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Tovarășul Nicolae Ceausescu împlinește 
i5 de ani de viată si 4fl de ani de activitate 

in rîndurile mișcării cnmunisteȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI EXECUTIVAL C. C. AL P. C. R., CONSUM DE STAT ȘI CONSUM DE MINIȘTRI CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a fost sărbătorit joi seara, intr-un cadru solemn, în ședința comună a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Siat și Consiliului de Miniștri, cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viată și patru decenii de activitate revoluționară în rîndurile partidului.Sînt prezenți tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc. Petre Blajovici, Cornel Burtică, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 'Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilinet, Ion Siă- nescu, Mihai Telescu, Iosif Uglar, Richard Winter, Ștefan Andrei, Ion Dincă, Ștefan Peterfl, vicepreședinte al Consiliului de Stat, membrii Consiliului de Stat și ai guvernului.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a dat citire mesajului adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliu] de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România.înmînind tovarășului Nicolae Ceaușescu acest mesaj, tovarășul Ion Gheorghe Maurer il îmbrățișează îndelung, cu căldură.Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru 'sentimentele calde exprimate, pentru aprecierile la adresa activității sale.Conducătorii de partid și de stat, toți cei prezenți au adresat apoi felicitări secretarului general al partidului, i-au urat viață îndelungată, sănătate și fericire, succese tot mai mari in munca de cea mai înaltă răspundere in fruntea partidului și statului, spre binele și propășirea națiunii noastre socialiste.In încheierea solemnității, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, Intr-o atmosferă însuflețită, plină de căldură, ,cju cei.,'prezenți, care au închinat un pahar de șampanie In sănătatea sa, urînAu-I încă ;o dată „La mulți ani 1"
Scumpe tovarășe Ceaușesc

la a 55-a aniversare a zilei de naștere și la 
împlinirea a 40 de ani de la intrarea ta în miș
carea muncitorească și în rîndurile partidului, 
Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
îți adresează din toată inima un fierbinte salut 
comunist și cele mai calde felicitări.

Cu prilejul acestei duble sărbătoriri, partidul 
si guvernul, clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, toți cetățenii patriei noastre so
cialiste aduc un vibrant omagiu activității tale 
îndelungate de eminent militant revoluționar, 
contribuției deosebite pe care ai dat-o la lupta 
pentru eliberarea națională și socială a po
porului român, pentru promovarea intereselor 
fundamentale de progres și prosperitate ale 
națiunii noastre, pentru triumful măreței cauze 
a socialismului și comunismului pe pămîntul 
României.

Patriot și revoluționar înflăcărat, profund de
votat clasei muncitoare, poporului din rîndurile 
căruia te-ai ridicat, ai luat parte din cea mai 
fragedă tinerețe la lupta comuniștilor, a celor 
mai înaintate forțe ale națiunii, pentru liber
tate și dreptate socială. înfruntînd cu neînfri
care represiunile polițienești și teroarea bur- 
ghezo-moșierească, ai participat activ la luplele 
conduse de partid pentru răsturnarea regimului 
de exploatare și asuprire, pentru eliberarea ță
rii și instaurarea puterii populare — dînd în 
fiecare împrejurare un minunat exemplu de 
curaj revoluționar și fermitate în aplicarea li
niei politice a partidului, de dăruire totală pen
tru cauza libertății și fericirii poporului. Este 
cunoscută contribuția ta de mare însemnătate 
la lupta partidului și a poporului nostru împo
triva fascismului, și prin aceasta, la marea bă
tălie desfășurată de forțele democratice și pro
gresiste din întreaga lume pentru izbăvirea 
omenirii de pericolul fascist.

în anii de după 23 August 1944, împreună cu 
ceilalți conducători ai partidului, ai desfășurat 
cu energie și elan revoluționar o intensă activi
tate pentru organizarea și mobilizarea maselor 
populare în marile bătălii pentru cucerirea și 
consolidarea puterii politice, pentru reconstruc
ția țării și dezvoltarea ei pe calea socialistă 
Prețuim în mod deosebit contribuția de seamă 
ce ai adus în această perioadă de luptă și 
muncă eroică la elaborarea și aplicarea poli
ticii de industrializare, de cooperativizare a 
agriculturii, la formarea și educarea armatei de 
tip nou a republicii npastre — ca scut de nă
dejde al cuceririlor revoluționare ale poporu
lui — la întreaga operă de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei. Congresele al IX-lea și 
al X-lea, precum și cele două Conferințe Na
ționale — care au avut loc în perioada de cînd 
muncești ca secretar general al partidului și Io 
reușita cărora ai avut un rol esențial — au pro
movat un profund spirit înnoitor în întreaga 
viață social politică a țării și au dinamizat pu
ternic energiile și torțele creatoare ale poporu
lui, inaugurînd perioada cea mai fertilă și mai 
bogată în realizări din întreaga dezvoltare post
belică a României. Poporul întreg îți cunoaște 
și apreciază munca neobosită în fruntea parti
dului și statului, contribuția ta de prim ordin 
la elaborarea mărețului program de făurire o 
societății socialiste multilateral dezvoltate, la

stabilirea direcțiilor de dezvoltare în perspec
tivă a societății românești.

Sînt binecunoscute și prețuite de fiecare co
munist, de fiecare cetățean al patriei efortu
rile tale pentru întărirea continuă a alianței 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a unității 
si frăției tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate — temelia de granit a 
orînduirii noastre noi. Este, de asemenea, una
nim apreciată consecvența cu care acționezi 
pentru perfecționarea continuă a organizării și 
conducerii societății, a întregii vieți sociale, pen
tru adîncirea democrației socialiste și atragerea 
largă a maselor la conducerea treburilor ob
ștești. Cunoaștem cu toții și admirăm fermita
tea cu care militezi pentru promovarea prin
cipiilor eticii și echității socialiste în toate do
meniile vieții sociale, pentru formarea și dez
voltarea multilaterală a omului nou, înaintat, al 
societății noastre. Prețuim în mod deosebit, iu
bite tovarășe Ceaușescu, aportul tău la conser
varea și dezvoltarea valorilor naționale, la în
florirea învățămîntului, științei, artelor, a între
gii vieți spirituale a poporului, la îmbogățirea 
minunatului tezaur de cultură și civilizație al 
României socialiste.

Noi toți dăm o înaltă apreciere rolului deo
sebit pe care îl ai, ca marxist-leninist remar
cabil, în dezvoltarea pe un plan superior a 
celor mai bune tradiții ale gîndirii social-poli- 
tice românești, la sintetizarea teoretică a ex
perienței partidului nostru în construcția socia
listă, precum și a tendințelor dezvoltării sociale 
din lumea de azi. Pe această bază, aplicîpd 
creator principiile generale ale socialismului la 
condițiile istorice concrete ale țării noastre, ai 
adus contribuții fundamentale la elaborarea de 
către conducerea partidului a celor mai valoroa
se soluții pentru dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste, la interpretarea dialectică 
a fenomenelor social-politice caracteristice so
cietății contemporane. Prin profunzimea anali
zei și prin forța sa de sintetizare și generali
zare, gîndirea social-politică și întreaga ta ope
ră teoretică și practică constituie un aport pre
țios la îmbogățirea teoriei marxist-leniniste, a 
practicii construcției socialismului.

Cunoaștem cu toții cu cîtă pasiune și consec
vență acționezi pentru întărirea continuă a for
ței politice și organizatorice a partidului nostru 
comunist, a capacității sale de a uni și mobi
liza energiile creatoare ale întregului popor în 
marea operă de edificare socialistă a patriei, 
prețuim preocuparea ta neslăbită de a perfec
ționa continuu munca organelor și organizațiilor 
de partid, de a ridica rolul partidului în so
cietate, de a asigura toate condițiile ca Partidul 
Comunist Român să-și poată îndeplini cu cinste 
înalta misiune istorică în conducerea destinelor 
poporului român. Sînt, de asemenea, prețuite în 
mod deosebit perseverența cu care acționezj 
pentru a înfăptui cît mai deplin legătura strînsă 
a partidului cu masele largi de oameni ai 
muncii, dialogul viu pe care-l porți cu țara și 
poporul, consultarea sistematică, deschisă, cu 
creatorii de bunuri materiale și spirituale din 
patria noastră, cy toți cei ce transpun în viață 
politica de construcție socialistă a partidului și 
statului.

Politica externă a Partidului Comunist Român 
și a Republicii Socialiste România a găsit în 
tine un slujitor activ, deosebit de dinamic, de

lucid și pasionat. Această politică, valoroasa ta 
contribuție personală la elaborarea și promo
varea ei au dus la creșterea prestigiului in
ternațional al țării noastre, ne-au adus stima 
popoarelor din toate părțile lumii. Prețuim cu 
toții fermitatea și consecvența cu care militezi 
pentru întărirea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, pentru dezvoltarea multi
laterală a legăturilor cu statele care au pășit 
pe calea dezvoltării independente, cu toate ță
rile lumii, pe temelia deplinului respect reciproc, 
a principiilor egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității1 naționale, neamestecului 
în treburile interne, ale nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța în raporturile dintre 
state și popoare.

Prin întreaga activitate pe plan internațional 
te-ai dovedit un înflăcărat promotor și apărător 
al dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî de 
sine stătător destinele, un luptător combativ 
împotriva politicii imperialiste de dominație și 
dictat, un militant energic pentru soluționarea pe 
cale politică, pașnică, a tuturor problemelor li
tigioase, pentru instaurarea unui climat de pace 
și securitate în lume. Partidul nostru dă o înaltă 
apreciere eforturilor tale pentru dezvoltarea so
lidarității și colaborării cu celelalte partide 
frățești, preocupării neslăbite pentru întărirea 
unității și coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice de pretutindeni, a în
tregului front antiimperialist.

Prin dinamismul și energia cu care ai acționai 
și acționezi, atît pe plan intern cît și internațio
nal, pentru înfăptuirea politicii partidului și statu
lui, prin clarviziunea și principialitatea gîndirii și 
acțiunilor tale, prin patriotismul înflăcărat și 
înaltul spirit internaționalist de care ești animat, 
prin umanismul comunist de care dai dovadă 
în fiecare împrejurare, prin calitățile remarca
bile de militant revoluționar ai cucerit trainic 
stima și prețuirea întregului nostru partid și 
popor. Alegerea ta în cele mai înalte funcții de 
partid si de stat a constituit o vie expresie a 
profundei încrederi de care te-ai bucurat și te 
bucuri în rîndurile tuturor comuniștilor români, 
ale întregii noastre națiuni. Sîntem cu toții mîndri 
de prestigiul și considerația de care te bucuri 
astăzi, nu numai în rîndurile poporului nostru, 
dar și în fața opiniei publice mondiale.

Munca și lupta ta de patru decenii în miș
carea revoluționară, activitatea desfășurată în 
fruntea partidului și statului sînt o demonstrație 
strălucită a faptului că fi-ai consacrat întreaga 
viață slujirii intereselor și aspirațiilor fundamen
tale de progres și bunăstare ale poporului, cau
zei nobile a socialismului, păcii și colaborării 
între națiuni. Acesta este temeiul încrederii de
pline și al atașamentului profund cu care te în
conjoară poporul român, noi toți, al dorinței și 
hotărîrii noastre de a fi alături de tine, pentru 
ca împreună cu întregul popor să asigurăm în
făptuirea generoaselor idealuri ale socialismu
lui și comunismului în patria noastră.

In această zi de sărbătoare, îți urăm cu toții, 
iubite tovarășe Ceaușescu, viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de muncă spre a în
cununa cU noi și strălucite realizări activitatea 
prodigioasă, neobosită pe care o desfășori. Te 
îmbrățișăm cu nețărmurită și tovărășească dra
goste și îți adresăm din inimă tradiționala urare 
românească „La mulți ani I".

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI COMUNIST AL REPUBLICII SOCIALISTE AL REPUBLICI! SOCIALISTE 

ROMÂN ROMÂNIA ROMÂNIA

la ședința comună a Comitetului 
Executiv, Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri
Dragi tovarăși,îmi vine greu să-mi adun acum gîiidurile și, de aceea, nu știu cum voi reuși să răspund celor cuprinse în scrisoarea pe care a citit-o aici tovarășul Maurer.Doresc, în primul rînd, să mulțumesc Comitetului Executiv, Comitetului Central, Consiliului de Stat și guvernului, întregului partid, pentru sentimentele de dragoste, pentru aprecierile care au fost făcute în această scrisoare la adresa activității mele. •Sigur că vîrsta de 55 de ani nu este, neapărat un merit, însă depinde cum ai trăit acești ani. Activitatea de 40 de ani în mișcarea revoluționară constituie, într-ade- văr, o dovadă a faptului că m-am străduit să slujesc fără preget cauz.a partidului, interesele vitale ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii — fără deosebire de naționalitate — ale întregului nostru popor.Sînt aici cîțiva tovarăși cu care am lucrat în anii ilegalității. Intr-adevăr, tiu fost ani grei. Dar, spre bucuria noastră și mîndria poporului român, cu toate aceste condiții grele, partidul nostru a avut un număr important de activiști, de militanți care, prin munca și lupta lor, au știut să unească forțele progresiste, democratice, pentru o politică nouă în România, pentru dezvoltarea democratică a țării. M-am cunoscut cu tovarășul Maurer tot în anii ilegalității.Este o satisfacție ca — ajungînd la o vîrstă medie, ca să nu spun înaintată — să poți constata că. în- tr-adevăr. cea mai mare parte a vieții ai trăit-o alături de tovarășii din partid, ai fost prezent la cele mai importante momente și evenimente din această peripadă a istoriei poporului nostru, a istoriei partidului nostru, la luptele revoluționare. Aș putea spune că dacă ar trebui, astăzi, să reiau de la început viața și activitatea — ceea

ce, desigur, nu mai este posibil — aș proceda așa cum am procedat cu 40 de ani în urmă.Anii construcției socialiste, după cum știți cu toții, au fost ani grei, dar, totodată, plini de satisfacție. Au trebuit învinse multe greutăți. Partidul nostru a reușit să le învingă. A trebuit să dezvoltăm industria, să transformăm agricultura pe baze noi. Mă număr printre acei activiști ai partidului care au participat la constituirea primelor cooperative agricole din România și apoi la întregul proces de transformare socialistă a agriculturii. Aici sînt mulți tovarăși cu care am lucrat în acea epocă. Am lucrat, într-adevăr, și în armată, dar cea mai mare parte a activității, începînd din 1954, am desfășurat-o în cadrul conducerii de partid, în domeniul organizării muncii partidului nostru. Fără îndoială că în acești ani au fost și lucruri bune, au fost și lipsuri, și greșeli,'dar am încercat, m-am străduit întotdeauna să-mi îndeplinesc în mod conștiincios, în / spirit comunist, îndatoririle încredințate de partid.Din momentul în care Comitetul Central, partidul mi-au încredințat funcția de secretar general, am înțeles că răspunderea mea în fața partidului, a poporului îmi cere să depun toate eforturile pentru a uni munca conducerii de partid, a Comitetului Ceh-' trai, a întregului partid în înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a țării, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.în scrisoarea voastră v-ați referit la multe probleme. Intr-adevăr, la Congresul al IX-lea, al X-lea, la Conferințele Naționale, partidul nostru a adoptat un șir de măsuri importante pentru activitatea sa, pentru construcția socialistă în România. Doresc să vă declar deschis, și în această privință, că dacă ar trebui din nou să revenim la acele momente aș proceda la

fel, pentru că, consider, acesta a fost singurul drum just pe cara trebuia să mergem pentru a rupe cu anumite greșeli din trecut, pentru a face ca partidul nostru să capete încredere în forțele sale, pentru ca poporul să capete tot mai multă încredere în partid, djndu-i în felul acesta puterea necesară pentru a merge înainte.în partid am înțeles că este necesar să faci totul pentru a-ți ridica continuu cunoștințele, pentru a-ți însuși materialismul dialectic și istoric ca metodă de gîndire, de analiză a tuturor fenomenelor sociale, pentru însușirea concepției marxist-leniniste.M-am străduit și consider că trebuie în continuare să fac totul pentru a fi întotdeauna la înălțimea înaltei misiuni încredințate de partid și popor. Cu toții cred că înțelegem că fiecare comunist poate să-și îndeplinească în bune condiții misiunea sa, în orice domeniu și în orice funcție, numai în măsura în care analizează fenomenele sociale prin prisma concepției materialist dialectice și istorice. Nu putem asigura mersul înainte rămînînd la teze vechi, care și-au avut la timpul respectiv valabilitatea, care, unele cu caracter general, și-o păstrează și acum, dar care nu dau decît direcția, orientarea și nu soluții pentru problemele contemporane, pentru dezvoltarea societății socialiste și, în general, a societății omenești în viitor. Tocmai de aceea partidul nostru insistă, și trebuie să insistăm în continuare, pentru ridicarea nivelului ideologic, de conștiință comunistă a cadrelor, să desfășurăm o largă muncă educativă, de formare a omului nou. In aceasta constă, pînă la urmă, forța și tăria de neînvins a partidului nostru.Vreau să exprim mulțumiri pentru faptul că am colaborat în
(Continuare în pag. a V-a)
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Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împlinește astăzi cincizeci și cinci de 
ani de viață și patru zeci de ani de activitate în rîn- 
durile mișcării comuniste. Țara întreagă, poporul 
întreg, într-o deplină comuniune de sentimente, își 
îndreaptă gîndurile de dragoste și prețuire către cel 
ce este - datorită unei vieți de neobosită devoțiune 
față de patrie și socialism, față de idealurile revolu
ționare - simbolul viu al năzuințelor constructive 
ale națiunii noastre.într-o iarnă grea, Ia Scornicești.....La 26 Ianuarie 1918, în satul Scornicești, de pe valea riului Plap- ca, în familia de țărani săraci a lui Andruța și Alexandra Ceaușescu venea pe lume al treilea copil, căruia aveau să-i urmeze alții, pină la zece — trei fete și șapte băieți.Ca toți oamenii simpli, oricit de greu era de crescut un copil, Andruța Ceaușescu credea în adevărul purtat din strămoși că la casa omului copiii sint o bogăție ; știa că omul iși prelungește in vreme propria viață prin copii, era incredin- țat că prin ei se pot împlini dorințe pentru care o viață de om nu este, citeodată, de ajuns. Și avea multă, foarte multă dreptate 1Comuna Scornicești era o comună de oameni nevoiași, cu păminturi zgircite în daruri. Pe localnici, singură hărnicia nu-i ajuta să iasă la liman. La școala din sat a urmat cel de-al treilea băiat din familia lui Andruța Ceaușescu clasele primare, afirmindu-se ca un elev strălucit. Dar inteligența, istețimea, aptitudinile pentru învățătură, evocate de cataloagele școlii și de memoria celor ce i-au fost dascăli sau colegi, nu erau suficiente pentru ca băiatul ce mergea adesea la școală desculț, fără cărți — ar fi fost un lux prea mare pentru familia numeroasă cumpărarea manualelor — să poată străbate mai departe drumurile școlii. La unsprezece ani, virstă a copilăriei și jocurilor senine, el pleca la București să se susțină singur, să învețe meserie.Bucureștiul acelui an, 1929, ca și al anilor ce, au urmat, avea să-i predea lecții de neuitat. Erau anii marilor frâmintări muncitorești din perioada crizei economice, anii puternicelor manifestații și greve muncitorești cărora tinărul, devenit muncitor, avea să le afle repede sensurile, alăturindu-se încă de la 14 ani mișcării revoluționare. Tinărul Ceaușescu va susține cu strălucire primele examene la cea mai exigentă școală — școala luptătorilor revoluționari.Tn numai patru ani, tînărul muncitor, cu privirea scăpărătoare, plin de avînt, de un rar dinamism și cu un Înnăscut simț organizatoric avea să se impună în rîndurile tineretului revoluționar. In iunie 1933, Nicolae Ceaușescu participă, ca reprezentant al tineretului democrat din București, la Conferința luptătorilor antifasciști din România. Participă — și este, ales membru al Comitetului . Național ..Antifascist Avea doar 15 ani !19£3 ește șt anul primei arestări, preludiu al unei nesfirșite și dure prigoane. Motivul : „incitare la grevă", răspîndirea de afișe „împotriva ordinii de stat", cum se nota cu meticulozitate în fișele poliției.în același an, tinărul Nicolae Ceaușescu intră în rîndurile U.T.C. și, odată cu aceasta, iricepe activitatea sa de comunist. Se distinge prin dirzenie, abnegație și curaj. Un an mai tirziu este din nou arestat, la Craiova. Venise aici cu scrisori de protest împotriva odioasei înscenări judiciare intentate conducătorilor puternicelor lupte proletare din ’33. Pe fișa de poliție se consemnează : „agitator comunist periculos". Semnificativ pentru „temperatura urii" claselor exploatatoare față de tinărul comunist. Dar și o implicită recunoaștere a calităților sale jie militant revoluționar.Drept, în fața nedreptății

