „Semă
nătoarea" dih Capitală 
este cea mai mare unitate 
producătoare de mașini 
agricole din țara noastră. 
A intrat în obișnuința co
lectivului de aici să În
tâmpine evenimentele po
litice cu fapte de muncă 
deosebite. Astfel, în cinstea 
gloriosului jubileu al par
tidului, în întreaga între
prindere s-a declanșat o 
săptămină a producțiilor 
record. Acordînd o atenție 
deosebită folosirii eficien
te a timpului de lucru și 
a zestrei tehnice din dota
re. colectivele din secțiile 
prelucrări mecanice, pre- 
saj și montaj general iși 
depășesc zilnic sarcinile

de plan înscrise în grafi
cele de producție. Drept 
urmare, în secția montaj 
general în perioada care a 
trecut de Ja începutul 
acestei săptămîni au fost 
finalizate peste plan patru 
combine de recoltat cerea
le pe pante CP-12.

Totodată, trebuie subli
niat faptul că a Început 
fabricația la un nou pro
dus realizat pentru prima 
dată în țara noastră — 
mașina de treierat fasole. 
Angrenați în această în
trecere muncitorească sînt 
și proiectanții pe planșe
tele cărora se conturează 
noi tipuri de mașini agri
cole. „Bunăoară — ne pre

cizează, ing. Nedelcu Cio- 
cianu, directorul general 
al întreprinderii — se află 
în stadii avansate de exe
cuție noi familii de com
bine de recoltat cereale, 
între care aș aminti com
bina C-70 care poate fi 
folosită cu înalt randa
ment pe suprafețe mici de 
teren".

Un lucru este limpede, 
oamenii muncii de la „Se
mănătoarea", ca de altfel 
«ntreaga noastră clasă 
muncitoare, depun eforturi 
stăruitoare pentru a cinsti 
cea de-a 65-a aniversare a 
partidului, eveniment drag 
inimilor noastre, cu rezul
tate de prestigiu. (Gh. 
Ioniță).

(Urmare din pag. I)

lui industriei să se realizeze în in
terdependență cu dezvoltarea și mo
dernizarea tuturor ramurilor și sub- 
ramurilor, cu deosebire a agricultu
rii. Proporția fundamentală dintre 
industrie și agricultură, care condi
ționează echilibrul structurii econo
miei naționale, se relevă după Con
gresul al XIII-lea al partidului în 
termeni noi, deoarece se realizează 
dezvoltarea pe baze intensive atît a 
producției industriale, cit și a celei 
agricole.

Opțiunea dezvoltării economice 
promovată de partid după Congresul 
al IX-lea a impus o poziție radical 
nouă șl față de știință — domeniu 
esențial de activitate căruia i-au fost 
stabilite noi principii de orientare și 
criterii de apreciere. Se remarcă în 
acest sens necesitatea creșterii ca
pacității de asimilare și introducere 
în toate domeniile activității econo- 
mico-sociale a celor mai noi și efi
ciente cuceriri ale revoluției științi- 
fico-tehnice contemporane ; creșterea 
contribuției cercetării și ingineriei 
naționale, a creației științifice româ
nești la progresul multilateral și di

namic al țării noastre, la Îmbogăți
rea tezaurului cunoașterii universa
le ; legarea tot mai strinsă a cerce
tării de producție ; ridicarea compe
titivității in domeniile de vîrf ale 
dezvoltării tehnologiei și progresului 
tehnic.

Noile realități care s-au impus în 
anii din urmă atît în economia noas
tră, cît și pe plan internațional au 
determinat noi particularități proce
sului de dezvoltare a economiei 
românești, magistral sintetizate în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului. Trăsătura 
esențială, definitorie a creșterii eco
nomice in deceniul al nouălea o con
stituie accentuarea puternică a ele
mentelor calitative ale reproducției 
lărgite, prin valorificarea intensivă 
a tuturor resurselor de care dispune 
economia națională. în această per
spectivă este stimulată, în prezent, 
cu precădere dezvoltarea ramurilor 
și subramurilor moderne ale indus
triei de inaltă tehnicitate, care au un 
rol decisiv în modernizarea mijloa
celor de muncă din economie pentru 
a asigura extinderea largă a mecani
zării. automatizării, cibernetizării și 

robotizării, în sporirea eficientei 
acumulării, prin creșterea rapidă a 
productivității muncii, reducerea 
substanțială a consumurilor șl valo
rificarea superioară a resurselor 
energetice și de materii prime, ridi
carea nivelului tehnic șl calitativ al

Un edificiu economico-social modern, 
pe temelia gindirii și acțiunii revoluționare
producției. înscriindu-se pe linia 
dezvoltării armonioase și echilibrate, 
preponderent intensive, a tuturor 
ramurilor economiei naționale, pro
cesul de industrializare are drept 
caracteristică principală In etapa 
actuală realizarea unui raport optim 
nu numai intre industrie și agricul
tură, ci și intre ramurile extractive 
și cele prelucrătoare.

Faptele dovedesc cu prisosință 
justețea politicii economice a parti- 

dulul nostru, lzvorîtă din temeinicia 
cu care au fost și sint analizați fac
torii de progres. Semnificativ este 
faptul că după două decenii de in
tens efort constructiv România a 
devenit o țară industrial-agrară, cu 
o industrie puternică, modernă, cu o 

agricultură socialistă in plină dezvol
tare, capabilă să amelioreze continuu 
calitatea vieții întregului popor, co
respunzător cu creșterea venitului 
național. Dezvoltîndu-se ani în șir 
într-un ritm mediu de circa 10 la 
sută — o dinamică aproape unică în 
lume — industria românească a de
venit principalul producător de venit 
național — circa 60 la sută. Construc
țiile de mașini asigură aproape în 
totalitate nevoile de utilaje ale eco- 

nomlel șl majoritatea mărfurilor de 
export. Tocmai industria modernă, 
diversă, creată în ultimele două de
cenii, a făcut posibilă realizarea 
unor construcții de mare complexi
tate1 și amploare, folosind exclusiv 
tehnica autohtonă. în anii „Epocii

Nicolae Ceaușescu", industria romi- 
nească și-a demonstrat strălucit ci- 
pacitatea de a rezolva cele mai d- 
f ici le probleme ale progresuUi 
multilateral al patriei, chiar în au
dițiile adîncirii crizei economce 
mondiale.

Evaluate in lumina acestor lea
lități incontestabile, opțiunile ecaio- 
mice ale României își dovedesc din 
plin caracterul realist, justețea in
dubitabilă. Referindu-se la aceista, 

președintele Nicolae Ceaușescu sub
linia : „Dacă România, trecînd pe 
calea construcției socialiste, nu ar fi 
acționat pentru dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție, pentru 
realizarea unei industrii moderne, pe 
baza tehnicii celei mai avansate, ar 
fi rămas in continuare o țară slab 
dezvoltată, dependentă de țările in
dustrializate".

Este mai mult decît evident că 
fără o temeinică bază industria
lă nu s-ar fi putut realiza mai 
nimic din ceea ce s-a realizat în țara 
noastră. Iată de ce putem spune cu 
deplină mindrie că România a cu
noscut, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, o ascensiune eco- 
nomico-socială care are puțini ter
meni de comparație ; baza industria
lă puternică creată în ultimele două 
decenii oferă toate șansele de a 
ajunge din urmă, in curînd, țările 
avansate din punct de vedere eco
nomic.

...în cei 65 de ani de existență ai 
Partidului Comunist Român, ultimele 
două decenii sint deceniile celor mai 
semnificative împliniri, în acești ani 
națiunea noastră beneficiind din plin 

de acel climat propice in care și-a 
putut etala vigoarea creatoare, cu
tezanța și încrederea In viitorul so
cialist și comunist al patriei.

Străbătînd țara în lung și in lat, 
stînd de vorbă cu oamenii, într-un 
dialog permanent, constructiv, mobi
lizator — ceea ce a transformat vi
zitele sale de lucru intr-o veritabilă 
instituție democratică —, secretarul 
general al partidului a reușit să 
declanșeze energii nebănuite și să 
imprime noi valențe sentimentului 
de solidaritate care este propriu po
porului român. Sub imboldul unui 
asemenea strălucit exemplu și în
demn, națiunea noastră, de pes
te 20 de ani, acționează neabătut 
pentru edificarea unei economii mo
derne, puternice, capabilă să-i asigu
re un loc demn între popoarele 
lumii. Cu acest gînd neclintit, po
porul român omagiază partidul co
munist la cea de-a 65-a aniversare, 
urmind neabătut, în strinsă unitate, 
gindul luminat al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ctitorul vi
zionar de țară nouă, socialistă.

