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Συνεχίζονται τα ευχετήρια 
τηλεγραφήματα προς Α. Ζιαρτίδη

Εξακολουθούν να κατα
φθάνουν προς τον πρόε
δρο της ΠΕΟ Α. Ζιαρτίδη, 
ευχετήρια τηλεγραφήματα 
από οργανώσεις τόσο του 
εξωτερικού όσο και του 
εσωτερικού με την ευκαι
ρία των 70χρονων του.

Ο Γ.Γ. της ΠΣΟ Ιμπραήμ 
Ζακκαρϊα με τηλεγράφημα 
του προς τον αντιπρόεδρο 
της ΠΣΟ και πρόεδρο της 
ΠΕΟ Α. Ζιαρτίδη αφού με
ταφέρει από μέρους της 
Γραμματείας της ΠΣΟ τους 
πιο συναδελφικοϋς χαιρε
τισμούς και ευχές τονίζει τα 
πιο κάτω:

«Φέρνοντας στη μνήμη 
μας τις τεράστιες σου υπη
ρεσίες στο διεθνές συνδι
καλιστικό μας κίνημα, σαν 
ένα ιδρυτικό μέλος της 
ΠΣΟ και τις ξεχωριστές σου 
συμβολές προς το Κυπρια
κό Συνδικαλιστικό Κίνημα, 
σου ευχόμαστε ακόμα 
πολλά χρόνια στην ενεργό 
ζωή, καλή υγεία και κάθε 
επιτυχία στις δραστηριότη
τες σου».

Βουλγάρικα 
Συνδικάτα

Επίσης ο πρόεδρος του 
Κεντρικού Συμβουλίου των 

Βουλγάρικων Συνδικάτων 
Πέτερ Ντυιιλγκέροβ απέ- 
στειλε το ακολουθο τηλε
γράφημα :

«Με την ευκαιρία των 
70χρονων σας δεχθείτε εξ 
ονόματος του Κ.Σ. των 
Βουλγάρικων Συνδικάτων 
και εξ ονόματος μου τους 
εγκάρδιους φιλικούς χαιρε
τισμούς. Σε διάρκεια πάνω 
από μισό αιώνα με την ιδιά- 
ζουσα ενεργητικότητα του 
επαναστάτη εργάζεστε 
ακούραστα και με συνέπεια 
για την εδραίωση του συν
δικαλιστικού κινήματος 
στην Κύπρο σαν Γενικός 
Γραμματέας της ΠΕΟ. Επί 
πολλά χρόνια δώσατε με 
αυταπάρνηση τις δυνάμεις 
και την εμπειρία σας για 
την σταθεροποίηση του κύ
ρους '< ,ς σαν καθοδηγητι- 
κή ταχτική οργάνωση στην 
πάλη για την βελτίωση των 
βιοτικών και εργατικών 
συνθηκών του εργαζομέ
νου λαού της Κύπρου για 
την κοινωνική άνοδο και 
την δημοκρατική ανάπτυξη 
της πατρίδας σας για την 
δίκαιη και ειρηνική επίλυση 
του Κυπριακού προβλήμα
τος για την καρποφόρα 
προώθηση της διμερούς 

συνεργασίας μεταξύ των 
εργαζομένων της Βουλγα
ρίας και της Κύπρου μεταξύ 
των Βουλγάρικων συνδικά
των και της ΠΕΟ σας ευχό
μαστε από καρδιάς ακριβέ 
μας σύντροφε Ζιαρτίδη 
υγεία και μακροζωϊ α».

Κ.Σ. ΕΔΟΝ
Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ με τη

λεγράφημα του προς τον 
Α. Ζιαρτίδη του απευθύνει 
θερμές και ειλικρινείς ευχές 
για υγεία και προσωπική 
ευτυχία, για συνέχιση της 
50ετούς καθοριστικής προ
σφοράς και του ηγετικού 
του ρόλου στο εργατικό 
συνδικαλιστικό Κίνημα της 
Κύπρου.

«Η δημοκρατική νεολαία 
τονίζεται στο τηλεγράφημα 
εμπνέεται από τους αγώνες 
και την προσφορά εσένα 
και των συντρόφων σου 
στην ΠΕΟ και το Λαϊκό Κί
νημα, στον αγώνα για ανε
ξαρτησία της Κύπρου, τη 
δημοκρατία και το σοσια
λισμό.

Η ΕΔΟΝΙτικη νεολαία θα 
κρατήσει τη σημαία αυτής 
της πάλης μέχρι το νικηφό
ρο τέρμα».