în toți acești ani, tnfruntînd cu curaj teroarea, manifeștindu-se ca un bun tovarăș, dind nenumărate dovezi de solidaritate comunistă, cu o nestăpinită sete de învățătură — din cărțile citite noaptea cu nesaț, dar și din cartea vie a luptei — Nicolae Ceaușescu iși urma cu nedezmințită credință destinul revoluționar. Neînduplecat, mereu drept în fața nedreptății.Anul 1936 ii găsește activînd ca secretar al Comitetului regional Prahova al U.T.C. ; urmărit și a- restat, va fi judecat, la Brașov, alături de alți tovarăși. Motivul : „membru activ, agitator și bun propagandist comunist și antifascist, cunoscut de multă vreme ca atare de autoritățile Siguranței și justiției". Sentința dată tînărului de 18 ani este aspră : doi ani Închisoare, o grea amendă bănească, plus un an interdicție de a mai părăsi comuna Scornicești. Așa „face cunoștință" cu cea mai sinistră temniță a regimului burghezo- 

moșieresc. Doftana. Dar nici anii de temniță, nici zidurile întunecate ale celulei nu i-au înfrint voința de luptă. Izvorul tăriei, dirzeniei de neînduplecat, al spiritului de sacrificiu era devotamentul față de partid, credința înflăcărată în nobilul ideal căruia i-a închinat viața, într-un viitor luminos al patriei și poporului, în Izbînda ideilor socialismului.în 1939, la părăsirea temniței, este de acum un lider al tineretu- Jui comunist — membru al Comitetului Central. al U.T.C. In această calitate va acționa pentru intensificarea activității Organizației revoluționare a tineretului, aducind o contribuție hotăritoare la pregătirea și desfășurarea Conferinței Naționale a U.T.C.. din septembrie 1939 — in pofida ilegalității adinei, a prigoanei anticomuniste, a adinci- rii procesului de fascizare. Apreciind calitățile de conducător ale tînărului militant, conferința îl alege în Secretariatul C.C. al U.T.C. Deși urmărit mereu de poliție și Siguranță. străbate neobosit țara, lu- crînd cu remarcabile rezultate la reorganizarea a numeroase comitete regionale U.T.C. Este judecat in contumacie și condamnat de tribunalul militar din București la alți ani de temniță și carceră. Prins, in cele din urmă și arestat. își va urma cu fidelitate crezul politic, va înfrunta cu bărbăție regimul' inuman al închisorilor — trecind de la Jilava la Caransebeș, apoi Ia Văcărești, in sfirșit în lagărul de la Tg. Jiu.în acest lung și greu pelerinaj al temnițelor se verifică spiritul solidarității tovărășești, al colectivității, se invață cit de mult in-t seamnă să simți alături, la greu, u- mărul și increderea tovarășilor de luptă. Nicolae Ceaușescu ia parte activă la viața de organizație pe care, așa cum se știe, militanții comuniști n-au încetat s-o desfășoare nici in închisori, transformate în veritabile universități de partid. în școli ale solidarității de ideal, unde s-au călit nuternice rșractnro revoluționare. Spirit lucid și vizionar, a știut să vadă, chiar și dintre grațiile temnițelor întunecate, des- chizîndu-se în fața țării un alt destin, un alt viitor. Pentru acest viitor, pentru care și-a dedicat întreaga viață, ia parte, alături de cadre de conducere ale partidului de afară și din inchisori, la pregătirea marelui act al renașterii naționale — insurecția armată.în timpul nou al țaniNoua etapă din Istoria țării îl va găsi pe Nicolae Ceaușescu secretar general al Uniunii Tineretului Comunist, glorioasa organizație. ajutor de nădejde al partidului. Experiența dobîndită in luptă, maturitatea politică și ideologică, spiritul organizatoric, dinamismul și fermitatea in decizii sînt acum plenar valorificate in organizarea tineretului, in unirea lui intr-un front al luptei comune — pentru învingerea definitivă a fascismului, pentru reforme democratice. pentru instaurarea unui guvern al muncitorilor . și țăranilor, pentru izbinda revoluției populare, într-unul din primele numere ale ..Scînteii" legale este publicat articolul său prin care chema tineretul țării să participe „alături de clasa muncitoare și de poporul român la clădirea unei Românii libere. democratice și independente".Ca. și in viața întregului partid și popor,. începe o perioadă nouă în viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. o perioadă de intensă activitate constructivă. Acum, cînd totul trebuia clădit sau reclădit, cind rănile războiului trebuiau vindecate, acum cind lupta politică împotriva reacțiunii se împletea cu lupta, nu mai puțin grea. împotriva foametei și a ruinei. în această perioadă complexă, îndeplinește numeroase munci de răspundere, de o mare diversitate, lucrează în sectoare în care se cereau depuse eforturi sporite. Acționează ca activist de partid pe teren, nemijlocit în rindul oamenilor, contribuind la întărirea organizațiilor de partid, la creșterea numărului lor, distingindu-sg prin remarcabile calități organizatorice. Toate acestea aveau să-i lărgească considerabil experiența de activist de conducere al partidului.Ca secretar general al U.T.C.- ului, ca membru al C.C. al P.C.R., ales în octombrie 1945 la Conferința Națională a partidului, ca activist al partidului cu răspunderi importante in regiunile. Dobrpgea șl Oltenia, Intre 1946 și 1947, ca deputat tn parlamentul țării, fără Întrerupere din 1946, ca ministru

Din anii ilegalității : tovarășul Ceaușescu in lagărul de la Tg. Jiu

adjunct al agriculturii, aducîndu-și, in acest sens, contribuția la elaborarea în martie 1949 a programului cooperativizării, ca ministru adjunct al forțelor armate și șef al Direcției politice superioare a armatei, din 1950 pină in 1954 —în toate însărcinările ce i-au fost încredințate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut dovada inepuizabilei sale energii, a patriotismului său înflăcărat.Ales în 1952 în Biroul organizatoric al C.C. al partidului, din 1954 secretar al C.C. al P.C.R.. iar din 1955 membru al Biroului Politic, tovarășul Nicolae Ceaușescu iși va îmbogăți experiența de conducător politic, se va ilustra printr-o consecventă poziție principială, prin pasiunea cu care s-a dedicat elaborării și înfăptuirii politicii partidului de făurire a noii orinduiri' sociale.în conducerea partidului, ca secretar. va răspunde de activitatea de partid din sectoare dintre cele mai importante ale vieții sociale și. în mod deosebit, de activitatea organizatorică a partidului. încă de pe atunci, din modul în care ac

OM

ționa dovedea că ii erau proprii metoda contactului viu cu oamenii, deplasările frecvente pe teren, consultările ample cu privire la deciziile ce urmau să fie luate. Era cel mai tinăr membru al Biroului Politic. în cadrul acestuia se distinge prin dinamism și perspicacitate politică, printr-un acut simț al realității, prin gîndire novatoare și o credință de nezdruncinat in respectul normelor fundamentale ale vieții de partid.Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. în martie 1965, ca prim- secretar al C.C. al P.C.R.. apoi, la Congresul al IX-lea. ca secretar general al C.C. al P.C.R., iar la Congresul al X-lea ca secretar general al partidului, încredințarea în 1967 a înaltei răspunderi de președinte al Consiliului de Stat sint încununarea firească a unei vieți de pilduitoare activitate revoluționară, patriotică.Anii cei mai fertili...Funcția de secretar general al partidului. Ce imensitate de preocupări, ce varietate și complexitate uriașă de probleme. Nu ar fi oare hazardată intenția de a se descifra, .în această multitudine, o latură dominantă ? Nu. O asemenea preocupare dominantă a existat și există permanent în sfera de gindire și acțiune a secretarului general : este vorba de grija pentru întărirea continuă a nartidu- lui, a rolului său conducător. Un rol Înțeles nu proclamativ, nu administrativ, ci în sensul creării, in primul rind, a cadrului organizatoric adecvat pentru perfecționarea formelor șl metodelor de lucru ale partidului. Este edificator puternicul efect revitalizator pe care l-a avut asupra întregii - activități de partid orientarea clarvăzătoare și 

tenace imprimată de secretarul general al partidului privind integrarea organică a partidului în viața societății, stimularea receptivității față de nou, cuț-ajul tn înlăturarea tiparelor învechite, adoptarea deciziilor pe baza studierii atente a realităților, sesizarea la timp a noilor fenomene ce apar in viața socială.Și nu este lipsit de interes de rememorat, dintr-un document pe care biblioteca pi-1 oferă, puțin îngălbenit'de timp — un raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al VII-lea al P.C.R. —. faptul că in 1955 se sublinia necesitatea promovării muncii colective ca principiu suprem de conducere a partidului, îmbinarea democrației interne de partid cu o disciplină fermă, a libertății de exprimare a opiniilor cu răspunderea personală in aplicarea hotăririlor adoptate — principii care aveau să-și găsească, în anii din urmă, sub permanentul său impuls, un tot mai larg cîmp de afirmare....Incontestabil. în toți anii construcției socialiste economia noas
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tră s-a dezvoltat, producția a crescut an de an. Suficiente temeiuri de satisfacție, de mulțumire. Totuși, tovarășul Ceaușescu a adus și aici un spirit critic exigent, de- monstrind că se poate mai mult, mai repede, mai bine. Această convingere — reafirmată cu claritate și cu prilejul ultimelor evenimente social-politice, al conferințelor de partid de la Iași și București, al vizitelor sale de lucru — a caracterizat întotdeauna activitatea secretarului general al partidului, dedicată progresului economic.Pentru că adevărul adevărat este că, în ultimii ani cu deosebire, s-a produs nu numai un mare salt in dezvoltarea social-economică, ci s-a afirmat o optică nouă, științifică asupra căilor de dezvoltare a societății, rod al activității creatoare a partidului, a capacității sale de a conduce țara spre un destin de progres și prosperitate.Analizindu-se cu o maximă luciditate universul complicat al mecanismului economic, punindu-se in evidență experiența dobîndită, cauzele unor insuccese, direcțiile în care trebuie acționat în vederea perfecționării continue a planificării. a conducerii și organizării întregii noastre economii socialiste, iu rapoartele, cuvintările, articolele secretarului general al partidului se relevă întotdeauna un punct de vedere creator, potrivnic practicismului îngust, dar și refugiului in abstracțiuni fără finalitate, se constituie un program concret de perfecționare a activității economice.Dinamica economiei nu mai este privită de departe, din birouri, prin binoclurile inaderenței la ■ practică. Cuvintele de ordine — perfecționare, organizare științifică, productivitate, eficiență, calitate, competitivitate — devin tot mai mult realități ale economiei noastre, atestări ale caracterului ei viguros, sănătos. Remarcind caracterul științific, eficacitatea politicii noastre economice — in mod firesc relevăm pe autorul ei principal, evocăm contribuția inestimabilă a tovarășului Ceaușescu.Partidul - Poporul în dialog permanent...Abia inters dintr-o călătorie de lucru in străinătate, cutreieră ore in șir piețele Capitalei ; în ziua următoare ia parte la lucrările udei consfătuiri a cadrelor din economie, iar in a doua jumătate a săp- tăminii pornește intr-o vizită de lucru prin citeva județe, pe unde nu a mai trecut de... 3—4 luni. Sste o practică curentă, un stil de muncă ce situează de fapt ..biroul de lucru", centrul de greutate al muncii secretarului general al partidului efectiv pe teren, in mijlocul oamenilor.Și astfel, din nenumăratele vizite iu toate județene țării, la consfătuirile republicane cu muncitori, cooperatori, specialiști, din discuțiile sincere purtate in unități industriale, agricole, culturale, cu cele mai .diverse categorii de cetățeni. s-a conturat, sub impulsul le- 

nace al- secretarului general al partidului, o metodică și un stil de conducere aplicat, sistematic — dialogul permanent al partidului cu poporul. Milioane de cetățeni învăță la școala practicii că partidul nostru își elaborează politica sfă- tuindu-se continuu cu masele, nu singur, in numele poporului, ci împreună cu acesta. Extinderea continuă a participării maselor la conducerea statului este, una din principalele modalități ale partidului nostru de a-și realiza rolul de a- vangardă a clasei muncitoare, a poporului. Iar dacă adăugăm la aceasta rolul hotârițor al secretarului general al partidului in adop-' tarea ansamblului de. măsuri vizind întărirea legalității socialiste și crearea cadrului legislativ pentru exercitarea libertăților democratice, crearea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, a comisiilor'^ de control muncitoresc, instituționalizarea adunării generale a oamenilor muncii ca for prin care aceștia participă in mod organizat la conducerea activității economico-sociale, creșterea rolului și atribuțiilor organizațiilor de masă, avem imagi

nea consecvenței cu care este aplicată in țara noastră concepția mafxist-leninistă potrivit căreia în socialism întreaga putere nu numai că emană de la popor, ci a- parține efectiv și definitiv poporului.Este, de asemenea, o importantă cucerire a acestor ani unitatea deplină de idealuri și sentimente a tuturor cetățenilor patriei, dăruirea cu care' — animați de profunde sentimente patriotice — slujesc, fiecare Ia locurile de muncă. înflori

In imagine, tovarășii : Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu și părinții secretarului general al partiduluirea țării, cauza socialismului. Nu există cuvintare. nu există prilej in care tovarășul Ceaușescu să nu sublinieze însemnătatea muncii comune, forța pe care o dă națiunii noastre unitatea de țeluri și de voință a tutu-ov oamenilor muncii — români, magii.ari, germani și de alte naționalități. „România - Ceaușescu—Pace"...Dacă este un fir călăuzitor, un numitor comun caracteristic întregii activități a conducătorului partidului și statului nostru — și un asemenea tir, un asemenea numitor comun există — acesta constă in fuziunea organică a patriotismului și internaționalismului, in a.irmarea unității dialectice a sarcinilor naționale și internaționale. Cind, la 16 mai 1972, inaugurează Sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier sau. in august 1969, Expoziția realizărilor economiei naționale, cind face bilanțul realizării planului cincinal sau trasează liniile directoare ale dezvoltării de perspectivă a României, cind expune poziția P.C.R. in intil- n!r!!e cu conducători ai altor par

tide comuniste frățești sau a diferite mișcări democratice, progresiste, revine mereu ca un laitmotiv exprimarea înaltului spirit de responsabilitate al partidului nostru față de interesele fundamentale ale poporului român, in strinsă conexiune cu cauza generală a socialismului și păcii. Tradiția îmbinării indisolubile a patriotismului și internaționalismului, trăsătură definitorie a activității partidului nostru încă de la întemeiere, și-a găsit o formulare memorabilă in cuvintele secretarului general al partidului : „Fiind comuniști români, noi sintem apărători hotărîți ai intereselor naționale ale poporului nostru, nu precupețim nimic pentru a asigura edificarea socialismului in Romania și, in același timp, ne aducem întreaga contribuție la întărirea forțelor mondiale ale socialismului, la întărirea pozițiilor comunismului in lume".Călătorind azi pe toate meridianele globului intilneștî nenumărați prieteni necunoscuți care, aflindu-ți naționalitatea, te intimpină cu un zimbet cald, și cu cuvintele : „România ? Ceaușescu 1“ Prestigiul Internațional ai țării noastre, simpatia cu care este înconjurată, largul ecou al inițiativelor ei diplomatice sint indisolubil legate de aportul decisiv al secretarului general al partidului în elaborarea politicii externe a României socialiste. Un om însetat de dreptate, un partid care militează pentru dreptatea socială, putea să nu așeze la temelia relațiilor internaționale principiile egalității, dreptății, ale respectului reciproc, cauza păcii ?Tel nedezmințit al întregii lui activități : slujirea fără preget a cauzei prieteniei, colaborării și înțelegerii intre popoare, a cauzei păcii șl umanității.Teoreticianul strîns legat de viață...Adolescentul care după gratiile Doftanei sorbea cu nesaț textele clasicilor marxism-leni'nismu- lui a adus, în anii maturității sale politice, o contribuție substanțială la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii revoluționare.Definitoriu pentru modul său de abordare a problemelor teoretice este spiritul creator, conceperea marxism-lcninismului ca știință revoluționară vie și dinamică, a cărei viabilitate rezidă în permanenta adaptare la dezvoltarea societății. la marile cuceriri ale cunoașterii științifice. Profund refractar oricăror tendințe de a privi marxismul ca pe un sistem de gîndire finit, închistat, ca pe o colecție de dogme și formule intangibile, el a insistat și insistă stăruitor asupra daunelor pe care sclerozarea și rigiditatea teoriei le pot aduce practicii sociale, asupra necesității de a se concepe întotdeauna marxismul ca o teorie mereu îmbogățită și regenerată prin raportare la practică, la particularitățile naționale, la realitățile zilei de azi.Infuzia de suflu înnoitor, de cutezanță și originalitate în gîndire se îmbină cu aportul propriu in investigarea unei game de probleme teoretice din cele mai vaste — de la definirea etapei in care se află țara noastră, pină la principiile perfecționării conducerii economiei și vieții sociale, de la rolul și căile dezvoltării națiunii socialiste pină la particularitățile proprii contradicțiilor sociale în condițiile socialismului, nemaivor- bind de analizele proceselor și fenomenelor fundamentale pe plan internațional.Comunist de omeniePrivim citeva imagini tn care sint prezentate secvențe din activitatea 

secretarului general al partidului. Una dintre ele il înfățișează, in timpul unei recente vizite, imbră- țtșind eu căldură un pionier. O alta, dintr-o vizită mai veche, îl surprinde într-o discuție prietenească cu o muncitoare. Reporterii, comen- tind Imaginea, subliniază faptul că tovarășul Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de activitatea pe care 6 duce, de condițiile de muncă și viață pe care le are in întreprindere, acasă.Sin't acestea amănunte periferice, momente nesemnificative ? Nu, cî- tuși de puțin. Pentru că. din întreaga activitate, din intrea'ga operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu sa desprinde ca țel suprem, ca esență a esențelor, încrederea, dragostea, grija față de om. Partidul însuși a situat in centrul politicii sale problema omului, a afirmării sale plehare, multilaterale, iar in tovarășul Ceaușescu omul și-a aflat pe unul dintre cei mai devotați slujitori.Cind, abia ieșit din anii copilăriei, era obligat de poliție in anul 1936 la domiciliu forțat in satul natal, declara indirjit : „Sintem mulți ca boabele de griu. Uniți, e cu neputință să nu învingem 1“ Cu cîtă convingere era exprimată încă de pe.atunci increderea in om, în forța solidarității umane 1Cind, de asemenea, în 1936, un tovarăș aflat in boxa acuzaților din sala Tribunalului de la Brașov, 