Ioan ERHAN
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însemnări pe marginea expoziției omagiale dedicate 
împlinirii a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român

I
n spațioasele săli ale Muzealul 
de Artă al Republicii Socixliste 
România, o amplă expoziMe de

dicată gloriosului jubileu al partidu
lui Comunist Român pune deplin 

în valoare noțiunea de responsabili
tate. Responsabilitate arctică, dar 
mai ales socială. gerbraPumană. 
Căci omagiul artiștilor din întreaga 
țară, omagiu rostit in anii care au 
marcat cu însemna nepieritoare 
..Epoca Nicolae Ceaușescu", dar si 
omagiul formulat de creatori de-a 
lungul eroicei activități a Partidului 
Comunist Român (într-o amplă sec
țiune retrospectivă a expoziției) se 
îmbină pe simezele actualei mani
festări cu ilustrarea unora dintre 
cele mai durabile ctitorii de conști
ință’ din viața poporului român. 
Pictura fi sculptura, grafica și artele 
decorative, afișul politic, dar și o bo
gată ilustrare a politicii partidului 
din domeniul lucrărilor de artă mo
numentală sînt expresia concretă 
a admirației cu care artiștii au 
întovărășit acțiunile revoluționare 
ale partidului, întruchiparea artisti
că a îndemnurilor adresate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu creatorilor, 
Îndemnuri la consecvență și seriozi
tate, la cultivarea unei arte repre
zentative cu care să ne putem mîn- 
dri. Dezvoltarea dinamică, mereu as
cendentă pe care a cunoscut-o în
treaga țară nu numai în ceea ce pri
vește baza tehnico-materială, ci și in • 
domeniul dezvoltării unui climat so
cial creator, se datorează prezenței 
Înscrise permanent în cronica vie a 
țării a personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Prezența sa neo
bosită în mijlocul oamenilor, acolo 
unde pulsează sevele intens vitale 
ale Întregii națiuni, a fost si este — 
așa cum o dovedesc numeroase com
poziții și portrete prezentate în ex
poziție — însoțită de puternice ma
nifestări de stimă, dragoste și pre
țuire. Luminată de căldura din ini
mile oamenilor, activitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu — militant revolu
ționar de seamă, personalitate proe
minentă a vieții științifica — a 
constituit un emoționant motiv 
de inspirație. Intitulate „Partidul. 
Ceaușescu, România", „Partidul Co
munist Român — centrul vital al na
țiunii", „Omagiu președintelui" sau 
— simplu, dar atit de sugestiv — 
„Vizită de lucru", numeroase lucrări 
— printre care amintim pe acelea 
semnate de Ion Jalea, Iftimie Birlea- 
nu, Dan Hatmanu, Ileana Balotă, 
Horia Flămînd, Valeriu Giodîc, Eu
gen Palade, Cornelia Ionescu, Va- 
sile Pop Negreșteanu, Suzana Fin- 
tînaru, Natalia Matei Teodorescu, 
Doru Rotaru ș.a. — subliniază sem
nificațiile de o deosebită însemnăta
te ale întregii activități desfășurate 
în ultimele decenii de Partidul Co
munist Român.

Imaginea simbolică a Victoriei (în 
lucrările lui Ion Irimescu, Iftimie 
Bîrleanu și Ioana Kassargian), noua 
înfățișare a portului Constanța (în 
viziunea lui Viorel Mărginean), ge
nerica imagine a „Tricolorului" (de 
Ion Gheorghiu), aspecte ale muncii 
constructive (surprinse de Spiru 
Chintilă, Adrian Dumitrache. Peter 
Balogh sau Gh. Ioniță), „Tinerii" 
(de Octav Grigorescu) sau „Rod" 
(de Ion Grigore), pentru a da cite
va exemple doar, afirmă o elevată 
conștiință de sine a plasticii româ
nești, o viziune lucidă asupra con
diției sale. Sînt realizări care măr
turisesc drumul unei evoluții orga
nice, al unei dezvoltări capabile să 
exprime, în spiritul și in condițiile 
contemporaneității, configurația cul
turii românești. Conștienți de faptul 
că numai o expresie artistică perso
nală, transfigurarea în culoare sau 
formă a mesajului, a ideii și senti
mentului pot conferi durabilitate in 
pianul valorilor artistice, cei mai 
mulți dintre expozanți au conturat 
în lucrările lor nu numai semnifi
cația evenimentelor de excepție, ci 
Si pe aceea a muncii nobile, coti-
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dian desfășurata pa tot cuprinsul 
patriei.

Preocuparea pentru abordarea unei 
tematici sociale de stringentă actua
litate, cum ar fi de exemplu lupta 
pentru o pace trainică pe întreaga 
planetă, luptă care se află în cen
trul întregii politici a partidului, a

realizărilor din domeniile artei mo
numentale și afișului politic), un re
marcabil progres, un adevărat salt în 
integrarea tezaurului de talente ala 
tării în viața poporului nostru, 
iluftrind totodată același imperativ 
al Itrecerii, înregistrate în toate do- 
matiiile de activitate, la o calitate

ultimii ani pe întreg cuprinsul pa
triei. Amintim doar citeva dintre 
acestea : monumentul dedicat de 
Iftimie Bîrleanu lui Ștefan oel Mare 
(Vaslui) sau de Marius Bulu- 
noiu lui Mihai Viteazul (Cluj-Na- 
poca), „Poarta Unirii" de Ion Vla- 
siu (Blaj), impunătoarea imagine 
a independenței ridicată la Iași de 
Gabriela Manole Adoc și Gheorghe 
Adoc sau „Independența" de la Ora
dea, realizată de Constantin Po- 
povici, sacrificiul țăranilor eroi de 
la Moisei, omagiat de Vida Gheza, 
simbolicele întruchipări ale ostașu
lui român de la Cărei (Vida Gheza) 
ți Baia Mare (Ostap Andrei). Sînt

... ■:

■■ IA

••

■:■■

-■

' i

. /

-

W- /’V

a p
IN

al
-W- '■

■■ \

*
i

„1 Mai 1939“ de Eugen PALADE

La gloriosul jubileu
Ne-nfrînți la cumpeni ți restrițti 
în veac de jale ți revoltă 
cînd negri nori pluteau pe boltă 
luptară bravii comunițti.

Azi, unde gîndu-i curcubeu 
ți unde brațul dă lumină 
spre-a fi renașterea deplină 
acolo e partidul meu.

de-a lungul realizărilor celor mai în
semnate ale genului, ihcepind cu 
afișe care anunțau acum 21 de ani 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui și pină la afișe care omagiază 
aniversarea celor 65 de ani de la 
crearea partidului, de la afișe care 
au marcat, rind pe rind, momentele 
de importanță politică majoră in 
viața poporului român pe care le-au 
reprezentat congresele partidului sau 
afișe închinate dezarmării și păcii.

Iar dacă în privința artei contem
porane sintem martorii configurării 
unei spiritualități noi, a unui nou 
profil etic și spiritual, a unei dorințe 
firești de înnoire a expresiei, o 
succintă privire retrospectivă asupra 
unora dintre cele mai prețioase lu
crări ale patrimoniului nostru na
țional se dovedește a fi, de asemenea, 
elocventă. Faptul că generații succe
sive de artiști au parcurs o raporta
re mereu mai încărcată de sensibil la 
realitățile acestei țări, că au trăit, 
într-o experiență proprie, o conti
nuă nevoie de exprimare a unei su
biectivități complex integrate este 
ilustrat de un amplu sector al expo
ziției. Trăind evenimentele deosebi
te ale epocilor, artiștii le-au descris, 
au făcut posibil un efort continuu 
înnoit de clarificare, de transpunere 
în imagine artistică a realităților pe 
care le oferea pămintul românesc, 
lupta oamenilor lui pentru dreptate 
și adevăr. De la ideea de. permanen
ță a spiritului revoluționar exprima
tă. în tumultuoasa perioadă a revo
luției de la 1848, de emblematica 
imagine a României rupîndu-și cătu
șele (C.D. Rosenthal) la compoziții 
alegorice pe teme istorice care re
dau atmosfera timpului, ca „Hora 
Unirii", pictată de Theodor Aman, de 
la aspectul din Războiul de indepen
dență surprins de Ștefan Luchian la 
lucrări inspirate de împrejurările 
dramatice ale răscoalei din 1907 
(„Blestemul" de Octav Băncilă), mul
te dintre lucrările de pictură sint 
prezentate în acest context, adevă
rate imagini-document. Iar dacă la 
sfirșitul secolului XIX intra în cer
cul de interes al artei lumea munci
torilor, activitatea cercurilor mun
citorești, in primii ani ai secolului 
nostru lucrările unui Alexandru 
Phoebus conturau, de asemenea, o- a- 
tenție sporită îndreptată spre oame
nii simpli și problemele lor sociale. 
Așa cum o ilustrează, in expo
ziție, evocarea condițiilor grele 
ale luptei duse de partid în ile
galitate, ampla imagine a memo
rabilului „1 Mai 1939“ realizată 
de Eugen Palade sau momentul 
de importanță istorică al mitingului 
tineretului din August 1944 evocat de 
Cornelia Ionescu. evenimente care 

avut in centrul lor activita
tea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Imaginea alegori
că in care Dimitrie Grigoraș evocă 
momente de vitală importantă a is
toriei noastre naționale, momente in 
rindul cărora se află, la loc de 
cinste, făurirea Partidului Comunist 
Român afirmă, in acest sector al 
expoziției, o dată mai mult, pe pla
nul picturii contemporane, o nobilă 
tradiție de atitudine civică. O ge
neroasă tradiție care a făcut pe cei 
mai importanți artiști români să se 
inspire din momentele hotărâtoare 
ale istoriei. Realitatea celor mai de 
preț izbinzi ale epocii noastre, ela
nul constructiv cu care s-a pornit 
imediat după 23 August 1944 la con
struirea unei noi societăți au asigu
rat substanța generatoare a celor 
mai multe lucrări prezentate acum 
in expoziție. Artiști ca Alexandru 
Ciucurencu („1 Mai liber") sau 
Corneliu Baba („Otelarul") au știut 
să descopere unghiuri noi de si
tuare intr-o lume a construcției, deci 

. a mesajului militant.
Să fii contemporan, așa cum ne 

demonstrează și acum, cu prilejul 
omagierii a 65 de ani de glorioasă 
activitate revoluționară a partidului, 
această amplă sinteză retrospectivă 
organizată în sălile Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia înseamnă, din punct de vedere 
artistic, să fii reprezentantul vremii 
tale, Înseamnă să participi la viața 
întregului popor cu frămintările și 
luptele, cu izbinzile și aspirațiile lui.

au

Drept slujitori ai țării lor, 
împătimiți ai întregirii, 
ei cugetară trandafirii 
pe-acest pămînt nemuritor.