era exclus din ședința de judecată, utecistul Ceaușescu chema la solidarizare, fără a ține seama de amenințarea procurorului că va ti condamnat mai aspru decît acuzatul — și chiar a fost, intr-adevăr. Un act care exprimă un caracter, și, în egală măsură, o convingere — aceea că omul adevărat merită toată încrederea.Cînd, azi, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat, studiază in detaliu căile de valorificare mai bună a posibilităților existente, pentru a se asigura creșterea nivelului de trai pe baza unei viguroase creșteri a economiei, in prezent și perspectivă ; cind in anii 1967, 1970 inițiază măsuri de îmbunătățire a salarizării, sau in 1966. 1972 a sistemului de pensii ; cind în 1967 propune, pentru in- tiia oară în istorie, pensionarea țăranilor cooperatori ; cind aduce îmbunătățiri radicale sistemului de difuzare a culturii sau perfecționări fundamentale învățămintului. ; cind dă țeluri precise, formative activității ideologice și culturale, inițiind un vast program al muncii politico-educative ;. cind propune in anii 1971 și 1972 întregii națiuni un cod al eticii și echității socialiste — ca să cităm doar citeva măsuri inițiate în ultimii ani — fără îndoială toate acestea vizează omul, devenirea sa umană, spirituală, culturală, afirmarea personalității sale, satisfacerea cerințelor sale. Nu putem uita că atunci cînd oameni din diferite părți ale țării au trecut prin încercări grele — cum au fost cele cauzate de inundații, in primăvara lui 1970 — secretarul general al partidului s-a aflat acolo, in mijlocul lor, incu- rajindu-i in invingerea greutăților, adoptind măsuri menite să le vină in ajutor, iar apoi vizitind gospodăriile refăcute, interesindu-se de bunurile trebuincioase.Totul pentru om 1 — o deviză, un program strălucit pentru un conducător de , partid și de țară, pentru un mare comunist de omenie. Demn- de relevat este faptul că prin tot ce face, prin modul cum acționează, tovarășul Nicolae Ceaușescu demonstrează In fața întregii națiuni că lozincile in sine, oricit de mobilizatoare ar fi, își pierd conținutul, forța, dacă nu se militează cu toată energia pentru aplicarea lor în faptă. Este marea lecție umanistă pe care, fără ostentație, neobosit, secretarul general ai partidului o susține cotidian, ca un mare pedagog politic, în fața întregului popor.în fine, nu putem omite vorbind despre umanismul conducătorului referirile la însăși viața sa. Și aici, el oferă un viu exemplu, se arată țării ca un adevărat om intre oameni. Ne vom gindi. deci, cu mindrie la multele gesturi care dau înfățișare adine umană celui preocupat de marile probleme ale țării, ale vieții internaționale. Vom privi cu stimă, cu respect armonia vieții sale de familie. Vom des-, prinde semnificații etice deosebite din faptul că viața sa împreună cu cea care-i este tovarășă de viață, fosta muncitoare textilistă și militantă utecistă, membră a partidului din ilegalitate, azi — Erou al Muncii Socialiste, om de știință, membră a C.C. al P.C.R., cu tovarășa Elena Ceaușescu, oferă imaginea destinelor pilduitoare a doi comuniști. Vom observa că, cerind tineretului ‘ să ‘ IriVețe " cu o părintească și plină de răspundere grijă, a știut deopotrivă ’să ceară acest lucru propriilor fii. Valentin este cercetător științific la Institutul de fizică atomică. Zoe — a- sistentă universitară. Cel mai mic dintre fii, Nicolae, este student la Facultatea de fizică din București. Și este etic să știm că cei trei fii ai președintelui țării muncesc, asemeni oricăruia , dintre noi, urmind pilda tatălui, pentru Împlinirile socialiste ale. țării. Toate acestea atestă cu limpezime adevărul că munca, exemplul personal sint considerate atribute morale obligatorii in far.iilia Ceaușescu....Sînt doar citeva exemple, citeva elemente din nenumăratele 

pe care ni le oferă viața, activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care-1 definesc înainte de toate ca pe un mare om pentru oameni, ca pe un adevărat comunist de omenie.Exemplul strălucit al vieții și luptei sale este deasupra cuvintelor, care nu-și fac, în atari împrejurări, decit datoria’ de a Încerca să surprindă și să exprime o parte . din semnificațiile unei remarcabile biografii de revoluționar. să se constituie intr-un modest omagiu. într-un omagiu pentru c-'l care exprimă in fața poporului ginduri și angajamente de o solemnitate demnă de memoria marmurii, pe care le reproducem : „Așa cum avem încredere că. an de an, va veni primăvara, tot asn ne exprimăm încrederea fermă în viitorul fericit, in destinul nemuritor al națiunii noastre socialiste.în ce mă privește, putefl fi siguri, dragi tovarăși și prieteni, că întreaga mea via*ă este închinată poporului pe care îl voi servi cu credință în orice împrejurări, cauzei partidului, cauzei comunismului".Pentru viața de om închinată oamenilor, binelui tării și poporului, primiți. stimate tovarășe Ceaușescu. urarea noastră, a tuturor, „LA MULȚI ANI !“.
Nîcoîae DRAGOȘ 
Tudor OLARV
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
MCOLAE CEA UȘESCU

'a Conferința organizației municipale de partid București
Stimați tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la conferință, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Capitala patriei noastre socialiste, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a mea personal. (Aplauze puternice, pre

lungite).Conferința dumneavoastră a dezbătut pe larg problemele activității desfășurate, precum și sarcinile de viitor ale organizației de partid din București. în darea de seamă și în cursul discuțiilor au fost evidențiate, pe drept cuvînt, succesele mărețe obținute de oamenii muncii din Capitală. S-a analizat activitatea de pînă acum, în mod critic și autocritic, este drept, mai puțin autocritic. Chiar critica a fost, în unele cazuri, destul de dulce. S-a discutat pe larg cu privire la măsurile ce trebuie luate în vederea înfăptuirii sarcinilor de mare răspundere ce revin organizațiilor de partid din Capitală. S-au făcut o serie de propuneri și sugestii valoroase. Sper că miniștrii care participă la lucrările conferinței vor ține seama de aceste propuneri, de sugestiile făcute și vor acționa pentru soluționarea lor. Fără îndoială că și comitetul de partid nou ales va ține seama în activitatea sa viitoare de neajunsurile ce s-au manifestat, și va acționa pentru îmbunătățirea muncii, pentru creșterea rolului organizației de partid a Capitalei în toate sectoarele de activitate.Putem deci aprecia că conferința s-a desfășurat în bune condiții. Sînt convins că lucrările ei vor exercita o puternică influență asupra activității viitoare, vor face ca atît comuniștii din Capitală, activul cît și comitetul municipal să-și desfășoare munca în mai bune condiții, să poată uni și mai puternic eforturile tuturor oamenilor muncii din București pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea, ale Conferinței Naționale,"a propriilor hotărîri ale conferinței.
Dragi tovarăși,Darea de seamă s-a referit la o perioadă de 4 ani, din care doi ani aparțin cincinalului care a trecut. După cum se știe, cincinalul 1966— 1970 s-a realizat cu succes, organizația din București avînd un aport de mare însemnătate la aceasta. De asemenea, în întreaga țară am realizat cu succes sarcinile de plan pe primii doi ani ai cincinalului 1971—1975. în 1972 producția industrială a fost cu 11,7 la sută mai mare decît în 1971, obți- nîndu-se peste plan o producție de peste 5 miliarde lei. în primii doi ani producția industrială este cu 24,7 la sută mai mare decît în 1970. A crescut, de asemenea, producția agricolă, fiind în 1972 cu 9 la sută mai mare decît în 1971. Venitul național a crescut, în primii doi ani ai cincinalului, cu 24 la sută. Pe această bază au sporit veniturile din salarii cu 15 la sută. S-a asigurat creșterea volumului de produse necesare aprovizionării populației, vînzările de mărfuri prin comerțul socialist fiind cu a- proape 16 la sută mai mari decît în 1970.După cum se știe, în acești doi ani au fost luate noi măsuri pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. Incepînd din anul 1971, s-au mărit alocațiile pentru copii, s-au introdus alocații pentru copiii cooperatorilor, luîn- du-se și alte măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. în toamna anului trecut au fost majorate salariile mici, urmînd ca în 1973, și în anii 

următori, să se asigure sporirea salariilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii în conformitate cu hotărîrile Congresului al X-Iea. în urma hotărîrilor adoptate de Conferința Națională — care a prevăzut să se asigure în următorii ani o creștere mai mare a producției industriale decît s-a stabilit inițial în plan. — vom putea asigura și o creștere mai mare a salariilor.După cum vedeți, avem succese importante în toate sectoarele de activitate. Aș dori să menționez în mod deosebit contribuția oamenilor muncii din Capitală la toate aceste mari realizări. în ce privește industria, întreprinderile din Capitală au dat în 1972 o producție peste plan de un miliard nouă sute milioane lei.Merită subliniate, de asemenea, rezultatele obținute în creșterea productivității muncii, în reducerea cheltuielilor materiale și în realizarea sarcinilor de export. Aceste rezultate sînt cu atît mai importante cu cît industria din București reprezintă circa 17 la sută din totalul producției industriale din România.Fără îndoială că toate aceste rezultate sînt strîns legate de activitatea organizațiilor de partid, îndeosebi de munca comitetului municipal de partid. Doresc, ca de la această tribună a Conferinței organizației de partid a Capitalei, să a- dresez calde felicitări tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din București pentru rezultatele obținute în activitatea lor. 
(Aplauze puternice, prelungite).Cred că veți fi de acord cu mine 
să folosesc acest prilej pentru a adresa tuturor oamenilor muncii din patria noastră calde felicitări pentru rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului, să le urez noi și noi succese. (A- 
plauze îndelungate, puternice).

Dragi tovarăși,în fața partidului, a întregului nostru popor stau sarcini de mare răspundere privind înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. După cum se știe, la Conferința Națională, organizația de partid a Capitalei și-a luat angajamentul de a realiza planul cincinal în patru ani și jumătate. Organizațiile județene au răspuns acestei chemări, toate județele luîndu-și angajamentul să realizeze cincinalul în mai puțin de 5 ani. Au trecut de atunci aproape 7 luni. Rezultatele obținute pe anul 1972 au confirmat pe deplin justețea acestor angajamente. Toate întreprinderile, toate organizațiile de partid au avut posibilitatea de a preciza, pe baza unor studii reale și amănunțite, posibilitățile de care dispun pentru realizarea cincinalului într-un timp mai scurt. După cît am reținut din darea de seamă și din cuvîntul tovarășilor care au vorbit aici, din toată atmosfera conferinței și din proiectul de ho- tărîre, organizația de partid a Capitalei este hotărîtă să confirme angajamentul luat la Conferința Națională de a realiza cincinalul în 4 ani și jumătate. Apreciez a- ceastă hotărîre pătrunsă de înalt spirit de răspundere comunist față de interesele generale ale patriei noastre, față de bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).Am ascultat cuvîntul unor conducători de întreprinderi — atît aici, cît și în cursul vizitelor pe care le-am făcut în aceste zile. Așa cum a reieșit și din cele spuse de directorul Centralei de confecții-Bucu- j rești, care a arătat că va realiza ț cincinalul în patru ani, sînt colec

tive de unități economice care și-au luat angajamentul de a îndeplini cincinalul chiar într-un termen mai scurt decît 4 ani și jumătate. Iată de ce apreciez că, realmente, angajamentul vostru, hotărîrea pe care o veți adopta astăzi, corespunde pe deplin posibilităților existente în industria Capitalei, ale comuniștilor, ale oamenilor muncii. Doresc să adresez comuniștilor, oamenilor muncii din Capitala României socialiste succese cît mai mari în realizarea cincinalului, a tuturor angajamentelor și sarcinilor pe care și le-au asumat. 
(Aplauze puternice, prelungite).în cursul acestei luni au avut loc toate conferințele județene. Putem face, deci, bilanțul hotărîrilor adoptate. în toate organizațiile de partid s-a manifestat hotărîrea de a se face totul pentru realizarea cincinalului în mai puțin de 5 ani. Astfel, 19 județene au hotărît să realizeze cincinalul în 4 ani și 6 luni, la aceasta adăugîn- du-se, după hotărîrea pe care o veți lua, și organizația de partid a Capitalei. Un număr de 5 județe s-au angajat să realizeze cincinalul în 4 ani și 7—8 luni, iar 15 județe — în 4 ani și 9—11 luni. Deci, toate județele au considerat că au posibilități — într-o măsură mai mare sau mai mică — de a realiza cincinalul într-un termen mai scurt.Consider foarte bun felul în care au procedat organizațiile de partid— acela de, a-și lua angajamentepe baza unor studii concrete, ținînd seama de realități, de posibilitățile pe care Ie consideră astăzi realizabile. în felul acesta avem garanția că angajamentele sînt pe deplin posibile de îndeplinit. De aceea, dați-mi voie să adresez comitetelor județene, activului de partid, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din întreaga țară mulțumiri și urările cele mai fierbinți de a înfăptui cu deplin succes cincinalul și angajamentele asumate. (Aplau
ze puternice). '•

■/lizaUn număr de 36 de județe s-au angajat să depășească prevederile maximale ale planului pe acest an cu 4 miliarde 400 de milioane lei. La aceasta se va adăuga și angajamentul pe care organizația de partid a Capitalei îl are în vedere— de 1 miliard și jumătate, ceea ce înseamnă că, față de prevederile maximale ale planului pe 1973, se prevede realizarea a aproape 6 miliarde lei în plus. Aceasta demonstrează încă o dată posibilitățile mari existente în industria noastră socialistă, evidențiază că este necesar să depunem în continuare eforturi pentru descoperirea și valorificarea acestor posibilități.Luînd în considerație toate aceste lucruri putem aprecia, fără nici o îndoială, că există perspective minunate ca planul cincinal să fie realizat în condiții bune, cu o depășire substanțială. Putem realiza cel puțin ceea ce s-a menționat la Conferința Națională, adică o producție suplimentară de circa 60 miliarde lei, în anul 1975.Desigur, trebuie să ne fie clar că realizarea planului cincinal în 4 ani și jumătate, cum prevedeți voi, sau într-o perioadă mai scurtă, cum prevăd alte organizații de partid, nu va fi ușoară. A- ceasta va cere măsuri hotărîte pentru o mai bună organizare' a întregii noastre activități. Am vizitat în aceste zile un număr de 11 întreprinderi din Capitală, ale construcției de mașini grele, ale construcției de mașini-unelte și electrotehnice și ale industriei ușoare. Am constatat cu multă satisfacție că în toate aceste întreprin

deri — pe care le-am mai vizitat și în trecut, cu excepția unei întreprinderi textile — s-au petrecut multe schimbări pozitive în ce privește organizarea muncii și a producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii activități. Sînt convins că și în celelalte întreprinderi din București, ca de altfel în cele mai multe întreprinderi din țară, sînt asemenea importante succese. Toate acestea demonstrează că avem în întreprinderi organizații de partid puternice, colective de oameni ai muncii decise să dea viață hotărîrilor partidului și statului, să facă totul pentru a-și îndeplini în bune condiții îndatoririle ce le au.Desigur, făcînd aceste constatări, nu putem trece cu vederea peste o serie de neajunsuri și lipsuri. Așa cum am mai menționat, se impune să se ia măsuri și mai hotărîte pentru lichidarea neajunsurilor, pentru îmbunătățirea generală a activității, pentru valorificarea în cele mai bune condiții a rezervelor existente, pentru folosirea optimă a capacităților de 'producție, a mașinilor și utilajelor. Așa cum am arătat și la Conferința Națională, actualul cincinal trebuie să fie cincinalul perfecționării generale a activității economice, al ridicării nivelului tehnic și a calității producției. Cred că nu este necesar să mă mai opresc astăzi asupra acestor probleme. Fiecare din cei prezenți aici, fiecare activist de partid și de stat, fiecare comunist și om al muncii trebuie să înțeleagă că ridicarea nivelului tehnic și a calității producției este o problemă hotărî- toare a dezvoltării industriei românești, a progresului general al țării, a participării active a României la diviziunea internațională a muncii. De aceea este necesar ca organizațiile de partid, sindicatele, U.T.C.-ul, consiliile oamenilor muncii, comitetele oamenilor muncii, să depună o activjtate susținu- '•tă în.'jybderea îmbunătățirii rtfr> "dibale â Activității.De asemenea, trebuie să acordăm mai multă atenție creșterii productivității muncii, pe calea mecanizării și automatizării producției. în întreprinderile vizitate în aceste două zile am constatat că unele secții au trecut la intro-i ducerea cu mai multă fermitate amecanizării și automatizării producției, la mai buna organizare a activității. Tovarășii din aceste unități au arătat că drept urmare a măsurilor luate au obținut o creștere cu 40—50 la sută — sau chiar mai mult — a productivi-Dar, din aceeași hală, de producție lucrările și automatizare,
tății muncii.te, chiar în unele locuri activități similare, mecanizare 

păcală cu de debună organizare a muncii, continuă să rămînă în urmă. în general există în mai toate întreprinderile rezultate bune pe linia creșterii productivității, dar ele nu sînt nici pe departe generalizate in întreaga fabrică sau uzină. Nu mai vorbesc de faptul că nu se acționează destul de hotărît pentru ca experiența bună dintr-o unitate să fie generalizată pe întreaga Capitală, pe întreaga țară.Iată de ce, vorbind de creșterea productivității muncii — care trebuie să fie rezultatul nu al unui efort fizic, ci al unei perfecționări a activității de organizare a producției și muncii, de dotare tehnică și automatizare — este necesar să spunem că organizațiile de partid, inclusiv comitetul municipal de partid, ministerele, au datoria să acorde o atenție mai mare acestei probleme de importanță deosebită pentru dezvoltarea societății noastre.

Merită să menționez aici, ca un fapt pozitiv, că față de sarcinile prevăzute în plan, un număr de 24 de județe s-au angajat să obțină o creștere cu 1 000—2 000 lei a productivității muncii pe salariat, ceea ce demonstrează că în această privință există încă mari rezerve. Sînt convins că nici organizația de partid a Capitalei nu va rămîne în urma celor 24 de organizații de partid ! Firește, rămînp să analizați și să valorificați în practică aceste posibilități.O problemă de importanță deosebită este reducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor de materii prime și materiale pe fiecare produs. în general trebuie să obținem o reducere substanțială a consumurilor și a cheltuielilor materiale, să asigurăm creșterea producției nete, sporirea venitului național — calea sigură pentru dezvoltarea mai susținută a patriei, pentru ridicarea mai rapidă a bunăstării oamenilor muncii. A- ceastă îndatorire trebuie privită cu răspundere de toate organizațiile de partid, de toate colectivele de oameni ai muncii. Trebuie acționat nu în general, ci în mod concret. în acest fel vom putea obține rezultate bune, vom micșora . consumurile și cheltuielile încă mari, vom pune capăt risipei.O atenție deosebită trebuie a- cordată investițiilor și, în acest cadru, punerii la timp în producție a noilor capacități. în acest domeniu, Capitala a obținut în 1972 rezultate relativ bune, deși au rămas cîteva capacități care nu au fost date în producție. Sper că în acest an s-au luat chiar din prima lună măsurile ne-' cesare pentru a recupera nerea- lizarea din anul trecut și pentru a asigura darea la timp în producție a tuturor unităților noi.De altfel, așa cum s-a' discutat la plenara din noiembrie anul trecut,., s-a.u,luat un șir de măsțiri pentru da-ministerele constructoare de’mașirtîf^'t'ecum și alte ministere să asigure în mai bune condiții utilajele, mașinile și aparatura necesară pentru punerea la timp în producție a noilor unități.Este necesar să urmărim zi de zi cum se realizează investițiile și în special cum se asigură utilajele, mașinile, aparatura necesară pentru punerea la timp în producție a noilor capacități. în această privință doresc să arăt că 27 de comitete județene de partid s-au angajat, în cadrul conferințelor, să dea în funcțiune 110 capacități de producție cu 1—6 luni înainte de termen. Consider că această hotărîre este deosebit de importantă, deoarece creează condiții de a realiza cincinalul într-un timp mai scurt. Sînt convins că și organizația de partid a Capitalei, întreprinderile municipiului, vor acționa pentru a se înscrie și ele în rîndul acelora care vor da înainte de termen în funcțiune o serie de capacități de producție. De altfel, știu că această problemă constituie o preocupare a comitetului municipal, că însuși angajamentul privind realizarea cincinalului înainte de termen se bazează într-o bună măsură și pe scurtarea termenului de punere în funcțiune a noilor capacități de producție.După cum vedeți, pentru a înfăptui în bune condiții sarcinile pe care le avem în 1973 și în anii următori sînt necesare noi și noi măsuri pentru perfecționarea activității în toate domeniile. Sînt convins că toate aceste probleme —• care într-o măsură sau alta au fost discutate și în conferință — vor continua să stea în atenția organizațiilor de partid, a tuturor colec

tivelor de oameni ai muncii din București. Am încredințarea că în ce privește ridicarea calității producției, reducerea cheltuielilor și, în general, creșterea eficienței producției, organizația de partid a Capitalei se va număra printre organizațiile fruntașe. Personal aș dori chiar să ocupați primul loc, dacă se poate ! (Aplauze prelun
gite).

Dragi tovarăși,înfăptuirea cu succes a tuturor sarcinilor cere participarea tot mai activă a cercetării științifice la întreaga activitate de producție. A- vem și în această privință rezultate bune în toată țara, inclusiv în București. Am vizitat în aceste zile trei institute de cercetări și, de fapt, încă trei care funcționează în cadrul centralelor. Trebuie să spun că mi-a făcut o deosebită plăcere să constat că există o mai intensă preocupare pentru realizarea de noi materiale, de mașini și utilaje de tehnicitate mai înaltă și de mai mare randament, necesare economiei noastre naționale, participării României la diviziunea internațională a muncii. Atît la ICECHIM cît și la Institutele construcțiilor de mașini și metalurgiei, la institutele de la - Centrala industrială de mașini-gfele, de la Centrala de mașini-unelte și din sectorul electronic am constatat o preocupare susținută de a răspunde mai bine cerințelor concrete ale dezvoltării economiei noastre. Sînt rezultate bune. Mi-am întărit convingerea că există posibilități de a obține realizări și mai mari. Dacă toate institutele își vor organiza mai bine activitatea, dacă vor ști să unească eforturile tuturor oamenilor de știință, atunci contribuția lor la realizarea cincinalului înainte de termen, la ridicarea calității și a nivelului tehnic al producției poate fi deosebit de mare. Sînt convins că așa va fi !în cadțul.. vizitei, la Politehnică am coițs'tatat; cu ^tisfacție că și aici s-a trecut cu mai multă hotărîre — împreună cu institutele de cercetare și cu producția — la elaborarea de soluții noi, de proiecte, de materiale. Politehnica a înțeles, în fine, că poate da mult mai mult. începutul făcut în a- ceastă privință — la care s-a referit și tovarășul rector aici — cred că va fi continuat, că exemplul Politehnicii va fi urmat și de celelalte instituții de învățămînt superior din Capitală. în felul acesta, oamenii de știință din învățămînt vor putea aduce, alături de celelalte forțe de cercetare, o contribuție mult mai mare decît pînă acum în acest domeniu.Este cunoscut că în Capitală își desfășoară activitatea cele mai multe institute de cercetare, multe institute de învățămînt superior, deci cea mai mare parte a cadrelor • științifice. Ca atare, organizația de partid a Bucureștiului trebuie să exercite o influență mult mai puternică în acest domeniu, astfel ca cercetarea să joace un rol tot mai important în dezvoltarea societății noastre socialiste, pe măsura rolului deosebit de însemnat pe care îl are astăzi știința în dezvoltarea generală a omenirii. Cunoașteți foarte bine că partidul nostru acordă cercetării o atenție deosebită. Considerăm că numai pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane putem făuri o societate a- vansată. Știința are un rol hotărî- tor în dezvoltarea societății — și trebuie să facem ca toți oamenii de știință să-și aducă contribuția la dezvoltarea României socialiste. 
(Aplauze puternice).Este clar că pentru a înfăptui ceea ce ne propunem in următorii 

ani, dezvoltarea în perspectivă a României, trebuie să acordăm o mai mare atenție pregătirii cadrelor — a muncitorilor calificați, a tehnicienilor și inginerilor. Avem, într-adevăr, succese în acest domeniu. Comitetul organizației de partid din București a luat un șir de măsuri și a elaborat un program în vederea pregătirii cadrelor de care are nevoie pînă în 1975. Este necesar să acordăm, în continuare, toată atenția înfăptuirii acestor măsuri, să realizăm cu mai multă fermitate hotărîrile Comitetului Central cu privire la ridicarea nivelului de cunoștințe al tuturor cadrelor noastre, la programul de reciclare — cum a fost numit — începînd cu muncitorii și pînă la inginerul șef din întreprindere, la director și, mer- gînd mai departe, pînă la minister. Toți, inclusiv cei din învățămînt și din cercetare, trebuie să înțeleagă că sarcinile mari pe care le avem de îndeplinit, ritmul rapid de dezvoltare a științei șl culturii, înnoirea în cîțiva ani a tehnicii, noile descoperiri, cer tuturor cadrelor de partid și de stat, fiecărui inginer și muncitor să fie la curent și să-și însușească tot ce este mai modern în domeniul său de activitate. Fără a- ceasta nu vom putea realiza sarcinile Importante pe care le avem — nu numai din punct de vedere al creșterii volumului producției, ci mai ales din punct de vedere al calității, al nivelului tehnic al produselor noastre. Nu avem nevoie de orice producție, ci de o producție care să concureze cu succes cu produsele similare pe plan mondial I Iată de ce pregătirea cadrelor — atît formarea cadrelor noi, cît și perfecționarea celor existente — constituie un factor hotărîtor al înfăptuirii întregului plan cincinal, pentru dezvoltarea în perspectivă a României. Cred că organizația de partid a Capitalei va lua toate măsurile pentru a-și îndeplini în bune condiții sarcinile ce-i tevin în această privință. ‘Mi-a produs bucurie faptul că o serie de catedre din Institutul politehnic au trecut să-și desfășoare activitatea în unități de producție, că participă periodic la activitatea unor unități. Dar, așa cum a arătat aici rectorul Politehnicii, numai cîteva catedre, din totalul de 50, au făcut acest lucru. Sper că vom încheia anul de învățămînt 1973 și vom începe anul de învățămînt 1973—1974 cu o situație complet schimbată, în sensul ca toate catedrele, toate facultățile,' nu numai din Politehnică, ci și din celelalte institute, să facă pasul hotărîtor, să învingă rutina care le mai ține pe loc și să se apropie de producție. Am vorbit cu profesorii, cu studenții din aceste unități. îmi pare rău că comitetul municipal nu a adus aici pe unii din acești profesori și studenți pentru a spune cum se simt în noile condiții, într-adevăr, tinerii simt acum că nu mai învață lucruri pe care mîi- ne nu le vor putea folosi. Ei lucrează pe mașinile cele mai noi cu care este dotată industria noastră, sînt la curent cu tot ceea ce este mai modern, sînt în stare să lucreze nemijlocit în producție. Mulțl studenți — serii întregi — lucrează efectiv în secții de producție, dau producție fizică de bună calitate. Eu cred că merită să ne gîn- dim ca în viitor să-i și recompensăm pe acei care vor participa efectiv la producția materială, să le asigurăm un anumit venit pentru producția reală pe care o dau. în acest fel vom încuraja legarea 
(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a) învățământului de producție. (A- 
plauze).Nu aș dori acum să vorbesc de facultățile agricole. Dar pentru că sînt aici ministrul agriculturii și ministrul învățămintului, și pentru că la Iași tovarășii mi s-au plîns că se întîrzie măsurile de reorganizare a învățămintului agricol, legarea lui de producție, consider că trebuie să rezolvăm rapid această problemă. Dacă este de înțeles că un inginer din industrie nu poate deveni un bun inginer dacă nu lucrează în fabrică, cu atît mai de înțeles este că nu poate fi bun agronom acela care nu lucrează în fermă, fie în domeniul creșterii animalelor, fie al producției vegetale. Iată de ce se imp.une ca in toate domeniile învățămîntu- lui — și poate în agricultură în primă urgență — să aplicăm cu hotărîre măsurile de legare a în- vățămîntului de practică. Să facem aceasta cît mai rapid, astfel ca cel puțin anul viitor să nu ne mai în- tîlnim cu stările de lucruri care au existat în trecut și care, din păcate, se mai mențin și astăzi în unele locuri.S-au obținut rezultate bune în- tr-un șir de școli generale — nu mai vorbesc de școlile profesionale — în ce privește participarea elevilor, a ucenicilor, la activitatea de producție. Multe’ întreprinderi au secții speciale unde se realizează practica în producție. In unele locuri, elevii școlilor profesionale din anii II lucrează efectiv în producție, în schimburi corespunzătoare. în cîteva unități industriale — chiar în unele din întreprinderile vizitate ieri — am întîlnit și elevi ai școlilor profesionale și de cultură generală, care sînt patronate de uzinele respective. Trebuie să spun că mi-a făcut o mare plăcere să văd că acești elevi se simt bine. De altfel, nici nu se pot simți altfel, deoarece sînt, se poate spune, alături de părinții lor, de frații lor, de popor. Acolo este locul învățămintului nostru, lîngă și în producție. Consider că toate aceste realizări trebuie generalizate spre a asigura cu adevărat o transformare generală a întregului învă- țămînt, ridicarea nivelului conținutului său.Doresc să atrag încă o dată atenția că tot ceea ce avem de realizat depinde de cadre, de oameni. Toată atenția partidului, a ministerelor, a învățămintului, a tuturor conducătorilor de întreprinderi, trebuie să fie îndreptată spre oameni, spre ridicarea nivelului lor de cunoștințe I Făcînd aceasta, vom asigura ca realmente, tot ceea ce ne propunem să realizăm .în 1 viitor, să’fie înfăptuit în bune condiții ! Avem oameni minunați și sînt convins că vom obține succese remarcabile. 
(Aplauze puternice). xO altă problemă la care aș dori să mă refer este aceea a comerțului exterior, a cooperării în producție cu alte țări. Desigur, în a- cest domeniu organizația de partid București, întreprinderile sale și-au realizat pe ansamblu planul pe 1972. Acesta este un lucru bun. Sarcinile pe anul 1973. pe anul următor sînt deosebit de mari. Trebuie să înțelegem că exportul, cooperarea în producție cu alte state — atît cu țări socialiste cît și cu țări nesocialiste — constituie un factor de prim ordin al progresului general al țării noastre. Toate organizațiile de partid, comitetele sindicale, U.T.C.-ul, comitetele și consiliile oamenilor muncii, comuniștii, toți oamenii muncii trebuie să înțeleagă că planul de producție cuprinde și cooperarea și exportul, că, pînă la urmă, înseși veniturile fiecărui muncitor, ale fiecărui salariat, inclusiv ale directorilor de întreprindere, depind de felul cum vom asigura cooperarea largă în producție cu alte state, cum vom asigura realizarea exportului. Trebuie să lichidăm cu hotărîre mentalitatea ce se mai întîl- nește din păcate în unele locuri, că problemele exportului aparțin unor organisme speciale, că ele sînt probleme de mică importanță, că totul este să produci. Dar pentru ce producem ? Trebuie să fie clar pentru toată lumea că importul de materii prime, de materiale nu-1 vom putea realiza fără să exportăm, că, în general, pentru va

lorificarea superioară a torței noastre științifice și de muncă este necesar să dezvoltăm cooperarea, să realizăm un export tot mai larg. In viitor această sarcină se va pune cu și mai mare acuitate, pe o scară și mai largă. Eu pun această problemă în fața organizației de partid din București. M-am referit la ea și la Iași, dar insist aici deoarece în sală se găsesc cadrele de bază nu numai din întreprinderile din București, dar și din ministere, din organele centrale, care trebuie să acționeze cu toată fermitatea în vederea realizării sarcinilor de export. Trebuie să spun că în 1972 nu am realizat exportul necesar — și aceasta creează greutăți în înfăptuirea importului de care avem nevoie pentru dezvoltarea industriei și a altor ramuri ale economiei. Iată de ce rog ca toate organizațiile și comitetele de partid să acorde o a- tenție deosebită exportului.Am stabilit să creăm la comitetele județene, deci și la municipiul București, comisii de partid, la care să participe reprezentanți ai tuturor unităților care exportă, care să urmărească zilnic realizarea producției și a exportului. Am stabilit — după cum știți — la plenară, să constituim în toate întreprinderile care au sarcini de export, comisii speciale care, să ' urmărească această problemă. Rog să se acționeze cu hotărîre în a- ceastă direcție. Să nu devină o formalitate de a raporta la zile mari că am mai creat o comisie, că mai avem un colectiv obștesc, ci să asigurăm ca aceste colective să devină organisme vii, active, care să contribuie la realizarea importantului program pe care îl avem in acest sector de activitate.
Stimați tovarăși,Tot ceea ce facem, întregul program de dezvoltare a industriei, a agriculturii, a bazei materiale a societății noastre, este destinat făuririi bunăstării și fericirii întregului nostru popor. Trebuie să urmărim permanent felul cum se realizează în viață programul stabilit de Congres și de Conferința Națională în acest domeniu. înfăptuirea acestor măsuri trebuie să constituie preocuparea zilnică, permanentă, a partidului, a sindicatelor, a U.T.C.-ului, a consiliilor populare.tn multe locuri s-a ridicat, de exemplu, problema creșelor și căminelor. Am stabilit la Conferința Națională un program de asemenea construcții de aproape trei ori mai mare decît totalul existent în 1970. Din păcate, planul privind construcțiile de creșe și de cămine nu s-a realizat in cursul anului 1972 nici în Capitală. Rog să fie luate toate măsurile pentru ca în acest an să recuperăm râmi nerea in urmă și să realizăm în întregime sarcinile ele plan în această privință. Dacă vă fi posibil, va trebui să ne propunem chiar să construim ceva in plus, în 1975, peste ceea ce am prevăzut in plan. Trebuie să realizăm insă, in primul rînd, ceea ce avem prevăzut.Este, de asemenea, necesar să acordăm o mai mare atenție problemei locuințelor. Construim mult, dar și cerințele sînt - mari. In următorii ani, mai cu seamă după 1975, va trebui probabil să construim și mai mult, într-un ritm și mai intens, spre a satisface într-un grad mai mare cerințele de locuințe ale oamenilor muncii. Se impune, totodată, să luăm măsuri pentru buna repartiție a locuințelor. Trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna repartizarea locuințelor este cea mai bună. Uneori beneficiază de locuințe, inclusiv în Capitală, nu cei care au rolul principal în producție — și cînd vorbesc de producție cuprind aici și știința și învățămîntul — ci unii care știu să fie mai insis- tenți sau care, cum se spune, mai au pe ici pe colo „prieteni". (A- 

plauze). Aș ruga pe tovarășii care au în preocuparea lor problema locuințelor să nu înțeleagă aceste aplauze în sensul că conferința este de acord să promovăm asemenea sistem de prietenie. (Ani
mație). Eu am înțeles că partici- panții la conferință aprobă, prin aplauzele lor, critica făcută, îndreptată împotriva acestei-mentalități, că ei se pronunță pentru măsuri hotărîte spre a-i pune capăt. Trebuie să trecem Ia re

partiția locuințelor pe unități de producție, — în întreprinderi, institute, în celelalte unități unde-și desfășoară activitatea oamenii muncii — și să acordăm prioritate celor care au greutăți mai mari, înțeleg Că fiecare dorește să aibă o locuință tot mai bună, dar trebuie să discutăm deschis lucrurile în colectivul de oameni ai muncii și să satisfacem cu prioritate cerințele acelora care au situații mai grele. Este de înțeles că în primul rînd trebuie să dăm curs cererilor acelora care au mai mulți copii. Eu rog ca în acest spirit să stabilim măsurile de repartizare în viitor a locuințelor. De altfel, se lucrează la Legea nr. 10, pe care vrem s-o îmbunătățim. Este adevărat, se lucrează cam de mult, dar sper că va fi gata în curind. O vom trimite și comitetelor județene și unor întreprinderi ca șă-și spună părerea asupra a- cestor modificări, astfel încît perfecționările pe care le vom aduce să țină seama de criticile, de observațiile ce s-au făcut pe drept cuvînt în ultimii ani de multi cetățeni.Este, de asemenea, necesar ca organele locale ale puterii de stat, consiliile populare să acorde mai multă atenție bunei gospodăriri a Capitalei, a sectoarelor, să- pună mai multă ordine în îngrijirea locuințelor și, în general. în gospodărirea orașului. S-a făcut mult în această privință — trebuie să recunosc acest lucru — dar mai sînt lipsuri. Cred că. în Capitală se poate face mai mult în această privință.S-a spus aici că va trebui să nu mai extindem în viitor Capitala, că în 1990 să-i reducem perimetrul. Este un lucru bun. Dar îmi pun întrebarea : cum o să reducem perimetrul în 1990 dacă în 1973 și 1974 îl extindem ? O să demolăm ? Construim încă în afara orașului. Extinzînd astăzi in mod nejustificat perimetrul Capitalei, tot ceea ce s-a spus aici cu privire la restrîngerea în 1990 devine o vorbă goală. Este necesar să limităm cu hotărîre extinderea BțicureștiUlui. Să pătrundem spre interior, pentru a rezolva și problemele de dezvoltare generală a Bucureștiului, dar și condiții edilitare și arhitectonice mai. bune.Aș menționa, de asemenea, problemele de aprovizionare și, în general, problemele legate de buna deservire a oamenilor muncii. Asemenea probleme trebuie să stea mai mult în atenția comitetelor noastre de partid de sectoare, a comitetului municipal, a consiliilor populare. Să se înțeleagă că se impune să ne preocupăm permanent, zi de zi, de îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii. Să discutăm deschis cu cetățenii toate problemele. Numai unind eforturile tuturor cetățenilor vom putea asigura rezolvarea în mai bune condiții a acestor probleme, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii din Capitală.Este necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru aplicarea principiilor eticii și echității socialiste. Să trecem la organizarea activității și vieții sociale pe baza normelor cuprinse în proiectul de cod al eticii și echității socialiste. Trebuie să înțelegem’ că nu am făcut acest, proiect privind etica și echitatea socialistă ca el să constituie numai un prilej de conferințe, de lucrări’ pe baza cărora cei ce scriu își îmbunătățesc condițiile de viață. Aceste norme trebuie să constituie criterii de bază ale vieții și activității, ale organizării relațiilor în toate sectoarele.Trebuie să intensificăm activitatea politico-ideologică. 'de educare a tuturor oamenilor muncii. Formarea omului nou. înarmat cu o înaltă conștiință socialistă, constituie o parte inseparabilă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. In această privință avem unele rezultate bune, dar mai există încă multe neajunsuri. Un rol important în această privință are, desigur, activitatea cul- tural-artistică. Trebuie să constatăm că, după plenara Comitetului Central din 1971, s-au luat un șir de măsuri. Totodată, nu pot să nu menționez că ele nu sînt pe măsura necesităților din România, în Capitală își desfășoară activitatea principalele forțe culturale și 

artistice. Aici funcționează uniunile de creatori, Comitetul de Radio și Televiziune și alte unități importante, care au sarcini deosebit de mari în activitatea educativă, în formarea omului nou. Ținînd seama de aceasta se impune ca organizația de partid, comitetul municipal să acorde mai multă atenție muncii de partid, îndrumării comuniștilor din aceste unități, spre a face ca în întreaga lor activitate să se reflecte mai pregnant concepția noastră despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, marxism-leninis- mul. Să asigurăm ca în întreaga activitate a organizațiilor de partid și a instituțiilor educative să se reflecte hotărîrile plenarei Comitetului Central, ale Conferinței Naționale a partidului 1 Avem toate condițiile ca. paralel cu activitatea în producție, să obținem o îmbunătățire radicală a muncii politico-educative. De altfel, este clar că există o strînsă unitate dialectică între aceste două domenii. în măsura în care vom obține rezultate bune în. creșterea conștiinței socialiste, în ridicarea nivelului de cultură, în înțelegerea tot mai clară de către masele' largi de oameni ai muncii a fenomenelor vieții sociale, in aceeași măsură va crește și participarea lor activă la întreaga viață economico-socială, se va asigura înfăptuirea în condiții tot mai bune a întregului program de dezvoltare a României, Sînt convins că și în această privință organizația de partid București. Capitala în general, se va situa în primele rînduri. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,După cum vedeți, în fața organizației de partid din Capitală, a întregului partid stau sarcini deosebit de mari. înfăptuirea lor cu succes cere îmbunătățirea continuă a activității organizațiilor de partid. Creșterea, în . toate domeniile, a rolului lor conducător.Organizația de partid a Capitalei numără aproape 230 000 de membri. Este cea mai puternică organizație a partidului — și~nu numai din punct de vedere numeric. Aici sînt puternice forțe ale partidului nostru, numeroase cadre — formate atît în ilegalitate, cît și în anii de după eliberarea țării. De aceea, noi apreciem că organizația din București constituie din toate punctele de vedere principala . forță a partidului nostru, că ea poate rezolva cu succes toate sarcinile care îi stau în față. 
(Aplauze puternice).Cunosc bine' organizația de partid a Capitalei — de 40 de ani. Aici, de fapt, am început activitatea1 mea în rîndurile partidului?’ Știu că a fost întotdeauna o organizație de nădejde. Știu că și după 23 August, ea a jucat un rol important, iar astăzi constituie o forță politică uriașă. Comitetul Central dă o înaltă apreciere activității organizației de partid din București, tuturor comuniștiloi, activului comitetului municipal și își exprimă convingerea că' a- ceastă forță v.a continua să fie și în viitor un sprijin de nădejde în aplicarea in viață a întregii politici a partidului, că își va aduce contribuția tot mai importantă la întărirea unității și forței partidului fiostru. la creșterea rolului său conducător în toate sectoarele de activitate. (Aplauze pu
ternice).Așa cum am mai menționat și altă dată, rolul conducător al. partidului trebuie să se înfăptuiască concret, de către fiecare organizație de partid, de către fiecare activist. de fiecare membru de partid. Fiecare comunist, la locul, său de muncă, poartă răspunderea — și trebuie să acționeze — pentru cunoașterea de către toți, cetățenii a politicii partidului, pentru unirea eforturilor tuturor celor ce muncesc în înfăptuirea acestei politici. Rolul conducător al partidului nu înseamnă a sta de o parte, sau a fi deasupra colectivelor de oameni, ci a te integra activ în viață, în muncă, a fi in primele rînduri în înfăptuirea politicii partidului, în realizarea concretă a sarcinilor la fiecare loc de muncă. (Aplauze pu
ternice).Trebuie să dăm o mai mare atenție repartizării forțelor partidului în toate domeniile de activitate, folosirii bune a cadrelor de care dispunem. Nu este un secret 