Și unde muguri se deschid, 
unde aripile-și desface 
un cintec nou de bună pace 
acolo-i marele partid.

jubileu-i glorios 
față și cuvîntu-mi fie 
glasul țării-n armonie,

La 
de
CU
cuvint de slavă și prinos I

Eugen FRUNZA

A
prilejuit, de asemenea, realizarea unor 
lucrări de intensă vibrație, care tră
iesc prin stringența expresiei plas
tice. Semnate de Sabin Bălașa („O- 
magiu păcii"), Horia Flămind („Ma
ternitate"), Geta Mermeze („Marșul 
tineretului pentru pace"). Brăduț 
Covaliu („Pace"), Vladimir Șetran 
(„Manifestație pentru pace"), Elena 
Greculesi („Flori din grădina pa
triei") etc., lucrările demonstrează 
caldul omagiu pe care sensibilitatea 
contemporană îl aduce inițiativelor 
constructive ale partidului.

Anii care au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea au marcat (așa 
cum ne demonstrează sălile dedicate

nouă, superioară. Contactul direct, 
nemijlocit al artei monumentale cu 
mase mari de oameni, legătura or
ganică pe care o presupune cu 
arhitectura și urbanistica au impus 
monumentaliștilor noi cerințe, gă
sirea unor 
ingenioase, 
sculptorii 
închegarea 
zentative, 
armonizindu-se cu arhitectura, să ,se 
impună prin înaltele lor calități so
ciale și artistice. Asemenea exemple 
sint prezente in expoziție prin foto
grafiile de mari dimensiuni ale unor 
importante monumente ridicate in

soluții dintre cele mai 
Ceea ce a interesat pe 

noștri a fost și este 
unor imagini repre- 

a unor imagini care,

ansambluri monumentale de o deo
sebită forță expresivă, lucrări care 
angajează privitorul tn procesul re
ceptării artistice.

De la formulele clasice ale artei 
monumentale spre forme simbolice 
capabile să incorporeze noi soluții 
impuse de condițiile concrete ale 
fiecărui moment istoric, evocînd as
pecte zbuciumate din. istoria poporu
lui. nostru, aceste lucrări ilustrează 
-convingător integrarea deplină din 
punct de vedere social a plasticii 
contemporane. Ca și sectorul de afiș 
politic — organizat in sălile Muzeu
lui de Artă — care intreprinde o 
semnificativă privire retrospectivă Marina PREUTU
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„Primul 1 Mai liber" de Alexandru CIUCURENCU „Brigadieri la ecluza Agigea" de Vladimir ȘETRAN
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Desen de Gh. CALARAȘU

Partid al demnității
Partid al păcii și al demnității, 
prin tine, din străbune rădăcini, 
ne înălțăm sub cerul libertății 
ca o pădure-n freamăt de lumini,

Ostașii de nâdejde-ți vom râmîne 
câci vieții noastre tu îi dai contur 
scriind în cartea inimei române 
cu purpura, cu aur, cu azur I

Noi îți urâm cu dragoste și cinste, 
prin anii spornici drumu-n viitor, 
spre fala României comuniste 
și gloria acestui brav popor I

Victor TULBURE

Eroul patriei
N-am fi simțit ce-nseamnă adevăratul '”ime 
Al fericitei patrii visată de Bălcescu
De n-ar fi fost să-și poarte lumina peste lume 
Dinspre ființa noastră un astru — Ceaușescu

N-am fi simțit că roșul și galbenul și-albastru 
Se contopesc lăuntric luminii comuniste
De n-ar fi fost ființa acestui falnic astru 
Din rădăcina țării să urce, să existe.

N-am fi simțit câ-n fructe eternâ-i România 
Câ puritatea pîinii prin noi se cîntârește 
De n-ar fi fost gînditâ, cu toata omenia, 
Prin el întreaga țara cinstit și românește.

N-am' fi simțit în inimi un dor etern ca para 
Nici cit de-nalt e zborul sub cerul nemuririi 
De n-ar fi fost bărbatul care conduce țara 
Luceafăr fără seamăn al muncii și-al iubirii.

George JÂRNEA
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Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German

DUSSELDORF
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Stimate tovarășe Herbert Mies,
Realegerea in funcția de președinte al Partidului Comunist German îmi 

oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de 
succes in inalta dumneavoastră funcție de răspundere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German se vor dezvolta pe 
mai departe, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului, al des
tinderii, colaborării și păcii in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ÎMPLINIRII
A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA P. C. R

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei mondiale a Crucii 

Roșii, în Capitală a avut loc simpo
zionul intitulat „Terapia modernă 
transfuzională cu singe șl derivate 
din singe". Comunicările înscrise in 
programul manifestării au reliefat 
grija partidului și statului nostru 
pentru apărarea sănătății populației, 
contribuția Crucii Roșii, a organelor 
sanitare la asigurarea mijloacelor ne
cesare terapeuticii moderne trans- 
fuzionale. la creșterea numărului do
natorilor onorifici de singe.

Cu același prilej, la Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea s-a deschis o expoziție de afișe 
și tipărituri reunind lucrări selecțio
nate și premiate în cadrul ediției 
1986 a concursului „Crucea Roșie — 
umanitate — pace".

★
Cu ocazia celei de-a 41-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
acestei țări la Bucprești. Jan Papp, 
a oferit, miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
vicepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale și Consiliului National al 
F.D.U.S., miniștri, membri ai con
ducerii unor instituții centrale si or-

ganlzatil de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice., zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Jan Papp, 
a depus, miercuri, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
Secretarul de stat la Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Tu
nisiene. Mahmoud Mestiri. a avut, 
în perioada în care s-a aflat in tara 
noastră. întrevederi la Ministerul 
Afacerilor Externe. Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale si la Ministe
rul Industriei Chimice.

Au fost analizate posibilitățile pe 
care le au economiile celor două 
țări pentru extinderea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
reciproc avantajoase.

(Agerpres)

tv ANI DE LA FĂURIREA PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN.

20,00 Telejurnal.
20,15 “

In Jurul orei 16,30 — TRANSMI
SIUNE DIRECTA DIN SALA PA
LATULUI REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA : ADUNAREA 
SOLEMNA ORGANIZATA CU 
PRILEJUL ANIVERSARII A 65 DE

21,25

22,10

Partidul, patrja, poporul. Film 
documentar-artlstlc (color), O 
producție a Casei de filme nu
mărul cinci. Scenariul și comen
tariul Nicolae Dragoș. Regia 
Virgil Calotescu.
Glorie ție, partid victorios (co
lor). Spectacol literar-muzlcal- 
coregraflc.
Telejurnal.

împlinirea a 65 de oni de la făurirea Partidului Comunist Român 
prilejuiește organizarea, peste hotare, a unor manifestări dedicate 
României, activității prodigioase a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrată dezvol
tării multilaterale a patriei, realizării păcii pe planeta noastră, în cadrul 
acestora fiind pusă in evidență 
în viața poporului român.

de organizatori și conducători, pro
cesul de la Brașov al tinerilor comu
niști, demonstrația populară anti
fascistă de la 1 Mai 1939.

semnificația deosebită a evenimentului

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Trimi
sul Agerpres, M. Chebeleu, transmi
te : La Moscova a fost organizată o 
conferință de presă, cu acest prilej 
fiind evocate drumul glorios de lupte 
și victorii al poporului român, con
dițiile istorice in care s-a dezvoltat 
mișcarea muncitorească și democra
tică din 
principale 
Partidului 
evidențiat 
nant al partidului 
momente ale istoriei naționale 
ultimii 65 de ani. pentru accelerarea 
progresului social si economic al pa
triei, in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României.

Au fost înfățișate, totodată, reali
zările remarcabile ’ 
porul român, sub conducerea parti
dului comunist. în 
victoria revoluției 
cială și națională, 
antiimperialistă. ...
voltarea impetuoasă a României în 
toate domeniile. în special după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.. de cind la 
conducerea partidului și a tării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A fost pusă în lumină prezenta ac
tivă a României în viața internațio
nală. în lupta pentru independenta și 
libertatea popoarelor, pentru pace 
și progres social, pentru socialism.,

Au fost subliniate, de asemenea, 
dezvoltarea continuă, pe multiple 
planuri, a relațiilor româno-sovietice, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul convorbirilor la nivel înalt, 
amplificarea și diversificarea colabo
rării dintre România și U.R.S.S.. co
respunzător intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei generale a so
cialismului și păcii.

România, evenimentele 
premergătoare făuririi 

Comunist Român. A fost 
rolul hotărîtor. determi- 

în principalele 
din

obținute de co
perioada de după 
de eliberare so- 

.... antifascistă si 
subliniindu-se dez-

In saloanele ambasadei a fost or
ganizat un stand de carte social- 
politică și istorică românească, in 
cadrul căreia, la loc de frunte, sint

EXCEPȚIONALĂ VICTORIE 
A SPORTULUI ROMÂNESC

Steaua București strălucește
pe firmamentul fotbalului european 

Ieri, echipa campioană a României a cîștigat 
cel mai prestigios dintre trofeele intercluburi, 

„Cupa campionilor europeni", întrecînd, 
după lovituri de la 11 metri, pe F.C. Barcelona, 

la Sevilla, cu scorul de 2-0

CORESPONDENȚ A DIN SEVILLA

In cea mai importantă dintre com
petițiile continentale intercluburi — 
Cupa campionilor europeni" — 

Jteaua București a făcut ieri de
monstrația marilor posibilități de 
afirmare ale fotbalului nostru, a- 
tunci cînd se muncește temeinic și 
cu răspundere, cind ambiția sporti
vă este prezentă in fiecare clipă a 
întrecerii, cind sportivii, animați de 
profund spirit patriotic, își dăruiesc 
fără rezervă puterile și talentul pen
tru a reprezenta cu demnitate culo
rile sportului românesc.

Aceștia ar fi, in esență, factorii 
care au făcut din Steaua o echipă 
de înaltă și certă valoare internațio
nală, o echipă care știe nu numai 
„să se bată" pentru victorie, ci face 
aceasta cu mijloace tehnico-tactice 
de cel mai bun nivel. Pe scurt spus : 
Steaua știe fotbal, Steaua știe să 
lupte !

Atmosfera încinsă din jurul fina
lei de la Sevilla, atit înaintea me
ciului, cît și pe timpul desfășurării 
lui, așa după cum am putut observa 
și pe micul ecran, a cerut jucători
lor noștri multă tărie morală, pen
tru că nu este ușor să joci fotbal de 
calitate în atmosfera vulcanică de 
pe terenul din Sevilla. (Hotărîrea de 
a se juca finala într-o anumită țară 
inainte de a se cunoaște finalistele 
este nedreaptă).

Ora tirzie la care se așază în pa
gina de ziar aceste rinduri nu ne în
găduie să stăruim asupra altor apre
cieri pe care le impune jocul făcut

aici la Sevilla de campioana noastră, 
dar asupra lor vom reveni.

Să mai subliniem doar că dacă ar 
fi să punem în ordine elementele 
care au asigurat ieri evoluția strălu
cită a campioanei României, am a- 
șeza pe primul plan curajul întregii 
formații, lipsa de complexe, Steaua 
demonstrînd la Sevilla că este o 
echipă mare, care, pe deplin con
știentă de posibilitățile ei, joacă de
zinvolt un fotbal mare.

Despre construcția plină de price
pere și răbdare a echipei noastre 
campioane, in paginile ziarului nos
tru se scria In toamna trecută că 
milioane de iubitori ai sportului din 
țara noastră au așteptat de mai 
mulți ani, cu încredere, revenirea 
echipei Steaua la frumoasele tradiții 
ale fotbalului promovat la clubul ar
matei, fotbal care a incintat nu
meroase generații. Revirimentul s-a 
petrecut cu cîtva timp în urmă, 
cînd, ca rezultat al unei munci tena
ce, răbdătoare, bine gindite în per
spectivă, Steaua s-a instalat treptat, 
dar din ce în-ce mai temeinic și pe 
merit nu numai in fruntea clasa
mentului. ci și a fotbalului nostru.

La Sevilla. Steaua a confirmat in 
mod strălucit aceste aprecieri.

Calde felicitări jucătorilor, antre
norilor. conducerii clubului, tuturor 
celor care au ajutat formația noas
tră campioană să străbată victo
rioasă drumul pină in fruntea elitei 
fotbalului european !

Comentarii 
elogioase 

ale agențiilor 
internaționale 

de presă
La puține minute după încheierea 

finalei „Cupei Campionilor Euro
peni" la fotbal, agențiile internațio
nale de presă au transmis primele 
comentarii pe marginea partidei, 
elogiind performanta strălucită a 
echipei Steaua București, care a in
trat in posesia trofeului, după o 
partidă de un rar dramatism. Astfel, 
agenția FRANCE PRESSE, elogiind 
câștigătoarea trofeului, arată, printre 
altele : „Steaua alcătuiește un grup 
foarte compact și deosebit de omo
gen, fără fisură. Fotbaliștii români 
practică mai ales un fotbal inteli
gent, care lasă un loc important 
imaginației, un joc prin deviere, co
lectiv, dar și cu individualități de 
primă valoare, precum 
nalii Bolbni, 
acela care s-a dovedit o 
„oaie neagră" pentru Anderlecht in 
semifinale — lovan. In fapt, apărarea 
formației române a fost de netre
cut, imperturbabilă in fața tuturor 
încercărilor spaniolilor. „In „filmul 
jocului" aceeași agenție notează, sub 
titlul : „Ducadam, eroul intilnirii" ; 
„Fapt unic in analele „Cupei Cam
pionilor Europeni", portarul român 
Ducadam a parat toate loviturile de 
la 11 m executate de fotbaliștii de 
la F.C. Barcelona, iar Steaua Bucu
rești a cucerit prima sa cupă euro
peană în istoria de 31 de ani a com
petiției".

La rindul ei, agenția ASSOCIATED 
PRESS subliniază : „Puternic susți
nută de public, F.C. Barcelona a 
atacat mai mult in prima repriză, 
fără insă a-și crea situații clare de 
a marca, in timp ce după pauză 
fotbaliștii români au redus adesea 
la tăcere pe cei peste 50 000 de 
barcelonezi aflați in tribune, prin 
jocul lor avintat și șuturile pericu
loase de la distanță ale mijlocașilor 
Ladislau Boloni și Mihai Majearu. 
Astfel, 
devine 
ciștigătoare 
Europeni".

Lăcătuș,
internațio- 
Pițurcă — 

veritabilă

echipa Steaua București 
prima echipă din România

Cupei Campionilor
Gheorqhe MITROI
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ale tovarășului 
secretar general

prezentate opere 
Nicolae Ceaușescu. 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Sînt expuse lucrări ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

A fost prezentată, totodată, o ex
poziție documentară de fotografii in- 
fătișînd momente semnificative pri
vind crearea Partidului Comunist 
Român și lupta de eliberare socială 
și națională, antifascistă si antiimpe
rialistă desfășurată de poporul nos
tru sub conducerea partidului său 
comunist, realizările obținute de oa
menii muncii din țara noastră in edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

A avut loc. de asemenea, o gală 
de filme.

La Muzeul central al revoluției 
din Moscova a fost inaugurată o 
expoziție

COPENHAGA 7 (Agerpres). — 
In municipiul Aalborg a avut Ioc o 
„Zi culturală românească", organi
zată de Asociația Danemarca — 
România, prilej cu care au fost 
prezentate spectacole de muzică și 
dansuri populare românești.

HELSINKI 7 (Agerpres). - La 
Școala de cadre a Partidului Co
munist Finlandez a fost deschisă o 
expoziție cuprinzind volume din 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.

A fost prezentată expoziția de fo
tografii „Imagini din România", care 
înfățișează marile realizări și în
făptuirile poporului român în anii 
socialismului, mai ales în epoca de 
profunde înnoiri și transformări 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

BEIJING 7 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P.C. Chi
nez. Deng Xiaoping. președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
P.C. Chinez, Zhao Ziyang. premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Li Xiannian, președintele Repu
blicii Populare Chineze, cele mai 
bune urări de succes in activitatea 
de construire a socialismului si de 
continuă ridicare a nivelului de 
bunăstare a poporului chinez.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost adresate din partea tovarășilor 
Hu Yaobang, Deng Xiaoping, Zhao 
Ziyang și Li Xiannian un salut cor
dial și urări de succese tot mai 
mari în nobila activitate consacrată 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării Româ-

nlei spre comunism, pentru pro
gresul poporului român spre noi 
culmi de civilizație.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii, la Beijing, a tovară
șului Ion Dincă. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-minlstru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, de către tovarășul Zhao 
Ziyang, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze.