că încă nu în măsură suficientă activul de partid și chiar membrii diferitelor comitete de partid participă la activitatea generală — și aceasta nu din vina lor, ci din cauză că, de multe ori, organele noastre de partid neglijează antrenarea și asigurarea participării la munca de partid a întregului activ, a tuturor membrilor din diferite organisme ale partidului. Se impune să dăm în viitor mai multă atenție înfăptuirii directivelor date de Comitetul Central al partidului privind participarea la activitatea concretă a membrilor comitetului, a activului,' a fiecărui membru al partidului.Trebuie să dezbatem mai larg cu comuniștii toate problemele activității partidului,, să asigurăm ca toate hotărîrile mai importante pe care le ia fiecare organism de partid, inclusiv hotărîrile luate de Comitetul Central., să fie larg dezbătute în partid, să . constituie rodul gîndirii și înțelepciunii întregului nostru partid. Numai lărgind continuu democrația de partid, vom crea o bază mai bună pentru adîncirea democrației muncitorești, pentru buna funcționare a comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, a altor organisme obștești — una din condițiile dezvoltării democrației noastre în general. Pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — așa cum ea a fost definită de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului — trebuie să asigurăm o participare tot mai largă a întregului popor la luarea și înfăptuirea tuturor hotăririlor. Numai cu participarea conștientă 
a întregului popor, stăpîn pe destinele sale, putem asigura edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, crearea condițiilor pentru trecerea, treptată spre comunism I (Aplauze puternice). Totodată, este necesar să acordăm mai multă atenție întăririi disciplinei ele partid, a spiritului de răspundere al fiecătiji activist de partid și de stat, al fiecărui comunist pentru îndeplinirea sarcinilor și îndatoririlor lor. Trebuie, de asemenea, să acționăm pentru întărirea disciplinei în producție. . deoarece aceasta constituie, o latură ' inseparabilă a dezvoltării activității noastre sociale, a participării conștiente a poporului la dezvoltarea operei de construcție a noii societăți.Sînt convins că organizația de partid a Capitalei- . va face totul pentru a-și îndeplini, în toate domeniile de activitate, marile șale îndatoriri, că se va prezenta în 1975 cu îndeplinirea cincinalului in patru ani și jumătate. Vă- urez . succese cît mai mari în această privință ! (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,După cum se știe, partidul ,șj statul nostru desfășoară o largă activitate internațională. In întreaga sa politică externă,' pa'rtidu'l, statul nostru se călăuzesc, după principiile deplinei egalități in drepturi, respectului .independenței și suverantătil naționale,’ .neamestecului .în. treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu torța în relațiile dintre state. A- cește’principii capătă o afirmare tot mai puternică în lume, sint recunoscute astăzi. într-o măsură tot mai măre, ca singurele în stare să asigure relații noi. de colaborare și pace între toate statele lumii.Acordăm, desigur, o atenție deosebită colaborării cu toate țările socialiste, milităm pentru întărirea unității’ lor, considerind că aceasta corespunde intereselor tuturor acestor state și fiecărei țări socialiste în parte. cauzei generale a socialismului și păcii în lume. ,O atenție deosebită acordăm, de asemenea, lărgirii colaborării cu țările care au trecut pe calea dezvoltării independente, cu mișcările de eliberare națională. • Considerăm că lărgirea acestei colaborări corespunde atîț intereselor fiecărei țări, cît și cauzei generale a luptei antiimperialiste, cauzei păcii și colaborării. Totodată, în spiritul coexistenței • pașnice, promovăm largi relații cu toate statele lumii, inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, extindem participarea României la diviziunea internațională a muncii. Acționînd 

fn acest fel, aducem o contribuție activă la desfășurarea luptei popoarelor împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, pentru .înfăptuirea unor schimbări radicale în viața internațională.Trebuie să menționăm că evenimentele din ultimii ani, inclusiv cele din 1972 — și aș putea spune și de la începutul anului 1973 — confirmă pe deplin justețea politicii externe a României, a hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale cu privire la evoluția vieții și a relațiilor internaționale. In lume s-au produs schimbări importante, care continuă să se accentueze, impri- mînd un curs spre destindere, spre crearea unor condiții mai bune pentru soluționarea diverselor probleme complicate pe calea tratativelor, pe cale pașnică.Crește rolul popoarelor în viața internațională, se dezvoltă conștiința lor, care reprezintă o forță tot mai importantă în desfășurarea activității pe plan mondial.Salutăm cu multă satisfacție parafarea acordului de la Paris, cu privire la încetarea războiului din Vietnam. Sperăm că, așa cum s-a spus, el va fi semnat în ziua de 27 ianuarie și că din această zi vor înceta cu desăvîrșire acțiunile militare. România a acordat întotdeauna întregul său sprijin poporului vietnamez și celorlalte popoare din Indochina, a militat cu fermitate pentru o soluționare politică, pe calea tratativelor, a războiului din Vietnam și, în general, din Indochina. Ne exprimăm speranța că acordul realizat va deschide calea pentru o pace trainică, creînd condițiile ca poporul vietnamez, popoarele din Indochina să-și poată consacra forțele dezvoltării lor economice și sociale, să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței și hotărîrii lor, fără nici un amestec din afară. (Vii aplauze). Și în viitor România va dezvolta larg colaborarea cu aceste state, deoarece considerăm că pe această cale vom putea contribui la vindecarea mai rapidă a rănilor războiului, la dezvoltarea acestor țări, la întărirea prieteniei și colaborării între popoarele noastre.Acordăm o mare atenție înfăptuirii securității în Europa. Participăm’ activ la Helsinki la elaborarea și definitivarea măsurilor.în vederea, ținerii,conferinței general- europene. Sîntem hotărîți să acționăm — atît .în cadrul lucrărilor pregătitoare cît și în viitor, în diferite forme, inclusiv în cadrui Conferinței Generale — pentru ca hotărîrile ce se vor lua să țină seama de dorința și interesele tuturor popoarelor din Europa, să asigure așezarea relațiilor dintre ele pe o bază nouă, să garanteze dezvoltarea liberă, independentă, 
a fiecărei națiuni, colaborarea largă între statele continentului, să deschidă perspective pentru o pace îndelungată și, în același timp. să. contribuie la soluționarea și a șltor probleme în relațiile cu 'toate'statele lumii.Acordăm ,o mare atenție problemelor militare din Europa. Considerăm că la soluționarea acestor probleme parte integrantă a securității și dezvoltării pașnice a Europei — trebuie să participe toate statele. Este necesar să se găsească forme corespunzătoare pentru, a fi abordate multiplele probleme care se ridică în legătură cu aceasta, ca popoarele să realizeze pași înainte spre dezangajare militară, spre reducerea și retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, reducerea trupelor naționale, precum și spre înfăptuirea altor măsuri care să meargă în direcția destinderii, a păcii și cooperării în Europa. 
(Aplauze puternice).In cadrul securității europene a- cordărm o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu țările din Balcani/ cooperării balcanice, con- siclerind că există condiții mai favorabile pentru a transforma a- ceastă regiune într-o zonă a colaborării și păcii.Ne preocupăm și sîntem îngrijorați de menținerea încordării din Orientul Mijlociu. Considerăm că trebuie să se depună eforturi susținute, pentru a se ajunge la o soluție politică, în spiritul Rezoluției Consiliului de Securitate. In același timp, este necesar să se țină seama de necesitatea de a se asi

gura rezolvarea problemei populației palestinene, în conformitate ctf interesele acesteia.Trebuie să acționăm cu mai multă fermitate, împreună cu toate forțele progresiste, în vederea soluționării problemelor litigioase dintre state pe calea politică, a tratativelor, pentru lichidarea tuturor zonelor de încordare din lume. A- ceasta corespunde intereselor tuturor statelor lumii, cauzei progresului și civilizației în general.Acordăm o mare atenție problemei dezarmării generale- și în primul rînd a celei nucleare, dorim ca sutele de miliarde de dolari care se cheltuiesc acum pentru înarmare să fie folosite în- scopul bunăstării și fericirii popoarelor. Nu este un secret, că și România este nevoită să facă eforturi în această direcție, în vederea întăririi capacității de apărare a țării. Luptă pentru dezarmare nu este o problemă abstractă, ci o problemă concretă, atît a poporului nostru, cît și a tuturor popoarelor. Trebuie să facem totul pentru a se trece la realizarea unor măsuri concrete de dezarma
re. (Aplauze prelungite).In stabilirea unor noi relații în viața internațională și în promovarea cursului spre destindere care a început, un rol tot mai important : au Organizația Națiunilor Unite și alte organisme internaționale. Ca și pînă acum, România va . acționa cu toată fermitatea .pentru creșterea rolului O.N.U. și a celorlalte ' organisme internaționale. Este necesar ca la soluționarea problemelor internaționale să se țină seama de interesele tuturor statelor și popoarelor, ca fiecare stat — fie el mare, mijlociu sau mic — să participe cu drepturi egale la găsirea • celor mai bune soluții care să garanteze independența, suveranitatea, pacea și dezvoltarea fiecărui popor.Apreciem pozitiv schimbările care au loc în lume, dar nu ne facem iluzii că totul va merge de la sine.. Știm că mai sînt forțe ostile destinderii și independenței popoarelor. De aceea, considerăm că este necesar să facem totul pentru unirea tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste. Stă în puterea popoarelor să asigure a- firmareă în lume a unei noi politici !In ce o privește, România va 'face totul pentru a contribui la extinderea colaborării între popoare, la asigurarea păcii în lume, conștientă că această politică corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, cauzei prieteniei între toate națiunile lumii. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,tn încheiere, aș dori să mulțumesc conferinței, comuniștilor, oamenilor muncii din Capitală pentru urările ce mi-au fost adresate în aceste zile și astăzi. în toate a- cestea văd o aprobare a politicii; interne și externe a partidului nostru, p expresie a hotărîrii oamenilor muncii din București, ca și a întregului nostru popor, de a înfăptui cu fermitate această politică.Vă pot asigură, tovarăși, că în ce mă. privește,, voi servi cu toată ființa mea cauza poporului, a partidului, a comunismului și păcii (Aplauze puternice ; urale. Se 
scandează : „Ceaușescu — La mulți 
ani !“).Doresc să-mi exprim încă o dată convingerea că organizația de partid din Capitala patriei noastre socialiste își va îndeplini cu cinste marile îndatoriri ce-i revin, că oamenii muncii din București își vor spori aportul la triumful societății socialiste multilateral dezvoltate în România, la bunăstarea și fericirea întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice ; urale. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul").Vă doresc dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Capitală multe succese în întreaga activitate, sănătate și fericire !

(Aplauze îndelungate ; urale pu
ternice. Se scandează : „Ceaușescu 
—P.C.R.“. Toți participanții la con
ferință ovaționează minute în șir 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, într-o atmosferă de vibrant entuziasm și puternică angajare în înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, au avut loc, la 25 ianuarie, in sala,Ateneului Român, lucrările Conferinței organizației municipale București a P.C.R.După rodnica vizită de lucru, desfășurată timp de două zile în numeroase întreprinderi industriale, institute de cercetare și învățămînt bucureștene, participarea secretarului general al partidului la lucrările conferinței municipale de partid a prilejuit o entuziastă manifestare de încredere deplină și atașament față de politica marxist-leni- nistă a partidului* a hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, de a-și consacra forțele pentru Înfăptuirea ei neabătută.Delegații și invitații Ia lucrările conferinței, miile de cetățeni aflați în piața din fața Ateneului au în- timpinat cw ovații și aclamații nesfirșite pe conducătorul partidului și statului, exprimindu-și profunda stimă și dragoste față de conducătorul partidului și statului nostru. Vii și îndelungate aplauze au răsunat minute în șir pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, care împlinește 55 de ani de viață și 40 de ani de activitate revoluționară. Se scandează îndelung „Ceaușescu—P.C.R.„Ceaușescu și 

poporul", „Ceaușescu — la mulți ani“, expresie a sentimentelor ce animă pe toți comuniștii, pe toți cetățenii din Capitală, față de încercatul conducător al partidului și statului care iși consacră intreaga energie și activitate înălțării patriei, înfăptuirii idealurilor comuniste.In prezidiul conferinței, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu. Paul Niculescu- Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț. Gheorghe Cioară,Cornel Burtică, precum și membri ai comitetului municipal de partid. delegați ai organizațiilorP.C.R. din unități economice și so- "c.ial-culturale ale Capitalei, vechi militanți ai partidului.La lucrările conferinței au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, cadre cu munci de răspundere din ministere, centrale, întreprinderi industriale și instituții. oameni de știință și cultură, activiști de partid și ai organizațiilor de masă.Ordinea de zi a conferinței a cuprins: Darea de seamă asupra activității Comitetului municipal București al P.C.R. , Raportul Comisiei de revizie: alegerea comitetului municipal de partid și a Comisiei de revizie.Deschizînd lucrările conferinței, tovarășul Gheorghe Cioară, mem

bru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a adus un fierbinte salut celui mai iubit fiu al poporului nostru, eminentului conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a onorat și de a- ceastă dată cu prezența sa lucrările principalului tor al comuniștilor din Capitală. Exprimindu-și satisfacția că dezbaterile conferinței au loc in ajunul unui fericit eveniment, care încarcă de bucurie inimile tuturor — împlinirea a 55 de ani de viață și a 40 de ani de activitate neobosită in slujba partidului și poporului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu — vorbitorul i-a adresat din toată inima calde felicitări și urări de sănătate: ..Să trăiți ani mulți și să ne conduceți in continuare cu aceeași clarviziune, fermitate, dinamism și abnegație revoluționară spre binele și propășirea națiunii noastre socialiste. De numele și activitatea dumneavoastră, desfășurată la cirma partidului și statului, poporul nostru leagă marile împliniri obținute pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, libertatea și demnitatea umană de care se bucură toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, condițiile de viață an de an mai bune, prestigiul și locul pe care România îl ocupă in prezent între națiunile lumii, respectul de care partidul nostru se bucură in mișcarea comunistă și muncitorească internațională, in 

rindul forțelor democratice și pro- giesiste ale lumii.Cu aceste ginduri ce ne animă pe noi toți, vă urăm incă o dată, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață îndelungată și. așa cum spune o vorbă populară, tinerețe fără bătrînețe. La mulți ani !".Toți cei prezenți • aclamă îndelung. cu însuflețire.Darea de seamă prezentată de primul secretar al comitetului municipal de partid și dezbaterile ce au urmat au supus unei temeinice și aprofundate analize. într-un spirit de exigență politică și ideologică, activitatea organelor și organizațiilor de partid, de stat și obștești, a colectivelor de muncă din Capitală, consacrată înfăptuirii programului elaborat de Congresul al X-lea și hotăririlor Conferinței Naționale ale partidului, pentru îndeplinirea angajamentului de realizare a cincinalului în patru ani și jumătate. (Relatarea asupra 
lucrărilor conferinței se va publica 
in numărul de miine al ziarului).Tn cuvinte calde, emoționante, vorbitorii au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de multă sănătate și fericire spre binele poporului. al patriei socialiste, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei sale de naștere și împlinirii a patru decenii de activitate revoluționară. pildă vie de pasiune și abnegație, în rindurile partidului.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu. Scriitorul Adrian Pău- 

nescu l-a rugat să primească, ea un profund omagiu, poemul pe care i l-a închinat, cerind permisiunea de a-1 rosti de la tribuna conferin'ei. 
(Poemul se publică in pagina a V-B 
a ziarului).Și pionierii Capitalei au adus la conferință mesajul lor de dragoste și recunoștință către clasa noastră muncitoare, către Partidul Comunist Român, urarea caldă de viață lungă, putere, sănătate și fericire, secretarului general al partidului.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. not 
li spunem cu pionierești cuvinte 
Că om e intre oameni, erou intre 

eroi,.
Conducător de seamă și părinte.

Noi știm că viata dumneavoastră-n- 
treagă

Ați dăruit-o bravului popor.
C-ați stat mereu, luptind. pe 

baricadă.
Cu ochii îndreptați spre viitor. 
Să faceți tara tnindră si bogată. 
Ca un conducător iubit și încercat 
Cum n-a mai fost, prin veacuri, 

niciodată 
Cum. nici strămoșii noștri n-au visat

intru multi ani ! Să creșteți măr.ețio 
Acestui străbun, socialist tărim, 
Pentru Republica Socialistă Romania, 
Pentru Partidul Comunist Român !

Partidul ni-e In inimă văpaie 
Cu steagul lui sintem contemporani 
Părinte : Ceausescu Nicolae. 
Căruia-i urăm intru mulți ani I

tn aplauzele. tuturor, pionierii oferă flori conducătorului partidului și statului nostru, care ii îmbrățișează cu dragoste, in timp ce in sală răsună îndelung „Ceaușescu — La mulți ani". „Ceaușescu — La mulți ani".Intîmpinat ou vii și puternice a- clamații. in încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Urmărită cu un deosebit interes, ampla cu- vintare a secretarului general a fost subliniată in repetate rînduri cu puternice aplauze, cu ovații îndelungi. La încheierea cuvintării, minute in șir răsună aclamații, urale. participanții la conferință rcluînd într-un singur glas cuvintele dragi izvorîte din dragostea întregului popor : ..Ceausescu — r.C.R.“, „Ceaușescu — P.C.R.".Delegații la conferință au ales apoi noul comitet municipal de partid și Comisia de revizie. Tn prima sa. ședință, plenara comitetului municipal a reales ca prim- secretar pe tovarășul Gheorghe Cioară.Conferința a adoptat In unanimitate o hotărîre in care sint concretizate angajamentele organizației municipale de partid privind îndeplinirea exemplară a hotăririlor .Congresului al X-lea și Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. înfăptuirea cincinalului tn patru ani și jumătate.In numele delegaților și invitați- lor prezenți la conferință, tovară

șul Gheorghe Cioară a exprimat mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile făcute la adresa activității organizației municipale de partid, pentru indicațiile date în vederea perfecționării muncii sale în viitor.„Aprecierile dumneavoastră ne bucură, ne onorează, dar mai ales ne obligă la mobilizarea in continuare a tuturor resurselor materiale și umane de care . dispunem, la sporirea contribuției Capitalei in vederea accelerării ritmului de dezvoltare economică a întregii țări. Criticile și recomandările făcute atît- în cuvîntul dumneavoastră, cît și in cadrul vizitei de lucru efectuate in ultimele două zile în Capitală, vor constitui pentru noi jaloanele activității viitoare.Vă asigurăm de hotărirea noastră de a acționa în așa fel incit angajamentul asumat în fața dumneavoastră, a Conferinței Naționale, a întregului popor să-l realizăm intocmai.Vă încredințăm că activul de partid, comuniștii nu vor precupeți nici un efort pentru ca organizația de partid a Capitalei să se situeze in primele rînduri pentru îndeplinirea exemplară a hotăririlor partidului, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului". (Agerpres)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAS CEAUȘESCU 

la ședința comună a Comitetului 
Executiv, Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri

„Stima noastră și mîndria: 
Ceaușescu - România!“

ASEARĂ, IN PIAȚA PALATULUI, O IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE
f

DE ATAȘAMENT FAȚĂ DE PARTID, FAȚĂ DE CONDUCĂTORUL IUBIT
(Urmare din pag. I)bune condiții — mă refer la anii mai îndepărtați — cu mulți dintre voi, iar în ultimii ani, în cadrul Comitetului Executiv, al Consiliului de Stat, al guvernului, am reușit împreună — datorită faptului că Comitetul Executiv a desfășurat o activitate normală, pe baza principiilor comuniste — să găsim cele mai potrivite soluții pentru diferite probleme ale politicii interne și externe. Tot ceea ce am realizat în' acești ani este rodul muncii colective, al faptului că organele de partid — Prezidiul Permanent, Comitetul Executiv, Secretariatul, Comitetul Central, pînă jos — au obținut succese în perfecționarea activității lor, au înțeles răspunderea pe care o poartă în fața partidului și au acționat unite în soluționarea tuturor problemelor care s-au ivit. Putem, într-adevăr, cu toții să fim mîndri de ceea ce am realizat, dar, totodată, sîntem conștienți că mai avem mulțe de făcut pentru a asigura ridicarea României pe noi trepte de progres în toate domeniile de activitate. Avem deplina încredere că partidul nostru, conducerea sa, clasa muncitoare, întregul popor sînt în stare și vom realiza programul elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională cu privire la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la trecerea la construirea comunismului în România.Am reușit cu toții să realizăm o politică externă mârxist-leninistă, bazată pe principiul egalității și respectului reciproc, al internaționalismului proletar și marxism- leninismului. Este, fără îndoială, una din laturile pozitive ale activității partidului nostru faptul că s-a pronunțat și se pronunță cu consecvență pentru afirmarea principiilor noi în relațiile dintre țările socialiste, pentru întărirea colaborării și unității cu toate țările^ socialiste. Cu toții,. în lobio ..sjoi'l

Adrian PĂUNESCU

Vorbesc dintr-o adîn.că voință de dreptate, .' 
Ce nu-i a mea, ci este din veac a unui neam. 
Cu drag și cu credință, rostindu-le pe toate, 
Eu gustul libertății în inimă il am.