Cu acest prilej s-a desfășurat un 
schimb de păreri asupra stadiului și 
modalităților de realizare a înțelege
rilor convenite cu ocazia intîlnirilor 
și convorbirilor la cel mai înalt ni
vel. fiind reafirmate dorința și ho
tărîrea de a acționa în continuare 

în viată a 
adîncirii si 
de strînsă 
dintre cele

pentru transpunerea 
acestora, în interesul 
extinderii raporturilor 
prietenie și colaborare 
două partide, țări si popoare.

de fotografii.
SOFIA 

tendil. în 
adunare 
fost subliniată semnificația istorică 
a evenimentului, evidentiindu-se fap
tul că Partidul Comunist Român este 
continuatorul celor mai înaintate tra
diții ale luptei poporului român pen
tru dreptate, libertate socială și na
țională, pentru independenta și su
veranitatea patriei. S-a reliefat im
portanta acțiunilor revoluționare, a 
marilor bătălii de clasă organizate și 
conduse de Partidul Comunist Român 
— acțiunile greviste din 1933, pro
cesul politic de la Brașov din 1936, 
marile manifestații antifasciste. A 
fost prezentată semnificația actului 
de la 23 August 1944 — revoluția de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

Adunarea a prilejuit înfățișarea 
succeselor obținute de poporul nos
tru. sub conducerea partidului co
munist. în anii socialismului.

S-a relevat locul de excepție al 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român în istoria patriei, 
el deschizînd epoca cea mal rodnică 
din existenta poporului român, epocă 
organic legată de gîndirea si activi
tatea desfășurată în fruntea parti
dului și a tării de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost evocate relațiile tradițio
nale de prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și P.C.B., dintre România 
și Bulgaria, subliniindu-se că facto
rul dinamizator, determinant al adîn
cirii prieteniei și solidarității dintre 
cele două partide, țări și popoare îl 
constituie întîlnirile și convorbirile, 
devenite tradiționale, dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

A fost prezentată expoziția docu
mentară de fotografii „România la 
cea de-a 65-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român".

Intr-un alt oraș al Bulgariei, la 
Kirgiali, s-a desfășurat o manifes
tare în cadrul căreia au fost înfăți
șate succesele obținute de poporul 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare existente intre 
popoarele român și bulgar, eviden- 
țiindu-se însemnătatea intîlnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Toflor Jivkov pentru in
tensificarea și adîncirea acestora.

La Veliko-Tîrnovo, lectoratul de 
limbă,, cultură și civilizație a poporu
lui român de la Universitatea „Kiril 
și Metodiu" din localitate a organi
zat o manifestare. A fost reliefată 
pe larg însemnătatea evenimentului 
și au fost evidențiate marile realizări 
ale poporului român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, perso
nalitatea proeminentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită consacrată ridicării Româ
niei pe noi culmi de civilizație și 
progres.

In același oraș a fost deschisă o 
expoziție de carte politică și știin
țifică, la loc de frunte fiind prezen
tate opere din gîndirea social-politi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sînt expuse, de asemenea, lucrări ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

7 (Agerpres). — La Kius- 
R.P. Bulgaria, a avut loc o 
festivă. In acest cadru, a

RABAT 7 (Agerpres). — In Sala 
centrală din Casablanca a Uniunii 
Marocane a Muncii (U.M.T.) a avut 
loc vernisajul expoziției „Imagini 
din România", înfățișînd aspecte' ale 
remarcabilelor realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului clasei muncitoare, în 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, în ridicarea continuă a nive
lului vieții materiale și spirituale, 
mai ales în ultimele două decenii, 
de cînd în fruntea partidului și a 
tării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ROMA 7 (Agerpres). — In localită
țile Guardia Sanframondi și Cerreto 
Sannita din provincia Benevento — 
Italia au fost organizate, cu con
cursul autorităților municipale, ma
nifestări culturale dedicate tării 
noastre.

Cu acest prilej au vorbit deputa
tul Abdon Alinovi, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Italian, Ro
berto Costanzo, președintele Grupu
lui democrat-creștin din Parla
mentul european, ziaristul Ugo 
Ragozzino. Au fost puse in evi
dență realizările remarcabile obținu
te de poporul român in toate dome
niile de activitate, politica externă 
activă și constructivă promovată 
de România socialistă, gîndită 
și pusă în practică de președintele 
Nicolae Ceaușescu, apreciat unanim 
ca personalitate proeminentă a lumii 
contemporane. S-a remarcat marele 
prestigiu internațional de care se 
bucură președintele României, pro
motor al ideilor și acțiunilor în fa
voarea păcii și dezarmării, în pri
mul rînd nucleare, al colaborării in
ternaționale și rezolvării tuturor pro
blemelor conflictuale dintre state ex
clusiv prin mijloace pașnice, politice.

Totodată, au fost evocate bunele 
relații de colaborare dintre România 
și Italia.

Au avut loc recitaluri de muzică 
populară românească susținute de 
artiști din tara noastră.

La Biblioteca română din Roma a 
fost deschisă o expoziție de pictură 
românească contemporană.

In alocuțiunile rostite la festivita
tea inaugurală, vorbitorii au scos în 
evidență succesele obținute de po
porul nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român în toate do
meniile de activitate, grija deosebită 
pentru continua dezvoltare a valori
lor spirituale și, în acest context, a 
creației artistice. De asemenea, s-a 
dat o înaltă apreciere politicii ex- 

contributiei 
!§i

STOCKHOLM — In orașul suedez 
Ronneby s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale pentru 
pace desfășurate din inițiativa or
ganizațiilor de femei din Suedia. 
Au participat personalități politice 
din numeroase state europene, re
prezentanți ai mișcărilor în fa
voarea păcii.

In documentul final adoptat se 
evidențiază necesitatea imperioasă a 
Încheierii unui acord prin care să 
se interzică producerea, amplasarea 
și folosirea armelor de distrugere 
în masă, în primul rind a armelor 
nucleare. Este lansat un apel la 
înghețarea arsenalelor nucleare și 
la încetarea tuturor experiențelor 
cu arme atomice. Participanții s-au 
pronunțat in favoarea încheierii 
unui acord internațional care să 
prevadă, interzicerea folosirii spa
țiului cosmic în scopuri militare, 
crearea de zone libere de arme nu
cleară. în primul rind în Balcani, 
în nordul și în centrul Europei.

înconjurător adresează un apel la 
activizarea luptei pentru interzi
cerea armelor nucleare, chimice și 
biologice și lichidarea arsenalelor 
acestor arme. In document se re
levă că armele de distrugere in 
masă constituie un pericol nu numai 
pentru viata oamenilor, ci și pentru 
sistemul ecologic care menține 
viata pe planetă.

OSLO — Intr-o rezoluție adoptată 
Ia ședința conducerii centrale a 
organizației de tineret a Partidului 
Muncii din Norvegia, guvernul 
norvegian este chemat să facă tot 
ce-i stă în putință pentru preîn- 
timpinarea extinderii cursei înar
mărilor în spațiul cosmic și inter
zicerea ei pe Pămînt.

terne a țării noastre. 
României ia apărarea 
darea păcii.

consoli-

NAȚIUNILE UNITE — Intr-o 
declarație dată publicității la se
diul Națiunilor Unite, directorul 
programului O.N.U. pentru mediul

LISABONA 
parlamentul 
tele Braziliei, 
într-o vizită 
s-a pronunțat . _______
dul Atlanticului a unei 
păcii. El a subliniat că 
urmărește ca partea de sud 
nului Atlantic să rămină 
liberă de arma nucleară.

— Luînd cuvîntul In 
Portugaliei, președin- 
Jose Sarney, aflat 

In capitala lusitană, 
pentru crearea în su- 

zone a 
Brazilia 
a Ocea- 
o zonă

IGNORIND CERERILE STATELOR DIN PACIFICUL DE SUD

Franța a efectuat o nouă experiență nucleară
WELLINGTON 7 (Agerpres). — 

Franța a efectuat, miercuri diminea
ța, o nouă experiență nucleară sub
terană la poligonul experimental din 
atolul Mururoa, în Pacificul de sud 
— a anunțat guvernul neozeelandez. 
Explozia, avînd o putere de trei kilo- 
tone, a fost înregistrată de seismo
logi de la observatorul de la Raro
tonga, capitala Insulelor Cook.

O experiență nucleară a avut loc 
In aceeași zonă la 27 aprilie.

într-o declarație făcută la Wel
lington, primul ministru al Noii 
Zeelănde, David Lange, a condam
nat faptul că Franța continuă să 
ignore cererile statelor din această 
zonă privind încetarea oricăror ase
menea teste. Exprimîndu-și „pro
fundul regret" față de această po
ziție, premierul neozeelandez a cerut 
guvernului francez să sisteze expe
riențele.

Pentru soluționarea problemelor 
existente între Etiopia și Somalia

BEIJING 7 (Agerpres). — In ca
drul unei manifestări festive desfă
șurate la Beijing a fost prezentată 
importanța istorică a făuririi, cu 65 
de ani în urmă, a Partidului Comu
nist Român.

Cu acest prilej s-au deschis o expo
ziție de carte cuprinzind opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, editate în limbi 
străine, precum și o expoziție de fo
tografii avînd ca temă construcția 
socialistă în România.