Nu ca'un soi de ființă de pe arca lui Noe,
Ci ca un glas al obștii vă spun ce am de spus : 
Eu cînt conducătorul, demn și de bunăvoie, 
Nu fiindcă-n ierarhie el este cel mai sus.

Ce-nseamnă sus ? Nimica, dacă nu-nseamnă muncă 
Și sîrg și omenie și a-i sluji pe toți,
Sus, pentru el, înseamnă muncă și muncă încă
Și-o țară a valorii sub mai senine bolți.

Că dacă-n România nu-și are loc abuzul, 
Si se visează visul de a trăi frumos
E pentru că el, primul, și-a aplecat auzul 
Spre muma-țară și spre durerile de jos.

Știm cit e ceasul țării și-al veacului și nu e 
Primejdie de cîntec, din timpi pe veci trecufi, 
Nu ne îngenunchează cu sila o statuie 
Și nu e un capriciu al unor lași limbuți.

Ci Țara Românească, acum, sărbătorește, 
Pe primul fiu al țării, pe cel mai curajos, 
Pe cel care-nțelege și simte românește 
Că a fi sus înseamnă a fi cu cei de jos.

Cind a venit la cîrmă, lăuntrica lui forță 
Neexprimată încă, iși căuta cuvînt.
Acum, întreg, el este cărunta noastră torță, 
Arzînd de grija țării și țara luminind.

Eu cînt conducătorul care-a știut și știe x 
Că sufletele noastre nu-s niște căi pustii, 
Că spre-a avea o țară bogată, demnă, vie, 
Sînt necesare fabrici și cărți, nu pușcării.

El țara a redat-o, înviorată, țării
Și gindul lui prin toate recoltele trecu 
El spuse umilinței, trădării, atîrnării
Tn numele dreptății și libertății : NU I

Conducător de țară, conducător de oaste 
Născut în anul Marii Uniri a țării noastre 
De-o virstă, de o lege și de un țel cu ea, 
Ursită, limpezită de-atîtea revoluții 
Oltean, ce nu suportă lingăii, prefăcuții, 
Român care se simte stăpîn în țara sa,

El ne făcu mai liberi și mai cu rost pe lume, 
Precum ne puse-n față oglinda să vedem 
Erorile cu nume și cele fără nume...
De legea lui severă erorile se tem.

II cînt pentru că este. II cînt pentru că arde 
Ințruchipînd partidul, de dragul țării lui, 
Că respectînd a lumii pădure de'stindarde 
Nici unul, pentru dinsul, ca tricolorul nu-i.

El este ritmul nostru, voința și'mîndria. 
De-un singe sau de altul fiind, ca la un semn, 
Cind spunem Ceaușescu, noi spunem România, 
Și comunism, și oameni, și spunem un drum demn.

Acest pămînt de zbucium și har care ne'poartă 
Se-ntemeiază, astăzi, într-un mai bun destin 
Și dacă Romqnia are un loc pe hartă, 
O țară au in lume copiii care vin.

Mame și tați', din țara ce l-a născut, se-adună
Neamuri, din neamul no'stru, de foști țărani sărmani... 
Sărbătorindu-I simplu, măreț și împreună,
Ti spunem : „Sănătate I". îi spunem : „La multi ani I".

tate, am intrat în mișcare și am militat pentru apărarea primului stat socialist. Am făcut bine că am procedat astfel. Dar atunci exista un singur stat socialist. Astăzi însă, cind există 14 țări socialiste, internaționalismul proletar, mar- xism-leninismul constă în dezvoltarea colaborării între toate cele 14 țări socialiste. Așa trebuie să procedeze un comunist, un marxist- leninist al epocii în care trăim. Așa consider că trebuie să acționeze partidul nostru și în viitor.Avem relații largi cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu un număr mare de partide socialiste, cu o serie de alte organizații democratice și progresiste. Am reușit să punem o temelie trainică relațiilor de colaborare ale României cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu mișcările de eliberare națională. Trebuie spus că colaborarea cu aceste zeci de state constituie astăzi un factor de o deosebită importanță atît pentru dezvoltarea economico-socială a acestor țări, cit și pentru lupta antiimperialis- tă, pentru dezvoltarea progresistă a omenirii. Nu putem să nu subliniem totodată justețea politicii de colaborare cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor coexistenței pașnice. România, ca orice stat, nu se poate . dezvolta astăzi izolîndu-se, neparticipînd la diviziunea internațională a muncii. Consider că politica noastră de pînă acum trebuie continuată cu fermitate și în viitor. Viața, evenimentele au demonstrat pe deplin justețea acestei politici.La toate aceste înfăptuiri, Comitetul nostru Executiv, Comitetul Central, partidul, întregul nostru popor au fost părtași activi. Tocmai în aceasta constau forța și tăria de neînvins a partidului, garanția mersului nostru cu fermitate înainte.Vă rog să mă iertați dacă mă ilegali- • . voi opri'aici. Nu vreau șă'fac' d ex-'" '

punere asupra politicii partidului. Am încercat în cîteva cuvinte să mă refer la cele cuprinse în scrisoarea voastră.încă o dată, tovarăși, vă mulțumesc pentru sentimentele exprimate în această scrisoare, pentru munca și colaborarea pe care am realizat-o și o. realizăm împreună. Doresc să-mi exprim convingerea că și în viitor Comitetul nostru Executiv, Comitetul Central, partidul nostru vor acționa unit, vor face totul pentru a răspunde încrederii poporului, pentru a-și îndeplini rolul de forță conducătoare a societății noastre. îmi exprim, de asemenea, co'nvingerea că și Consiliul de Stat și guvernul vor acționa pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru în toate sectoarele 'de activitate.In ce mă privește, tovarăși, doresc să vă asigur și în aceste momente că voi face totul, că nu voi precupeți nimic pentru a răspunde cu cinste încrederii voastre, încrederii partidului, încrederii poporului, că voi acționa cu toată priceperea mea, cu toată forța mea, pentru întărirea partidului, a legăturilor sale cu poporul, pentru dezvoltarea democrației socialiste, pentru ca poporul nostru să devină tot mai puternic, tot mai unit, pentru ca toți oamenii muncii — fără deosebire de naționalitate. — să poată participa activ la întreaga viață economico-socială. Dezvoltarea democrației socialiste, participarea poporului la conducerea țării, legătura strînsă cu poporul constituie chezășia că partidul nostru va fi de neînvins, că partidul nostru va putea să-și înfăptuiască cu succes misiunea sa.Doresc să asigur întregul popor că voi fi soldat credincios și că în orice împrejurare îmi voi face datoria de comunist, de fiu al poporului meu, lucrînd pentru socialism, pentru comunism, pentru pace și colaborare între popoare. (Aplauze). ■

Istoria noastră este cartea evenimentelor de mare respirație, a unirii tuturora in fluviul măreț și tumultuos al poporului. Manifestația de ieri după-masă, din fața Ateneului Român și din Piața Palatului, a fost' expresia ; unui atașament greu de exprimat in cuvinte, a însemnat un focar imens, un receptor al sentimentelor întregului popor român, al dragostei nețărmurite față de partidul comunist și față de fiul său cel mal ales, secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Piața aceasta a fost martora multor evenimente istorice. Aici s-a deschis hora proclamării republicii, în urmă cu douăzeci și cinci de ani, aici s-a întilnit tovarășul Ceaușescu cu poporul, după alegerea ,sa ca secretar general al partidului. Ieri, în jurul orei 18, a cunoscut din nou a- nimațiă zilelor mari. Zeci de mii de cetățeni ai Capitalei, muncitori, tehnicieni, ingineri, elevi, studenți, militari au ieșit in. întimpinapea secretarului general, care participa la lucrările Conferinței organizației de partid București. Au venit să-și întîmpine conducătorul iubit, să-i ureze „La mulți ani", să dea glas unui sentiment fierbinte, încrederii poporului in partid și in Comitetul Central, în tovarășul Nicolae Ceaușescu. Erau oameni de toate vîrstele, vechi militanți comuniști,, tineri uteciști, copii, animați cu toții de același gind, consfințind prin prezență și prin sinceritatea dăruirii lor adevărul cuvintelor înscrise pe marile panouri și scandate din zecile de mii de piepturi : Partidul, Ceaușescu, România, consfințind u- nirea, caracterul indestructibil al suprapunerii lor, într-un refren al entuziasmului și sincerității. Ceaușescu și poporul, Ceaușescu, la mulți ani !, Să. ne trăiți. tovarășe secretar generau erau urări ale zecilor de mii de piepturi, erau cuvintele țării, er.au însuși gindul poporului. Ca întotdeauna în istoria sa, poporul român a exprimat și de astă-dată opțiunea sa pentru marii bărbați ai neamului, a spus cu forța unei uriașe manifestații că voința sa se cheamă astăzi Partidul Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe scările Ateneului Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa ..Elena Ceaușescu și ceilalți conducă- , tori de partid, și de stat sint...salutați, in acordurile-unui- marș triumfal și "-‘al urărilor cîntate de vestitul cor de elevi ai Liceului Mihai Viteazul din București. Dintre elevii din hol se desprinde silueta zveltă a unui tî.năr in salopetă, pe al cărui ecuson citim că este de la Grupul școlar al uzinelor „Republica". „In numele tinerilor uteciști de la „Republica", vă rugăm, mult iubite tovarășe Ceaușescu, să primiți acest buchet de flori, împreună cu cele mai calde urări de ani mulți și de sănătate 1“ Dumitru Nicolae, elevul de la „Republica", secretar al Comitetului U.T.C. de la grupul școlar, era emoționat și trăia o zi mare din viața lui. Se adresa secretarului general al partidului și îi vorbea in numele colegilor săi, al tuturor tinerilor din România, spunea gindul lor. Se apropie de asemenea Tănase Avramescu, comunist din ilegalitate, eleva Maria Bucur de la Liceul de meteorologie, apoi o fetiță cu chipul luminat de intensă bucurie, Mihaela Botezatu, de Ia Școala generală nr. 5, care înminează de asemenea flori și urează tovarășului Ceaușescu împlinirea visurilor de prosperitate pentru țară și ani mulți, imbelșugați.In fața Ateneului Român se afla Însăși țara. Tălăzuirea valurilor acelei mulțimi imense avea un singur glas : „La mulți ani ! Să ne trăiești, pentru noi și România". Zeci de mii de garoafe, făcliile care luminau calea secretarului general al partidului

prin coridorul viu, prin rîndurilemulțimii, muzica instrumentelorpopulare, cîntecele tinerilor, explozia de căldură de pe chipurile lor aveau un singur înțeles, acela al coeziunii de nezdruncinat în jurul conducerii partidului, al' tovarășului Ceaușescu. După cițiva, pași, un grup do tineri îl invită pe _ tovarășul Ceaușescp, pe tovarășa' Tjlf'na .Ceaușescu și pe.'.’jteir. lalți conducători ,iritr-o horă,' -.sub,, ploaia de garoafe ale colegilor lor, in sunetele unei' viori, mînuită cu aprindere de un instrumentist ce se întrecea pe sine. Secretarul general al partidului și tovarășa Ceaușescu se prind în horă. Hora face parte din ritualul comuniunii, este dansul ob- ștei românești, dansul unității, și nu intîmplător Unirea a fost sărbătorită la noi printr-o horă. Ea nu este dansată decit de frați, de cei care nu se mai despart niciodată. Pe fața conducătorului partidului și statului se citea . sentimentul participării la acest ritual național, împărtășit de tiqerețea celor din jur. O mare bucurie exprimau ochii tovarășei Elena Ceaușescu, bucuria calmă, plenitudinea unui sentiment profund. împărtășit de o viață, al confundării cu interesele poporului, cu destinul său. Un moment unic, de o intensitate memorabilă, prilejuită de aniversarea a cincizeci și cinci ,de ani de viață și patruzeci de ani de activitate revoluționară ai tovarășului Ceaușescu.Peste ultimele acorduri ale horei din fața Ateneului Român, în timp ce zecile de mii de voci scandează neîntrerupt și frenetic „Ceaușescu — La mulți ani !.“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, fanfara intonează un cîntec patriotic. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer și cu ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă spre Piața Republicii, prin coridorul îngust din mijlocul mulțimii — un drum al sărbătorii, al bucuriei, străjuit de o parte șl de alta de chipuri pe care se reflectă emoția acestor clipe, sentimentele de 

dragoste pentru sărbătoritul poporului nostru. Salutind mulțimea și mulțumind pentru această plăcută surpriză; pentru urările strigate din zeci de mii de piepturi, tovarășul Ceaușescu zîmbește, surîde emoționat. După numai cițiva pași, din mulțime se desprinde un tinăr purtind . în brațe un buchet de . garoafe: roșii., pe care i. le oferă.tovarășului Geaușescy, todată cu urarea de sănătate și de mulți ani, adresată prin acest tinăr de către marele colectiv al uzinelor „23 August" din Capitală Tinărul loan Rusu, muncitor la aceste ugine, mulțumește, cu acest prilej, tovarășului Ceaușescu pentru grija deosebită pe care o acordă uzinei și circumscripție"' electorale din zona uzinelor „23 August." pe care o reprezintă ca deputat în Marea Adunare Națională. Nu se spun acum aceste cuvinte, momentul sărbătoresc, tumultul 'mulțimii nu lasă loc unor discuții mal lungi, dar cei de față cunosc ajutorul concret și personal pe care conducătorul partidului și statului l-a acordat acestei uzine pentru dezvoltarea ei. pentru eficiența producției, pentru noi și importante dotări social-cultu- rale din această parte a Capitalei.întreaga piață înțesată de oameni (locul, cit de larg ni se pare de obicei, a devenit acum strimt) intonează tradiționalul cintec pe care il rostim de ziua nașterii celor dragi „Mulți ani trăiască 1“ Sînt momente înălțătoare ; corul acesta uriaș, exprimînd sentimentele de dragoste pentru conducătorul iubit, simbolizează, în același timp, unitatea poporului în jurul partidului, adeziunea totală la tot ce gindește și plănuiește partidul. E o seară geroasă de ianuarie, sub picioare scîrțiie zăpada, dar aici pare că zeci de sori au răsărit, o undă de fior și căldură omenească străbate prin mulțime.După ce tovarășul Nicolae Ceaușescu, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, străbat cîteva zeci de metri, culoarul deschis In mulțime devine o cale de lumină roșie, de o parte și de alta ard zeci și sute de torțe purtate in 

mlini de tineri bucureșteni, muncitori, studenți, elevi. In noapte, j lumină torțelor este o constelație omagială. Torțe ale bucuriei, ale sincerității sentimentelor pe care le nutrește țara față de partidul nostru, față de conducătorii săi. .— Primiți aceste flori prin care muncitorii de. la..„Grivița roșie“lvă urează „La mulți ani !“. ii spune tovarășului: rCeaușescuvo ■ fată', îmbujorată de importanța și frumusețea clipei.Tn fața Bibliotecii centrale universitare un mic popas : Ștefania ilo- nescu, salariată P.T.T., îl oprește pe secretarul general al partidului Iși-i urează „La mulți ani !“. Atit a reușit să spună. Emoția i-a retezat cuvintele. In schimb, au vorbit ochii. Și mi ini le, care au oferit garoafele.In fața sediului Comitetului Central al partidului un grup compact scandează : „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România".Cițiva pași și conducătorul partidului și statului intră in clădirea Comitetului Central. Pentru un moment, uralele au încetat. Numai pentru o clipă. Au reizbucnit cu'o și mai mare intensitate. De la balcon, tovarășul Ceaușescu răspunde emoționat, prin gesturi dragi, mulțimii venite să-1 omagieze. Nu a rostit nici un cuvînt. N-ă fost nevoie. Pentru a se înțelege, inimile n-au nevoie de cuvinte.De undeva, pe deasupra tuturor, într-un singur glas : „La mulți ani șl noi victorii / vă urează muncitorii". Minute in șir, după aceea, piața a rămas dominată de emoție, de iubire, de recunoștință.Sărbătoarea din Piața Palatului, prilejuită de aniversarea secretarului general al partidului, a luat sfirșit. A răma's încă o dovadă : dovada atașamentului fără margini. al poporului nostru față de partid, față de conducătorii săi, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Aurel Drațjoș MUNTEANU 
Mihai CARANFîL
Mircea BUNEA
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O sărbătorească manifestare
a unității indestructibile dintre partid și popor