Au participat Li Shuzheng, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, adjunct 
al șefului Secției relații externe al 
C.C. al P.C. Chinez, Li Ke 
Qiang, secretar al Ligii Tineretului 
Comunist din China, Llang Geng, 
vicepreședinte al Asociației da 
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea, Zhen Shuliang, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
China—România, șef de sector la C.C. 
al P.C.C., directori în M.A.E., re- 
dactori-șefl ai unor publicații cen
trale, reprezentanți ai unor institu
ții politice și economice chineze, 
ziariști.

CAIRO 7 (Agerpres). — 
a avut loc o conferință de 
cadrul căreia a fost evidențiată sem
nificația istorică a zilei de 8 Mai 
pentru mișcarea revoluționară din 
țara noastră, evocîndu-se pe larg 
conducerea de către P.C.R. a luptei 
poporului român, luptă încununată 
prin victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 
1944.

Au fost trecute în revistă 
rile remarcabile înregistrate 
porul nostru în anii construcției so
cialiste, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea 
partidului și a țării noastre a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A fost prezentată pe larg politica 
externă activă a României consacra
tă apărării păcii, opririi cursei înar
mărilor, înfăptuirii dezarmării, și în 
primul rînd a celei nucleare, iniția
tivele întreprinse în acest scop de 
țara noastră, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca și acțiunile 
constructive îndreptate spre găsirea 
unei soluții juste și globale proble
maticii Orientului Mijlociu.

Totodată, a fost organizată o ex
poziție de carte politică, cuprin
zind lucrări reprezentative din 
gîndirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La Cairo 
presă, în

August

realiză- 
de po-

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 
La Addis Abeba au început lucrările 
primei reuniuni a Comitetului comun 
etiopiano-somalez. constituit în luna 
ianuarie în scopul normalizării rela
țiilor bilaterale. Cele două delegații 
sint conduse de miniștrii de externe 
ai țărilor respective.

Deschizînd lucrările, relatează a- 
gentia T.A.S.S., ministrul de externe 
al Etiopiei. Goshu Wolde, a subliniat 
că cele două tari trebuie să convină 
în direcția instaurării păcii si pros
perității in această zonă a Africii și 
să creeze o bază durabilă pentru

cooperare și Înțelegere Intre cele 
două popoare. Problemele noastre 
pot fi reglementate în baza acorduri
lor internaționale existente, a spus el.

La rindul său. ministrul somalez 
de externe, Abdurrahman Jama 
Barre, a arătat că problemele care 
interesează cele două părți pot fi 
soluționate prin înțelegere bilaterală, 
în spiritul bunei vecinătăți.

Comitetul urmează să prezinte șefi
lor celor două țări recomandări con
crete în direcția soluționării proble
melor existente între Etiopia și 
Somalia.

GENȚI1LE DE PRESA 
e scurt

UN IMPORTANT OBIECTIV AL INDUSTRIEI MAROCANE REA
LIZAT tN COOPERARE CU ROMANIA. In prezenta ministrului ma- 

, rocan al energiei și minelor, Mohamed Fettah, a fost pus in funcțiune 
zăcămintul de gaze naturale de la Meskala, din bazinul Essaouira, la a 

I cărui cercetare geologică și punere in valoare au contribuit, prin asis
tență tehnică, și specialiști români. Luind cuvîntul, Mohamed Douieb, 
directorul general al Oficiului Național de Cercetări și Exploatări Petro- 

I Here, a evidențiat aportul inginerilor și tehnicienilor români la punerea 
in funcțiune a acestui important obiectiv al industriei marocane de hidro- i carburi.

MAPUTO 7 (Agerpres). — La Ma
puto a avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia, relevîndu-se 
semnificația făuririi Partidului Co
munist Român, au fost reliefate 
principiile de politică internă și ex
ternă ale partidului și statului nos
tru. S-au subliniat, totodată, 
ile de prietenie și colaborare 
P.C.R. și partidul FRELIMO, 
Republica Socialistă România 
publica Populară Mozambic.

Tot 
a fost 
cadrul 
mente 
mente 
muncitorești și ale activității cercu
rilor socialiste din România, mo
mentul istoric al Congresului de 
făurire a Partidului Comunist 
Român, aspecte din activitatea re
voluționară condusă de P.C.R., între 
care acțiunile antifasciste și anti
hitleriste din anii 1933—1939, în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au avut rolul

relați- 
dintre 
dintre 
Si Re-

în capitala mozambicană, 
inaugurată o expoziție in 
căreia sînt prezentate docu- 
și fotografii ilustrînd mo- 
semnificative ale mișcării

HARARE 7 (Agerpres). — în ora
șul Zimbabwean Chitungwiza — al 
treilea ca mărime din țară — a fost 
inaugurată o amplă expoziție de 
fotografii despre România socialistă.

In cuvîntul rostit cu acest prilej. 
Nelson Mawema. secretar adjunct 
pentru comisariat șl cultură al parti
dului Z.A.N.U., a spus : „Noi, în 
Zimbabwe, ne alăturăm poporului 
român la sărbătorirea făuririi 
acum 65 de ani. a Partidului Comu
nist Român. Acesta a fost un eveni
ment care a deschis o nouă eră în 
istoria poporului român, reprezen- 
tind o mare victorie a tuturor for
țelor progresiste In lupta împotriva 
forțelor imperialismului". Eviden
țiind remarcabilele succese dobîndite 
de poDoruI nostru in edificarea so
cialismului. vorbitorul a subliniat că 
ele sînt „O vie mărturie a rolului 
de avangardă jucat de P.C.R.. un 
izvor de inspirație pentru cei care 
luptă pentru edificarea socialismului 
în Zimbabwe".

Evocind strînsele relații de solida
ritate dintre Z.A.N.U. și P.C.R.. vor
bitorul a spus : „Poporul nostru, care 
acum este liber. își amintește cu sen
timente de profundă recunoștință de 
întregul sprijin pe care poporul 
român l-a acordat Z.A.N.U. in timpul 
îndelungatei și grelei noastre lupte 
de eliberare".

Totodată, la Chitungwiza a fost 
deschisă o expoziție de carte româ
nească. în cadrul căreia la loc cen
tral se află lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. sintetizînd dru
mul de luptă parcurs de P.C.R., te
zaurul de gindire social-politică no
vatoare a secretarului general al 
partidului.

LA MOSCOVA, Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Jose Eduardo Dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A.—Partidul Mun
cii, președintele Republicii Popu
lare Angola, au semnat planul de 
legături pe linie de partid între 
P.C.U.S. și M.P.L.A. — Partidul 
Muncii.

Ronald Reagan, a afirmat că toate 
companiile petroliere americane 
care acționează in Jamahiria Li- 
biană vor trebui să-și înceteze ac
tivitatea și să părăsească această 
tară pină la 30 iunie — informează 
agențiile United Press International 
si Reuter.

CONSFĂTUIRE. La Sofia a avut 
loc o consfătuire cu activul de 
partid, de stat, economic si obștesc 
din capitala bulgară — anunță 
agenția B.T.A. A fost prezentat un 
raport cu privire la dezvoltarea 
Sofiei în lumina hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al P.C.B. Todor 
Jivkov. secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, a rostit o cuvintare 
consacrată sarcinilor economice, so
ciale. politice și ideologice actuale.

EVOLUȚIA CELOR DOUA COM
PLEXE ORBITALE SOVIETICE. 
Agenția T.A.S.S., referindu-se la 
transferul de echipaj de pe stația 
orbitală „Mir" pe stația „Saliut-7", 
relevă că la bordul acesteia din 
urmă cosmonauta Leonid Kizim și 
Vladimir Soloviov vor desfășura 
noi cercetări și experiențe științifi
ce și tehnice. Potrivit datelor tele- 
metrice, zborul complexului pilotat 
format din stația „Saliut-7" și ve
hiculele spațiale „Soiuz T-15" și 
„Cosmos-1 686“ se desfășoară nor
mal, ca și cel al complexului „Mir" 
— „Progress-26“, părăsit marți de 
cei doi cosmonauți. Agenția T.A.S.S. 
relevă că realizarea cu succes a 
transferului de echipaj de pe sta
ția „Mir" pe „Saliut-7" 
un pas important in 
Cosmosului.

MINIȘTRII APĂRĂRII AI S.U.A. 
ȘI ISRAELULUI, Caspar Wein
berger. și. respectiv, Yitzhak Rabin, 
au semnat, marți, protocolul de 
acord cu privire la condițiile de 
participare a întreprinderilor și 
centrelor de cercetare israeliene la 
programul „războiul stelelor" — in
formează agențiile France Presse și 
Associated Press. Ministerul ameri
can al Apărării a informat Că ter
menii protocolului rămîn secreti.

OLANDA SE OPUNE DEZVOL
TĂRII ARMELOR CHIMICE. 
Luînd cuvîntul in fața unei comi
sii parlamentare, ministrul olan
dez al apărării. Jacob de Ruiter, 
a declarat că guvernul Olandei se 
va opune planurilor americane pri
vind dezvoltarea armamentelor 
chimice ih cadrul N.A.T.O. El a 
subliniat că „acceptarea noilor 
arme (chimice) ar constitui un act 
negativ față de convorbirile de la 
Geneva privind limitarea arma
mentelor", evidențiind. totodată, 
că Olanda nu va permite stocarea 
acestui tip de armament pe teri
toriul national. I

constituie 
cucerirea

FĂCUTAÎNTR-O DECLARAȚIE
LA TOKIO, unde a participat la 
reuniunea Ia nivel înalt a principa
lelor șapte state industrializate 

. președintele S.U.A.,occidentale.

BOMBARDAMENT. Miercuri a- 
vioane de luptă irakiene au bom
bardat rafinăria petrolieră de la 
sud de Teheran, transmite agenția 
irakiană de presă I.N.A. La rindul 
ei, agenția iraniană I.R.N.A. a a- 
nunțat că avioane militare irakie
ne au efectuat un bombardament 
asupra periferiei Teheranului, lo
vind o zonă unde se află o rafi
nărie petrolieră.

I
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Mărețe idei revoluționare pe steagul de luptă al comuniștilor români

Cu fermitate si consecventă pentru cauza libertății naționale 
si sociale, a independentei tuturor popoarelor I

„România, Partidul Comunist Român au promovat și promovează 
o politică fermă de solidaritate activă cu popoarele care luptă pentru 
a-și cuceri dreptul la viață liberă și independentă, pentru înlăturarea 
oricăror forme de dominație colonialistă și neocolonialistă“.

NICOLAE CEAUȘESCU

In patrimoniul tradițiilor de solidaritate 
militantă internațională ale clasei muncitoare 
din țara noastră, ale poporului român, un loc 
deosebit de important il ocupă sprijinul 
neprecupețit, calda simpatie față de lupta 
popoarelor de pretutindeni pentru emancipare 
națională și socială, impotriva dominației 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru libertate, independență, progres.

Este meritul nepieritor al Partidului Comunist 
Român, continuator al celor mai strălucite 
tradiții ale clasei muncitoare și mișcării mun
citorești, al celor mai inalte aspirații și idea
luri ale fiilor acestui pămint, că, neprecupe
țind nici un efort, nici un sacrificiu pentru 
înfăptuirea visului de veacuri al poporului 
român - de o fi stâpin in propria casă - o

militat, totodată, pentru neatirnarea tuturor 
popoarelor, pentru dreptul fiecărei națiuni de 
a-și făuri liber destinele, de a se dezvolta 
independent. Această trăsătură fundamentală a 
activității partidului decurge din insâși expe
riența de veacuri a poporului român, care, 
cunoscind vicisitudinile asupririi străine, purtind 
crincene bătălii pentru apărarea ființei națio
nale, și-a manifestat fără rezerve sprijinul față 
de năzuințele celorlalte popoare ale lumii 
spre o viață liberă și demnă. In același timp, 
ea izvorăște din concepțiile socialismului ști
ințific, potrivit cărora proletariatului ii revine 
misiunea istorică de a lupta atit impotriva 
exploatării omului de către om, cit și impo
triva asupririi unor popoare de către clasele 
dominante ale altor popoare, din analiza

profundă a realităților lumii contemporane, 
care atestă că afirmarea dezvoltării libere a 
tuturor țărilor și popoarelor constituie o com
ponentă inseparabilă a mersului inainte al 
umanității pe calea păcii și progresului.

In acest spirit, nu a existat cauză dreaptă, 
nu a existat popor angajat in lupta pentru 
cucerirea libertății sale să nu se fi bazat pe 
sprijinul activ și multilateral al României 
socialiste, al președintelui ei. Constituie un 
motiv de legitimă mindrie patriotică faptul că 
principialitatea și consecvența cu care P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au militat și mi
litează pentru împlinirea năzuințelor de dez
voltare liberă și suverană ale popoarelor întru
nesc cea mai largă recunoaștere și apreciere 
pe plan internațional.

DINTDTDEAUNA. ÎMPOTRIVA ASUPRIRII 
$1 DOMINAȚIEI STRĂINE

tncă de la începuturile existenței sale, mișcarea muncitorească 
din România s-a pronunțat cu fermitate în apărarea dreptului 
sacru al poporului roman șl al tuturor popoarelor lumii la exis
tență liberă și suverană, respingînd orice formă de dominație și 
asuprire.

„Ca socialiști putem zice, într-un cuvînt, că sîntem împotriva 
despuierii sau jupuirii omului de către om, și, fiind dușmani ai acestei 
despuieri de la om la om, nu putem fi decit împotriva celei de la 
popor la popor".

(„Dacia viitoare" din 16 februarie 1883)

„Poporul român, care în cursul vremii a avut de suferit otita de 
pe urma asupririi din afara și dinăuntru, nu poate să nu resimtă 
profunda simpatie pentru un popor care, împins de desperare și 
provocat, io armele in miini și preferă o moarte vie decit o 
viață moartă".

(„Lumea nouă" din 9 aprilie 1897)

„Social-democroția se ridică impotriva ciuntirii țărilor constitui
te, împotriva fringerii popoarelor în bucăți, împotriva suprimării vieții 
naționale a popoarelor. Ea a proclamat întotdeauna dreptul impre
scriptibil și inviolabil al tuturor națiunilor la viață liberă și inte
grală".

(„Calendarul muneii" din 1916)

„Noi, socialiștii români, dintr-un sentiment de solidaritate inter
națională, trimitem salutul nostru avangardei revoluției proletare și 
alături de muncitorimea conștientă din toate țările ne ridicăm cu 
tărie împotriva oricărei intervenții în afacerile interne ale Rusiei".

• („Socialismul" din 8 noiembrie 1919)

FILE DIN GLORIOASA TRADIȚIE 
DE SOLIDARITATE INTERNAȚIONALA

Sub semnul profundului atașament față de idealurile libertății, 
mișcarea muncitorească din țara noastră, Partidul Comunist Ro
mân au fost întotdeauna alături de popoarele care luptau pentru 
dreptul de a fi stăpine pe soarta lor. Acțiunile desfășurate de-a 
lungul anilor in acest sens au fost evocate intr-una din paginile 
speciale publicate in aceste zile de ziarul nostru sub titlul: 
..SOLIDARITATE MILITANTĂ, ACTIVĂ CU FORȚELE ÎNAIN
TATE DE PRETUTINDENI". Din multitudinea acestor expresii 
ale solidarității menționăm :
• Mișcarea muncitorească din România a sprijinit acțiunea parti-

I cipanților la revoluția burghezo-democratică din Rusia, din 1905, j
I și-a manifestat solidaritatea cu Marea Revoluție Socialistă j

din Octombrie, numeroși militanți români participînd nemijlocit cu 
arma în mină atit la desfășurarea revoluției, cit și la apărarea I 
tinărului stat sovietic împotriva intervenției imperialiste.

• Cu profundă simpatie și solidaritate au urmărit comuniștii, 
forțele democratice din România lupta poporului chinez pentru eli
berarea națională ; din inițiativa partidului s-au creat comitete de I 
acțiune în sprijinul revoluționarilor chinezi.

• Peste <500 de comuniști,,și antifasciști români au luptat ca j 
j voluntari în Spania, alături de republicanii spanioli și de fiii altor
j 54 de națiuni, impotriva reacțiunii fasciste.

• Comuniștii, clasa muncitoare și-au ridicat cu fermitate glasul I 
împotriva dictatului de la Munchen și a Anschlussului, manifestindu-și 
solidaritatea fierbinte cu popoarele Cehoslovaciei și Austriei, iar : 
după ce hitleriștii au aprins vilvătăile războiului, cu popoarele tu- ■

j| turor țărilor cotropite de hitleriști.
• P.C.R. s-a pronunțat de la început cu hotărîre împotriva 

războiului antisovietic, acționind în permanență pentru ieșirea țării
i din acest război și alăturarea României forțelor coaliției antihitleriste.

• Participînd activ la lupta coaliției antihitleriste, armato română 
a eliberat 3 831 localități și alte puncte populate, intre care 53 orașe. 
Pe fronturile de luptă antihitleriste și-au dat viața sau au fost răniți

, aproape 170 000 de soldați și ofițeri români.

Solidaritatea României socialiste cu popoarele angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare își găsește 
concretizare în sprijinul acordat pentru ridicarea unor obiective de mare importanță economică. In fotografie : 

în vizită la rafinăria de la Banias, rod al cooperării româno-siriene

PENTRU LICHIDAREA DEFINITIVA A COLONIALISMULUI 
SI NEOCOLONIALISMULUI

In noile condiții istorice de după 23 August 1944, 
cînd, sub conducerea partidului comunist, poporul 
român și-a cucerit libertatea, cauza solidarității 
active cu lupta pentru libertdte a popoarelor de 
pretutindeni a devenit politică de stat. Comuniștii 
români au considerat și consideră drept- o malta 
îndatorire revoluționară sprijinirea pe. toate pla
nurile — material, moral, politic și diplomatic — 
a tuturor celor cave militează pentru nobilele țe
luri ale eliberării naționale și sociale.