Freamătul, uralele mulțimii participante la impresionantul miting din Piața Palatului, la care oamenii muncii din Capitală au făcut conducătorului partidului o puternică demonstrație de devotament, de stimă si prețuire, mai continuă încă. Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ceilalți conducători de partid și de stat se îndreaptă spre clădirea sediului C.C. al P.C.R. Aici, după ședința comună a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, are loc un nou moment emoționant. Sînt prezenți mesageri ai întregii țări, reprezentanți ai națiunii noastre socialiste, a- creditați cu acest prilej aniversar să înmîneze tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, solia de emoție, urarea de viață lungă și rodnică, dăruită cauzei patriei și poporului, socialismului și păcii. Sînt prezenți împuterniciți ai eroicei noastre clase muncitoare, oameni ai muncii din mari întreprinderi, reprezentanți ai harnicei noastre țără- nimi, ai organizațiilor obștești, al uniunilor de creație, oameni de toate vîrstele, femei și bărbați, muncitori, țărani, intelectuali, români — maghiari, germani, ce alcătuiesc familia unită, puternică a națiunii noastre socialiste. Această solemnitate de cuprinzătoare semnificație constituie încă o expresie vie, memorabilă, a unității de granit a poporului în jurul partidului, al Comitetului său Central, al secretarului general al partidului. Toți cei de față, sărbătoritul, participants trăiesc cu înaltă emoție momentele cînd se înmînează mesajele încărcate de vibrație și căldură adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cuvintele felicitărilor aduc mulțumiri din Inimă conducătorului partidului pentru neobosita sa activitate în fruntea partidului și statului, omagiază calitățile sale de neînfricat conducător revoluționar, devotamentul consecvent față de interesele poporului care l-a născut și ale clasei lui conducătoare. în același timp, mesajele reînnoiesc hotărîrea întregii țări de a îndeplini programul constructiv trasat de partid, reafirmă adeziunea tuturor cetățenilor patriei față de politica internă și externă a partidului și statului.Cu firească întâietate este înmînat mesajul vechîi gărzi, al membrilor de partid din ilegalitate. In numele delegației militanților din ilegalitate ni partidului și ai mișcării muncitorești din România, formată din Constantin Pînvulescu, Alexandru Sen- covici, Gheorghe Vasilichi, Chivu Stoica, Nicolae Guină, Constantin Cimpeanu, Vasile Bîgu, Ileana Ră- ioeanu, Stela Moghioroș, Iovanca Ru- denco, Pavel Bojan, Sanda Rangheț, Ion Brutus, Ion Vințe, Ion Rab, Anton Breitenhofer, mesajul este prezentat de tovarășul Constantin Pîrvu- lescu. O a întâlnire., de; meriiorabile- semnificații." Ea însăși, alături de a- rtâtea alte mărturii, expresie a marelui adevăr că în partidul nostru sînt unite stains, animate de idealul suprem al slujirii poporului, toate generațiile de revoluționari — încă o dovadă a forței partidului. Se intîl- nesc, așadar, vechi tovarăși de luptă. Sînt dintre cei care, ca și tovarășul pe care îl sărbătoresc, au plătit cu suferințe aspre fericirea de astăzi. Sînt dintre cei care, ca și tovarășul sărbătorit, au absolvit prin încercări grele școala luptei revoluționare. Prezența lor la această aniversare reflectă realitățile istoriei mișcării muncitorești din țara noastră, a cărei forță a decurs întotdeauna din cuprinderea largă a oamenilor de toate vîrstele. Unul dintre cei mai tineri a fost, în adîncă ilegalitate, omul cu sufletul și eu puterile tinere aniversat astăzi.Mesajul Înmînat exprimă înalta apreciere a militanților din ilegalitate ai partidului și ai mișcării muncitorești din România :„Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, noi, militanții din ilegalitate ai partidului comunist și ai mișcării muncitorești din România, vă adresăm dumneavoastră, înflăcărat patriot, fiu devotat al partidului în rîndurile căruia activați de patru decenii, sincera urare de sănătate, putere de muncă, pentru binele partidului nostru, pentru dezvoltarea și înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.Mîndri de realizările obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, sintem alături de dumneavoastră în înfăptuirea neclintită a mărețului program trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Activitatea dumneavoastră creatoare, multilaterală, pe care, o desfășurați zi de zi cu un neîntîlnit devotament, abnegație și perseverență, în fruntea partidului și statului, constituie garanția sigură a realizării aceștui program, care întruchipează împlinirea năzuințelor de veacuri ale poporului nostru, de progres, libertate și fericire.împreună cu întregul popor, te urmăm și sintem trup și suflet pentru înfăptuirea politicii externe a partidului șl statului nostru, care a determinat o afirmare fără precedent a României pe arena mondială. Vedem în aceasta afirmarea personalității dumneavoastră în viața politică contemporană, in mișcarea comunistă și muncitorească internațională, ca promotor consecvent al prieteniei și colaborării cu țările socialiste, cu toate popoarele lumii, ca reprezentant strălucit al întregii noastre națiuni.Iată de ce, iubite tovarășe Ceaușescu, îți dorim mulți ani de viață și fericire, pentru partid, pentru România socialistă".După înmînarea mesajului, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îmbrățișat călduros cu membrii delegației.O emoționantă urare de sănătate, ani mulți și fericiți au adresat secretarului general, în cadrul solemnității, comuniștii din Organizația de partid a aparatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, „în această zi de mare bucurie pentru noi toți, ne angajăm solemn să ne consacram toate forțele și energiile înfăptuirii în cele mai bune condiții a hotărârilor de partid și de stat, transpunerii în viață a politicii partidului".„în numele tuturor organizațiilor componente, se spune în mesajul Frontului Unității Socialiste, dînd expresie sentimentelor care animă 

toate forțele națiunii noastre socialiste, vă felicităm și vă rugăm să primiți omagiul poporului român, împreună cu. cele mai calde urări, de fericire, sănătate și viață lungă, spre binele țării, al oauzei socialismului și păcii.Conducător încercat, pildă de devotament și fermitate comunistă, 
ASEARA. LA SERIAL COMITETULUI CENTRAL, MIIUTANTI DIN ILEGALITATE. 

REPREZENTANT! Al OAMENILOR MUNCII, Al ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI.
Al INSTITDTIILOD CENTRALE L AU FELICITAT CĂLDUROS PE SECRETAROL GENERAL Al PARTIDULUI

dumneavoastră ați sădit o vrere unică în inimile tuturor celor ce muncesc. Clasa muncitoare,,■■■ țărani-1 mea, intelectualitatea, toți.-oamenii) muncii — români,, .maghiari, germanii și' de alte naționalități — strins' uniți în jurul forței politi.ce conducătoare a societății noastre, muncesc cu hotărîre, angajați în marea întrecere pentru înfăptuirea planului cincinal înainte de* termen, dînd viață programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Realizările istorice ale României în construcția economică și social- culturală, ca și poziția sa principială în toate problemele majore care confruntă lumea de azi, poziție întemeiată pe apărarea independenței, suveranității naționale și respectului reciproc între state, i-au sporit prestigiul în viața internațională, au făcut ca pretutindeni cuvîntul său să capete valoare de referință și să atîrne greu în balanța evenimentelor".La acest moment solemn, clasa noastră muncitoare este prezentă prin reprezentanții unor puternice citadele muncitorești din Capitală : Uzinele „23 August", Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie", Uzina de mașini grele. Filatura românească de bumbac, Fabrica de clemente de automatizare etc. Sînt reprezentanții celor care și-au făcut un punct de onoare din angajamentul îndeplinirii cincinalului în patru ani și jumătate. Cu mulți dintre aceștia, secretarul general al partidului, însoțit de alți conducători de partid și de stat, s-a intîlnit șl au analizat împreună, la locul de muncă, căile înfăptuirii angajamentului mobilizator, chiar în aceste zile. Cu alții, a- flați la datorie în fabricile, uzinele și șantierele țării a purtat numeroase dialoguri în vizitele de lucru din ultimii ani. Un gînd comun a străbătut mesajele eroicei noastre clase muncitoare : devotamentul față de partid, față de secretarul general, hotărîrea de a face totul pentru ca programul partidului, hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului să devină, spre gloria și binele țării, faptă împlinită.„Poporul român — se spune în urarea reprezentanților uzinelor „23 August" — sărbătorește cu dragoste fierbinte, la 26 ianuarie, aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, devotat fiu al țării și strălucit, om de stat, întregul colectiv de muncă al uzinei „23 August", trup și suflet atașat partidului și statului nostru, urmează și va urma neabătut politica internă și externă a partidului, al cărei promotor sînteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu : «La mulți ani !»•“Aceleași sentimente străbat și din urarea uneia dintre uzinele ce s-au dezvoltat vertiginos și și-au cîștigat un prestigiu binemeritat- în acești ani _ Uzina de mașini grele București — al cărei colectiv și-a reînnoit cu acest prilej hotărîrea de a „munci cu dăruire și pasiune comunistă pentru a traduce în fapte realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, dînd peste sarcinile inițiale opt sute milioane de lei, ceea ce reprezintă echivalentul realizărilor anului 1972“.,.Făcîndu-se purtătorul de cuvint al celor peste cinci milioane de membri ai sindicatelor, în mesajul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România se transmit cele mai. calde urări de sănătate, viață lungă și multă fericire, însoțite de profunda stimă și înalta prețuire pentru strălucita activitate _ desfășurată de tovarășul Nicolae' Ceaușescu, timp de patru decenii, în mișcarea revoluționară, în rândurile și în conducerea Partidului Comunist Român.„însuflețiți de exemplul strălucit pe care il oferiți națiunii prin neobosita dumneavoastră activitate, — se arată în urarea glorioasei orga

nizații muncitorești — oamenii muncii stat hotărlți să muncească cu toată energia, să pună în valoare întreaga lor capacitate creatoare, pentru înfăptuirea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 1973, în vederea realizării înainte de termen a prevederilor

cincinalului, astfel ca România să se situeze în-tr-un timp cît mai scurt ’ pe cele mai înalte trepte ale civili- ■ zației și progresului-, pentru ' bună-- . starea, fericirea și continua prosperitate a harnicului și talentatului nostru popor.La mulți ani, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !“Un cuvint vibrant aduc prin mesajul lor țăranii cooperatori ai României contemporane. Este expresia prețuirii și recunoștinței emoționante față de partid, față de conducătorul iubit și stimat al poporului nostru pentru munca și viața nouă statornicită pe temeliile agriculturii socialiste, sentimente relevate pregnant în mesajul adresat de Consiliul U- niunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție din România, in care se spune : „Ne alăturăm gin- durilor și sentimentelor întregului nostru popor, exprimîndu-vă înalta considerație, nețărmurita prețuire și adinca recunoștință pe care milioanele de țărani vi le poartă dumneavoastră, conducător iubit și. încercat al partidului și statului, pentru înțelepciunea și fermitatea cu care călăuziți opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în drumul nostru victorios spre comunism. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci fără preget, vom depune întreaga pricepere și capacitate de muncă pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului, pentru dezvoltarea continuă a agriculturii și creșterea contribuției ei la progresul neîntrerupt al patriei".Aici unde, în aceste clipe solemne și sărbătorești; este reprezentat întregul popor român, plin de adine respect și stimă a răsunat și cuvîntul oamenilor de știință și cultură.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, în mesajul Academiei Republicii Socialiste România se spune: „Oamenii de știință ai patriei noastre, însuflețiți de exemplul dumneavoastră personal de muncă și dăruire, nu vor precupeți nici un efort pentru a face din știința românească o nemijlocită forță de producție, o știință eficientă, care să-și aducă astfel partea sa de contribuție la a- șezarea României socialiste în rîn- dul celor mai avansate țări ale lumii".Acestor emoționante gînduri li s-au alăturat și urările Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ale Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, adresate în numele tuturor oamenilor de știință și al specialiștilor.„Cercetătorii din domeniul științelor sociale — se spune într-unul din mesaje — membrii Academiei, Prezidiul Academiei de Științe Sociale și Politice sînt fericiți, asemenea tuturor oamenilor muncii din țara noastră, de a vă adresa, din adîncul inimii', omagiul nostru respectuos și sentimentele noastre de gratitudine pentru înaltul dumneavoastră exemplu, pentru marile realizări care vă definesc activitatea, pentru' prețioasa contribuție teoretică pe care ați adus-o în opera de creație și generalizare a procesului de edificare a socialismului în România și la patrimoniul gîndirii marxiste contemporane".„Folosind acest prilej, cadrele didactice, studenții și cursanții Academiei „Ștefan Gheorghiu" — se spune în mesajul acestei importante instituții — vă aduc calde mulțumiri .pentru îndrumarea permanentă și grija deosebită acordate colectivului nostru și vă asigură că își vor consacra și mai departe întreaga capacitate de muncă și creație 1 pentru a da partidului, patriei, cadre bine pregătite, activiști de nădejde, cu un profil etic superior, pentru sporirea rolului Academiei in viața științifică și ideologică a țării.Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți — dumneavoas

tră șl tovarășa Elena Ceaușescu — urările noastre fierbinți de sănătate, fericire, viață îndelungată pentru binele partidului, poporului, pentru triumful nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului".încărcat de emoție este mesajul a- dresat de Uniunea scriitorilor din România din care spicuim : „Venim 

în numele meșterilor scrisului din România s-aducem laudă zilei dumneavoastră de naștere, înscrisă în ca- lendare-sub semnul de/durată peste- timp,, și celor 40 de ani.de activitate în rindurile Partidului Comunist Român. Socotindu-vă și un truditor al cuvîntului de flacără și conținut, la dimensiunea exactă a rolului pentru care ați fost hărăzit de istorie, emoția noastră este cu atît mai îndreptățită. Și cum nici o cultură nu-și poate spori valorile fundamentale în afara unor principii ferme de libertate și demnitate umană, sintem bucuroși să constatăm că dumneavoastră ați dat libertății și demnității umane, în România, certitudine de lege. Sărbătorindu-vă ziua de naștere cu atîta firească nemăsurată însuflețire, partidul și poporul nostru își sărbătoresc deopotrivă unitatea de spirit indestructibilă și dragostea fierbinte pe care v-o nutresc și din care și-au făcut scut al propriei lor invincibilități.Invincibili devenim și noi, scriitorii, pentru că ne tragem puterea din puterea partidului și ne luminăm conștiințele de la focul și cutezanța conștiinței dumneavoastră. Fiindcă totdeauna v-ați aflat cu inima deschisă către noi, către înțelegerea problemelor noastre, și nimic din cîte înseamnă azi mîndria scriitorului, drepturile lui, angajarea lui pentru un nou umanism n-ar fi căpătat cu atîta autoritate viață fără autoritatea cuvintului dumneavoastră. Vă făgăduim să vă rămînem statornic lingă suflet, cu toate cărțile și gîndurile noastre de devotați oameni ai Cetății".Aceeași făgăduință de a fi devotați partidului și țării, de a pune creația lor in slujba educării poporului, de a contribui la modelarea conștiinței socialiste a maselor largi le exprimă in cuvinte alese, de stimă și prețuire pentru partid, pentru secretarul său general și mesajele oamenilor de teatru, muzicienilor, artiștilor plastici din România.Trăind la fel de plenar momentul sărbătoresc, adresînd urările lor de profundă prețuire a nobilelor virtuți pe care le găsim înmănuncheate în persoana celui mai iubit fiu al poporului român, în numele tuturor lucrătorilor pe tărîmul presei și Ra- dioteleviziunii, în mesajul Uniunii ziariștilor, se spune :„Permiteți-ne să vă exprimăm, și cu această solemnă ocazie, recunoștința noastră fierbinte pentru îndemnul permanent și exigent, pentru orientarea clară, de largă perspectivă, cuprinsă în documentele Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a P.C.R., în programul ideologic al partidului, în cuvintele dumneavoastră adresate direct presei și ziariștilor ; ele constituie fundamentul trainic al tuturor succeselor presei din România, reprezintă un mobilizator program de activitate menit să asigure exercitarea deplină a rolului activ, de înaltă răspundere, al presei și Radiote- leviziunii în viața societății noastre. Puteți fi încredințat că întreaga presă, Radioteleviziunea, a căror îndatorire fundamentală este să răs- pîndească în mase ideile și îndemnurile partidului, vor face totul pentru a se ridica la înălțimea cerințelor epocii noastre".„Femeile din România — muncitoare, țărănci, intelectuale, fără deosebire de naționalitate, cetățene libere și egale in drepturi și îndatoriri — se spune in mesajul Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România — nutresc vie recunoștință pentru grija permanentă ce o manifestați față de creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață, ocrotirea mamei și copilului, pentru crearea tuturor acelor condiții care să Ie permită o participare calitativ superioară la realizarea cincinalului înainte de termen, la tradu

cerea in viață a politicii Interne și externe a partidului și statului nostru.Dînd glas sentimentelor de stimă, dragoste și caldă prețuire, de profundă recunoștință și atașament cu care milioanele de femei, întregul popor vă înconjoară, vă dorim din adîncul inimii să trăiți și să munciți 

mulți ani spre binele și fericirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România". ’Mesajul Comitetului Central ml Uniunii Tineretului Comunist dă glas entuziasmului tineresc, sincerității sentimentelor ce animă tînăra generație : „Pasiunea revoluționară, clarviziunea, principialitatea comunistă, profundul spirit de echitate și justiție, identificarea ființei, a întregii dumneavoastră activități cu aspirațiile supreme ale națiunii, dinamis- , mul și perseverența cu care vă con- sacrați, în fruntea partidului ‘ și statului, cauzei socialismului și comunismului, afirmării tot mai puternice a României în viața internațională, constituie pentru tineretul patriei un exemplu strălucit și însuflețitor, o vibrantă chemare la muncă neobosită pentru traducerea in viață a politicii Partidului Comunist Român.Vă făgăduim solemn, și cu acest prilej, că Uniunea Tineretului Comunist, tineretul patriei, călăuzin- du-se după prețioasele dumneavoastră indicații, se vor afla în primei» rînduri ale luptei creatoare a întregului popor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pentru înfăptuirea programului făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională".Luînd'cuvîntul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Stimați tovarăși,Doresc să mulțumesc tuturor reprezentanților organizațiilor obștești, oamenilor muncii din întreprinderi și reprezentanților uniunilor de creație, reprezentanților științei, literaturii, muzicii, artelor plastice, teatrului, precum și tovarășilor din ilegalitate pentru urările ce mi le-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere.Vă rog să transmiteți colectivelor dumneavoastră cele mai bune urări de succese în activitatea lor pentru înfăptuirea politicii partidului nostru. Vă asigur pe dumneavoastră, pe toți oamenii muncii că, în munca încredințată de partid, de popor, voi face totul pentru a servi cauza construcției socialiste și comuniste în România, a colaborării cu toate țările socialiste și cu toate popoarele lumii, cauza păcii și înțelegerii între națiuni. Fiți siguri că, muncind strîns unit în jurul partidului, întregul nostru popor va asigura victoria socialismului și a comunismului în România.Vă doresc multă sănătate !(Aplauze puternice, îndelungate), în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem al forțelor armate, a primit delegațiile Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Statului Major al gărzilor patriotice, Comandamentului Central de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei de la C.C. al U.T.C.Preocupat continuu de destinele țării sale, de întărirea unității tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, de menținerea păcii, tovarășului Nicolae Ceaușescu ii revine un rol deosebit în dezvoltarea capacității de apărare a patriei, rol subliniat cu înaltă prețuire în mesajul Ministerului Apărării Naționale către comandantul suprem, în Care se spune : „în gînd cu întregul popor, noi toți cei ce slujim patria sub drapel vă aducem un vibrant omagiu dumneavoastră, care din fragedă tinerețe v-ați dedicat întreaga ființă cauzei clasei muncitoare și popbrului, făcînd din idealul propășirii patriei crezul întregii dumneavoastră vieți luminoase. în cei 40 de ani de activitate neobosită în rîndurile mișcării comuniste, ați făcut și faceți totul ca poporul, al cărui fiu devotat sînteți, să se bucure de o viață nouă, liberă și independentă, să o- cupe locul demn pe care îl merită în rindul națiunilor lumii.Folosim acest prilej sărbătoresc 

pentru a vă asigura încă o dată, tovarășe comandant suprem, că armata, legată prin mii de fire de popor, nu cunoaște misiune mai nobilă decît slujirea cu abnegație a intereselor României socialiste, în-' făptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și guvernului. Armata noastră manifestă

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUStimați tovarăși,Doresc să mulțumesc ofițerilor, generalilor, soldaților, tuturor ostașilor armatei noastre pentru felicitările și urările pe care mi le-ați adresat. Văd în aceasta — așa cum a spus aici ministrul apărării naționale — o expresie a hotăririi forțelor noastre armate de a-și ridica continuu pregătirea de luptă și politică, de a fi gata în orice moment să-și față datoria față de patrie, față de cauza socialismului in patria noastră.Partidul dă o apreciere deosebită activității forțelor noastre armate, le înconjoară cu toată dragostea și grija. O dată cu mulțumirile mele pentru urările ce mi le-ați adresat, vă rog să transmiteți întregii armate că și în viitor partidul și guvernul nostru vor face totul pentru ca (armata să fie bine dotată, bine pregătită pentru a-și putea face datoria în orice moment.în calitatea mea de comandant suprem, vă rog să asigurați pe toți ostașii patriei noastre că întotdeauna îmi voi face datoria. Voi face totul pentru ca, împreună cu poporul, armata noastră să constituie întotdeauna un scut de nădejde al cuceririlor revoluționare ale poporului nostru. (Aplauze puternice).Vreau, de asemenea, să mulțumeso tuturor lucrătorilor din Ministerul de Interne, inclusiv trupelor de securitate, pentru urările și felicitările ce mi-au fost adresate cu acest prilej. Partidul și guvernul dau, de asemenea, o apreciere înaltă activității a- cestor organisme, faptului că ele își