• România a fost unul dintre autorii „Declarației 
cu privire la acordarea independenței țârilor și po
poarelor coloniale", adoptată de Adunarea Generală 
a O.N.U.. în decembrie 1960, declarație apreciată 
drept o veritabilă „Cartă a decolonizării”.

• Dind curs orientărilor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a fost, în anii ce 
au urmat adoptării declarației, coautoare la toate 
rezoluțiile O.N.U. privind eliminarea colonialismului și 
neocolonialismului, dintre care amintim :

- „Programul de acțiune pentru indeplinirea inte

grală a Declarației asupra independenței țărilor și . 
popoarelor coloniale" (1970) ;
- „Declarația internațională pentru eliminarea tu

turor formelor de discriminare rasială" (1970) ;
- Aplicarea „Declarației asupra acordării indepen

denței țărilor și popoarelor coloniale" (1972) ;
- „Proclamarea săptăminii de solidaritate cu po- | 

poarele coloniale din Africa australă, Guineea- i 
Bissau și din Insulele Capului Verde care luptă pen- | 
tru libertate, independentă și egalitate în drepturi” I 
(1973).
• Documentele încheiate cu prilejul contactelor și | 

intilnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și j 
lideri ai mișcărilor și fronturilor de eliberare na- I 
ționala au marcat primele recunoașteri internaționale 
□ le acestor mișcâri ca reprezentante legitime ale po
poarelor respective. Asemenea comunicate și declara- 
ții comune au fost semnate, la timpul respectiv, cu 
delegații ale mișcărilor de eliberare din Gulneea- 
Bissau, Insulele Capului Verde, Namibia, Angola, 
Mozambic, Sao Tome și Principe ș.a.

INDEPENDENTA - CHEIA DE ROITA A PĂCII SI SECURITĂȚII INTERNATIONALE
SPRIJIN ACTIV TINEDELOR STATE PENTRU CONSOLIDAREA 

INDEPENDENTEI POLITICE $1 ECONOMICE
Cu o deosebită tenaci

tate, România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au pro
nunțat și se pronunță pentru 
promovarea neabătută a noilor 
principii de relații dintre state, 
și în primul rind pentru respec
tarea independenței și suvera
nității naționale, a dreptului fie
cărui popor de a fi stăpin pe 
propriile-i destine, care repre
zintă cheia de boltă a păcii și 
securității in întreaga lume. Așa 
cum a evidențiat secretarul ge
neral al partidului, numai apă
rarea și respectarea strictă de 
către toate statele a acestor 
principii pot asigura o cola
borare și o cooperare interna
țională sănătoase, pot oferi 
deplina garanție de securitate 
fiecărui stat.

In concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, planeta 
noastră va deveni cu adevărat 
o planetă a păcii și bunei con
viețuiri între toate națiunile nu
mai atunci cînd respectarea in
dependenței și suveranității na
ționale, o dreptului fiecărui po
por de a-și orîndui viața așa 
cum o dorește va constitui o 
practică universală, transpusă in 
viață cu strictețe absolută.

■
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România sprijină cu fermitate lupta 

popoarelor din Africa australa pentru 
înfăptuirea drepturilor lor naționale
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România—deplin solidara cu poporul 

moiambican, cu lupta pentru lichidarea 

colonialismului și rasismului
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Salutind cu deosebită satisfacție apariția pe 
harta lumii a celor aproape 100 de state indepen
dente, România a recunoscut încă din primul mo
ment aceste state, stabilind cu ele relații de strin- 
să colaborare, bazate pe principiile strictei res
pectări a independenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, avantajului 
reciproc.

• In timpul istoricelor itinerare ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în țări din Africa, Asia, America 
Latină sau cu prilejul numeroaselor întîlniri avute 
la București cu șefi de stat și de guvern din sta
tele angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoa
re au fost semnate un șir de documente de mare 
însemnătate, care au constituit un Sprijin concret acor
dat eforturilor de consolidare a independenței aces
tor state.

• In ultimii 20 de ani s-au încheiat peste 500 de 
acorduri și convenții privind dezvoltarea raporturilor 
economice, comerciale, științifice și tehnice cu aceste 
state.

• Țara noastră a construit sau participă la con
struirea în cooperare a peste 180 de obiective eco
nomice in țările in curs de dezvoltare. Mii de spe
cialiști români acordă asistență în 60 de țări in curs 
de dezvoltare in cele mai variate domenii de activi
tate. In același timp, circa 20 000 de tineri din ță
rile în curs de dezvoltare studiază în institute de în- 
vățămint superior din România.

• Și pe planul O.N.U. și al instituțiilor sale spe
cializate, România a depus eforturi susținute pentru 

sprijinirea activă a tinerelor state independente, pen
tru consolidarea independenței lor politice și eco
nomice. Țara noastră a fost inițiatoare sau coautoare 
a tuturor rezoluțiilor referitoare la :

- respectarea suveranității permanente asupra 
resurselor naturale ;

- planificarea în vederea dezvoltării economice ;
- dezvoltarea colaborării între state in domeniul 

industrializării ;
- măsuri privind înfăptuirea reformei agrare :
- combaterea practicii racolării de cadre din 

țările în curs de dezvoltare ;
- soluționarea problemelor alimentației etc.

• In vederea lichidării subdezvoltării și înfăptuirii 
noii ordini economice mondiale, țara noastră a 
avansat un amplu program de măsuri care are în 
vedere între altele :

- soluționarea globală a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvoltare ;

- trecerea hotărîtă la reducerea cheltuielilor mi
litare și folosirea fondurilor astfel obținute în scopul 
dezvoltării economico-sociale, îndeosebi a țărilor 
sărace ;
- convenirea unor programe speciale de ajuto

rare a țărilor in curs de dezvoltare în domeniul 
agriculturii, industriei, transportului și in alte 
sectoare ;

- asigurarea unui transfer substanțial de teh
nologii moderne către țările subdezvoltate, in con
diții avantajoase, și sprijinirea formării de cadre 
naționale pentru aceste țări.-,

ALATDRI de MIȘCĂRILE de eliderare NAȚIONALA

ACTIDNI PENTRU STATORNICIREA NOILOR PRINCIPII DE RELAȚII INTERSTATALE
• România a așezat în mod statornic la baza relațiilor sale diplo

matice și economice pe care le întreține cu peste 150 de state de pe 
toate continentele principiile independenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.

• Aceste principii și-au găsit consacrarea și in cele peste 110 
tratate și declarații comune semnate de țara noastră cu țări dii? 
Europa, Asia, Africa și America Latină.

• România a fost unul din cei mai activi membri ai O.N.U. în 
procesul de elaborare și adoptare a „Declarației referitoare la princi
piile dreptului internațional privind relațiile prietenești și cooperarea 
între state conform Cartei Națiunilor Unite", care s-a încheiat în 1970, 
la cea de-a 25-a sesiune comemorativă a Adunării Generale,

• O activitate susținută a desfășurat România în cadrul primei

Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa pentru elaborarea, 
ca parte integrantă a Actului final de la Helsinki, a Declarației referi
toare la principiile care guvernează relațiile dintre statele participante 
la C.S.C.E.

• In mai multe rinduri, România a propus adoptarea de către 
Organizația Națiunilor Unite a unui Cod de conduită cu caracter 
universal în care să fie stabilite drepturile și îndatoririle fundamentale 
ale statelor ce decurg din principiile și normele general-acceptabile ale 
dreptului internațional contemporan. Potrivit propunerii românești acest 
cod ar trebui să consacre in primul rind, într-o formă clară, dreptul 
sacru al fiecărui stat la existență liberă, la suveranitate și independență 
naționalg, la pace și securitate, precum și dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și decide de sine stătător soarta, de a-și alege și dezvolta 
liber sistemul politic, economic și social.

Deși perioada postbelică a dus la prăbușirea sis
temului colonial, 20 de teritorii insumind o supra
față de 1 milion kmp și o populație de 3 milioane 
locuitori se mai află încă sub dominație colonială. 
România se pronunță cu hotărire în vederea lichi
dării acestor ultime vestigii ale unui trecut de 
dominație și asuprire,

• Solidaritatea partidului și statului nostru cu 
mișcările de eliberare națională continuă să se ma
nifeste atit pe cale bilaterală, prin raporturile directe 
cu aceste mișcări, cit și pe cale multilaterală, la 
O.N.U. și in instituțiile specializate, imbrăcînd 
forme variate.

• Țara noastră este membră a Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, acționind ferm in sprijinul dreptului 
inalienabil al poporului namibian la o viață liberă, 
independentă.

• România își manifestă, totodată, întreaga soli
daritate cu lupta poporului din Africa de Sud, impo
triva politicii de discriminare rasială și apartheid și 
condamnă cu hotărîre actele de agresiune ale Africii 
de Sud impotriva țărilor vecine independente.

• Țara noastră se pronunță pentru afirmarea 
drepturilor legitime ale poporului palestinian la auto
determinare, inclusiv la constituirea unui stat propriu, 
independent, în cadrul unei păci juste și trainice in 
Orientul Mijlociu.

• România a avansat propunerea organizării unei 
sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate discutării problemelor legate de abolirea 
fără intirziere a tuturor formelor de asuprire colonială.
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