★în încheierea acestor vibrante în- tîlniri, un mare grup de pionieri — cei mai tineri cetățeni ai României socialiste — au adus omagiul lor fierbinte conducătorului iubit. Un omagiu străbătut de dragostea și recunoștința nețărmurită purtate de cele două milioane de pionieri ai României conducătorului încercat al partidului și al țării, îndrumătorului și prietenului apropiat al copiilor. Sala este un adevărat covor românesc ; cîmpul românesc cu flori : pionieri, în superbe costume naționale din Oaș, din Cîmpia Română, din , Țara de Sus a Moldovei, din Banat, din Țara Bîrsei...După caldul salut pionieresc și urările de sănătate și fericire adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, după momentul înmînării unui album cu mesajul copiilor țării, simbol al năzuinței înflăcărate de a răspunde mereu prezent la chemarea partidului, de a se pregăti și deveni cetățeni demni ai României, urmînd exemplul de viață și muncă al conducătorului de partid și de stat, cu glasurile cuprinse de emoție, pioniera Monica Toader recită o poezie compusă pentru acest neuitat moment, • dedicată tovarășului Nicolae Ceaușescu :
De ziua ta mi-e inima văpaie, 
Iubit părinte, Ceaușescu Nicolae, 
Aș vrea în dar să-fi dau 
Un cimp de flori,
Sau iia mea de sărbători, 
Să-ți fac din stele o cunună,
Să-ți dărui dintre note cea mai bună

Mireasma zorilor îți dărui
Din partea mea și-a fiecărui ; 
Și-ți dărui azi dintre comori 
Cravata roșie de cutezători 
E ziua ta și visurile mele < 
Ard pentru tine, sus. 
Ca niște stele.Alți doi pionieri recită creațiile lor omagiale. Glasuri tinere înalță cîn- tece de bucurie. Secretarului gene- 

o profundă recunoștință pentru grija deosebită de oare se bucură din partea poporului, partidului și statului, a dumneavoastră personal. Ea vă urmează cu credință șl nețărmurită dragoste".Relevînd preocuparea statornică a secretarului general al partidului pentru respectarea legalității socialiste, în mesajul adresat de Ministerul de Interne se arată, între altele : „Permiteți-ne să vă asigurăm, iubite tovarășe oomandant suprem, că, sub conducerea Înțeleaptă a partidului, cu sprijinul permanent al oamenilor muncii, respectînd întocmai ordinele și indicațiile dumneavoastră, vom face totul pentru a ne îndeplini la nivelul celpr mai înalte exigențe toate misiunile și sarcinile ce ne vor fi încredințate, adu- cîndu-ne în acest fel contribuția la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mîntul României".Animat de vibrante sentimente patriotice, de responsabilitate comunistă, de dăruire pentru destinele țării al căror prim exemplu este însuși tovarășul Nicolae Ceaușescu, este și mesajul prezentat în numele gărzilor patriotice : „Și cu această ocazie vă raportăm și vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că gărzile patriotice sînt gata în orice moment ca, împreună cu forțele armate, cu întregul nostru popor, să execute ordinul partidului, al dumneavoastră personal, de a apăra cuceririle revoluționare, cauza socialismului, pămîntul strămoșesc, libertatea, independența și suveranitatea noastră națională".Aceeași hotărîre este exprimată și in mesajul Comandamentului Central de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei : „Uteciștii, toți cei care fac parte din detașamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei vă adresează cele mai alese gînduri de dragoste, prețuire și atașament, sincere felicitări și urări de sănătate, putere de muncă, pentru fericirea și prosperitatea patriei, a națiunii noastre socialiste. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întreg tineretul, animat de un fierbinte patriotism, va milita neobosit pentru înflorirea multilaterală a societății noastre socialiste, neprecupețind nici un efort pentru a-și însuși cunoștințele militare spre a fi gata oricînd, la ordinul Comandantului suprem, să apera cu prețul vieții cuceririle revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea patriei, cauza socialismului și păcii".După prezentarea acestor mesaje a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

îndeplinesc permanent îndatorirea lor de a apăra legalitatea socialistă, bunurile întregului nostru popor, securitatea statului și a poporului nostru.Vă. rog să transmiteți mulțumirilo partidului, ale mele, tuturor lucrătorilor din Ministerul de Interne șl urarea de a obține noi succese în munca lor, de a lucra în continuare tot mai bine pentru a-și îndeplini cu cinste îndatoririle față de popor, față de cauza socialismului în România. (Aplauze îndelungate).Vă rog să-mi dați voie să mulțumesc gărzilor patriotice și detașamentelor de pregătire militară a tineretului, tuturor membrilor acestor formațiuni de luptă pentru urările ce mi-au fost adresate cu prilejul zilei mele de naștere și al împlinirii a 40 de ani de activitate în mișcarea revoluționară. Partidul nostru dă o înaltă apreciere formațiunilor patriotice și detașamentelor de pregătire militară a tineretului, care sînt chemate ca, împreună cu armata noastră, cu unitățile Ministerului de Interne, să apere permanent cuceririle revoluționare ale poporului nostru, construcția pașnică a socialismului, independența și suveranitatea țării.Știm că, așa cum în producție sau pe băncile școlii, muncitorii, studenții, intelectualii, țăranii, întregul tineret, toți oamenii muncii își fac datoria pentru înfăptuirea politicii partidului, tot așa, pregătindu-se pentru apărarea patriei, ei vor fi apărători de nădejde ai tuturor cuceririlor poporului nostru.Vă urez tuturor noi succese în activitatea voastră ! (Aplauze puternice, îndelungate).
★ral al partidului li este înmînată cravata roșie de pionier.Mulțumind cu emoție pentru calda manifestare, adresindu-se pionierilor, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Dragii mei prieteni,Vă mulțumesc vouă pentru urările ce mi le-ați adresat, tuturor copiilor patriei. în tot ceea ce ați spus văd © expresie a dragostei voastre față dă partid, față de patria care face totul ca viața voastră, a tuturor copiilor, să fie tot mai fericită, tot mai îmbelșugată.Trăiți vremuri minunate ! Poporul nostru merge cu pași fermi și mari spre comunism. Voi veți avea fericirea de a munci și trăi în cea mal înaintată societate.Vă doresc să obțineți rezultate tot mai bune la învățătură. Să vă stră- duiți a vă însuși cele mai înalte cunoștințe în toate domeniile de activitate. Să nu uitați niciodată că pentru a putea să vă faceți datoria față de patrie, față de partid, trebuie să de- veniți stăpîni pe tot ceea ce omenirea, gîndirea umană, au mai bun.Sînteți copii, sînteți tineri ! Aveți în fața voastră o perspectivă minunată ! Fiți întotdeauna gata de a urma partidul, de a vă servi patria ! Aceasta este urarea mea fierbinte pe care v-o adresez în această zi, vouă, tuturor copiilor din România. (Aplauze puternice, prelungite).La sfîrșitul acestei emoționante în- tîlnîri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu îmbrățișează cu căldură pe pionieri, se fotografiază în mijlocul lor.în încheiere. tovarășul Nicolae Ceaușescu se fotografiază cu pionierii, răspunde cu căldură urărilor entuziaste, simbol al dragostei și recunoștinței pentru partid, pentru conducătorul iubit.

Hie TĂNASACHE 
Sergiu ANDON

ani.de
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În Editura politică

au apărut:

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

SPORT • SPORT • SPORT • SPQRT 23 de ani de la proclamarea

NICOLAE
CEAUȘESCU
România pe drumul 
construirii societății 
socialiste multilateral 

dezvoltate

Joi la amiază. tovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii. Socialiste România, ministrul comerțului interior, a primit pe ing. Dezider Goga, ministrul comerțului din R.S. Slovacă, și pe Jan Danihalka, adjunct al ministrului comerțului din R.S. Cehă, a.flați în.tr-o vizită în țara noastră.La întrevedere, desfășurată intr-o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte Nicolae Bozdog, prim- adjunct al ministrului, ți Radu Aba

giu. adjunct al ministrului comerțului interior. •Au fost de față Miroslav Sulek. ambasadorul R S Cehoslovace la București, și Jan Stakar, consilier comercial al ambasadei.în timpul întrevederii au fost a- bordate probleme legate de semnarea Protocolului privind schimburile de bunuri de larg consum dintre România și Cehoslovacia pe anul 1973 și alte aspecte ale relațiilor comerciale dintre cele, două țări. ■ • (Agerpreș)
Semnarea unor protocoale româno -cehoslovace

HANDBAL: CAMPIONATUL FEMININ

Textila Buhuși a învins și pe 
Universitatea Timișoara!

Republicii India

VOLUMUL 7

Joi după-amiază, la București a avut loc semnarea protocolului privind schimburile de bunuri de larg consum și colaborare pe anul 1973 între Ministerul Comerțului interior din Republica Socialistă România ți Ministerul Comerțului din Republica Socialistă Cehoslovacă.Protocolul prevede o creștere însemnată a schimburilor de bunuri de larg consum din sectoarele alimentar, textil, încălțăminte și metalo-clțimice.

Din- partea română documentele au fost semnate de Nicolae Bozdog. prim-adjunct al ministrului comerțului interior, iar din partea cehoslovacă’ de ministrul comerțului din R.S. Slovacă, Dezider Goga.în aceeași seară, oaspeții cehoslovaci au părăsit Capitala, indrep- tindu-se spre patrie. (Agerpreș)

RAPOARTE, CUVÎNTĂRI, 
ARTICOLE

MARTIE 1972 - 
DECEMBRIE 1972

Pentru colaborare 
și ințelegere 

reciprocă

MOMENTE SEMNIFICATI
VE ALE RELAȚIILOR 
ROMÂNIEI CU STATE DIN 
ASIA SI CU AUSTRALIA. 
CONTACTE LA NIVEL 
ÎNALT, CONVORBIRI BI
LATERALE, DOCUMENTE 
DE STAT, CUVÎNTĂRI, IN

TERVIURI.

IULIE 1965 - IANUARIE 
1973

EXPOZIȚIE
OMAGIALĂîn cadrul Bibliotecii ,,V. A. Ure- chia“ din Galați a fost organizată expoziția „Nicolae Ceaușescu — contribuții la teoria și practica construirii socialismului". Sînt prezentate lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu apărute in limbile română, rusă, engleză, franceza, spaniolă care sintetizează drumul parcurs de România in anii socialismului, precum și liniile directoare ale dezvoltării și Înfloririi multilaterale a patriei. Sint expuse, de asemenea, ziare, reviste, cărți referitoare la activitatea politică, ideologică și socială desfășurată de .secretarul general al partidului, contribuția sa nemijlocită la lărgirea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii.
vremea

Ieri in țară : vremea a fost frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul a fost senin, exceptind regiunile din vestul țării, Dobrogea și Bărăganul, unde a fost variabil. Vintul a prezentat intensificări in zona de munte unde a spulberat zăpada. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 11 grade la Roman, Piatra Neamț și plus 6 grade la Baia Mare, Satu Mare, Bistrița. în regiunile montane, iar dimineața și în vestul Moldovei, in nordul Munteniei, sudul Crișanei s-au produs ceață și chiciură. în București : vremea a fost friguroasă, cu cerul mai mult senin. Temperatura maximă a atins minus 3 grade.Timpul probabil pentru 27, 28 și 29 ianuarie. în țară : vremea se menține friguroasă la începutul intervalului, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros in sudul țării, unde se vor semnala precipitații slabe izolate. Vintul va sufla slab pînă la potrivit. Minimele vor fi cuprinse intre minus 18 și minus 8 grade, local mai coborite, în nordul țării, în prima parte a intervalului, iar maximele între minus 7 și plus 3 grade. în București : vreme friguroasă, mai ales Ia începutul intervalului. Vint potrivit. Temperatura în creștere ușoară în a doua parte a intervalului.

RECEPȚIE OFERITĂ DEIJoi după-amiază, ambasadorul Iranului la București, Sadegh Sadrieh, ă oferit o recepție cu prilejul aniversării a 10 ani de la programul de reforme inițiat de șahinșahul Iranului în anul 1963. privind industrializarea țării, dezvoltarea agriculturii, folosirea rațională a resurselor naturale, înfăptuirea de reforme sociale.Au luat parte Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Miron Constantinescu, vice-

AMBASADORUL IRANULUIpreședinte al , Consiliului de Ștat, Gheorghe Necula, vicepreședinte, al Marii Adunări Naționale, Nicolae E- cobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai 'unor instituții centrale, oameni de cultură și artă,, generali și. ofițeri superiori, reprezentanți. ai.. cultelor, ziariști.Au fost' prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri, ai corpului diplomatic. (Agerpreș)

IAȘI (prin, telefon). — „Turneul derbiurilor" handbalului feminin, ce are loc zilele acestea in Sala sporturilor din Iași, a programat ieri întrecerea dintre echipele bucu- reștene I.E.F.S. și Universitatea. Din păcate, n-am asistat la un meci spectaculos. ci la o luptă aprigă pentru rezultat, cu accente pe o apărare dură. Echipa I.E.F.S., deși pornea grav handicapată prin absența Doinei Băicoianu (ce a suferit o intervenție chirurgicală), a reușit totuși să-și întreacă adversara cu 10—9. a- ceasta după ce Universitatea condusese la pauză cu 5—3 !Importantă, deși intre echipe cu poziții, diferite in clasament,- a fost și partida dintre lideră. Universitatea Timișoara, și Textila Buhuși. echipă aflată cam la jumătatea, plutonului, furnizoareă însă a marii surprize de la Pitești ,(m urm cu două săptămini), cind a întrecut redutabila formație a I.E.F.S. Fără discuție. handbalistele din Buhuși nutreau speranțe mari in acest meci și pentru că timișorence'le nu se dovediseră in formă la recenta întîlnire cu F.I.F. Copenhaga pentru „Cupa campionilor europeni", deși jucaseră pe teren propriu.

Ce vă putem spune decit că handbalistele de la Textila au făcut și aseară o partidă extraordinară, re- marcindu-se printr-un joc, poate nu spectaculos, dar simplu și eficient, tocmai in fața unei echipe de foarte mare experiență în handbalul nostru. Textila a condus la pauză cu scorul de 7—5. iar in final a ciștigat cu scorul de 13—12 !Despre intilnirile ce au precedat aceste .derbiuri ale zilei, singurele sublinieri de făcut se referă la caracterul. extrem de dîrz, poațe prea dirz. peste ceea ce știm că înseamnă „...luptă bărbătească" 1 Avem în vedere meciurile Progresul București — Mureșul Tg. Mureș 9—9 (5—3) : Rulmentul Brașov — Voința Odorhei 14—12 (6—6) : Constructorul Timișoara — Rapid București 7—7 (5—3).Pentru astăzi, partida Universitatea Timișoara — I.E.F.S. reține atenția in mod cu totul special, anunțînd un derbi de zile mari. In prealabil, cu începere de la ora 15.00. vor avea loc meciurile Progresul — Voința ; Rapid — Mureșul : Constructorul — Universitatea București și Rulmentul — Textila.
Ion DUM1TR1U

BASCHET .-

REZULTATE IN CUPELE EUROPENE

Sosirea unui reprezentant 
al Partidului Socialist FrancezJoi seara a sosit in Capitală tovarășul Robert Pontillon. membru al Biroului Național. secretar al Partidului Socialist Francez, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită in țara noastră..

La sosire, oaspetele francez a fost întimpinat de tovarășii Ștefan Andrei. secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. > al P.C.R. (Agerpreș)

în cadrul cupelor continentale de baschet s-au disputat primele meciuri din turul II al grupelor sferturilor de finală. Performera zilei a fost echipa Steaua Roșie Belgrad care, in cadrul „Cupei campionilor europeni" — masculin, a reușit să învinsă, în deplasare, cu scorul de, 77—74 (33—36) redutabila formație spaniolă Real Madrid. Cei 3 000 de spectatori au urmărit un joc de un bun nivel tehnic, in care baschetbaliștii iugoslavi s-au impus intr-un final pasionant. Din echipa învingătoare s-au evidențiat Rakocevici și Slavnici. care au marcat 22 .și respectiv 20 de puncte. în celălalt joc al grupei A. Sim- inental Milano a surclasat pe teren propriu cu 108—74 (48—34) formația Maecabî Tel Aviv.După cum s-a mai anunțat. în grupa B. formația Dinamo București a pierdut cu scorul de 60—84 (32—43) partida susținută la Varese cu echipa

locală Ignis. Americanul Morse (24 puncte) și mexicanul Raga (21 puncte) au fost principalii realizatori ai echipei italiene, in timp ce din echipa română cele mai multe puncte au fost înscrise de Novac (17) și Diaco- nescu (12). în cadrul aceleiași grupe, Slavia Praga a intilnit, pe teren propriu, formația Ț.S.K.A. Moscova. Din nou, baschetbaliștii sovietici au jucat excelent, terminind învingători cu scorul de 84—79 (37—46).în grupa A a „Cupei cupelor" — masculin. Spartak Leningrad a întrecut cu scorul de 72—57 (34—28) pe Mobilquattro Milano.Iată și rezultatele înregistrate . în competițiile feminine : „Cupa campionilor europeni" : T.T.T. Riga- T.F.C. Budapesta 88—43 (45—21) ;L.K.S. Lodz-Sesto San Giovani (Italia) 64—88 (34—43) : „Cupa cupelor" : Spartak Levski Sofia-Steaua Roșie Belgrad 97—77 (49—38).
Cronica zileiPREZENTAREA DE CONDOLEANȚE LA AMBASADA S.U.A.Joi la amiază, Ștefan VoiteC; președintele. Marii Adunări Naționale. Emil Drâgâiiescu.' Vicșpreședirjțe7 al Consiliului de Miniștri. Miron Constantinescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat. Constantin Stătescu, secretar al Consiliului de Stat.
LISTA DE CÎȘTIGURIia depunerile pe libretele de economii cu ciștiguri in materiale de construcțieTRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV/1972

27 ciștiguri în valoare totală de lei157 000

Număr
ul curent Numărul libretului ciștigător Valoarea cîștigurilorparțială totală1. 919-223-83 20 000 20 0002. 904-540-34 12 000 12 0003. 904-527-178 5 0004 904-527-208 5 0005. 907-207-82 5 0006. 923-209-100 5 0007 910-234-7 5 0008 916-201-19 5 0009. 950-152-1 5 00010. 926-804-13 5 00011 922-250-30 . 5 00012. 938-256-164 , 5 00013. 901-271-122 5 00014. 902-815-104 5 00015 906-616-181 5 00016 909-213-76 5 00017. 922-115-1 5 ono18. 910-816-66 5 00019. 914-423-13 5 00020. 924-223-149 5 00021. 963-211-50 5 00022 918-504-3 5 00023. 936-270-128 5 00024. 958-204-56 5 00025 926-806-61 5 00026. 911-412-26 5 00027 923-212-55 5 000 125 000

Titularii libretelor de economii ciș- tigătoare trebuie să se prezinte in cel mult 60 zile de la data tragerii la filiala C.E.C. pentru. a li.se elibera adeverințele necesare procurării materialelor de construcție.
LISTA DE CIȘTIGURIla depunerile pe libretele de economii pentru construirea de locuințeTRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV/1972
Numă
rul cu
rent

Numărul 
libretului 
ctstisător

Valoare» ciștigului
par 
tială

to
tală1 835-1-319 40 000 40 0002 825-1-95 25 000 25 0003 809-1-1429 15 0004 853-1-160 15 0005 832-1-696 . 15 0006 828-201-68 15 0007 627-1-449 15 0008 852-1-743 15 0009 862-207-668 15 00010 859-1-835 15 00011 838-103-1167 15 00012 862-207-783 15 00013 815-1-955 15 00014 827-1-648 15 00015 853-1-103 15 00G16 866-1-637 15 00017 859-1-2658 15 00018 838-103-1305 15 00019 809-1-1670 15 000 255 00019 ciștiguri în valoart totală de lei320 000Plata cîștigurilor se efectuează de către filialele C.E.C.

In cîteva rînduri

Excelenței Sale Domnului E V. GIRI
Președintele Republicii India NEW DELHICu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Zilei naționale a Republicii India, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și bunăstare pentru poporul prieten indian.îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare existente între Republica Socialistă România și India vor continua să se dezvolte și să se întărească în viitor în interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Tudor Jianu și Constantin Băbeanu. directori in M.A.E., au exprimat condoleanțe ambasadorului iȘtatelor Unite ale Amerieii la București. Leonard C. Meeker, in legătură cu încetarea din viață a lui Lyndon Baines Johnson, fost' președinte al S.U.A.
★Uniunea Artiștilor Plastici a organizat, joi după-amiază, o adunare omagială cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea pictorului Gheorghe Petrașcu. reprezentant de seamă al artei și culturii românești și universale. Cuvintul de deschidere a fost rostit de Ion Pacea, secretar al U.A.P. Au. urmat apoi comunicări prezentate de George Petrașcu. fiul artistului, Ion Frunzetti- și Aurel Broșteanu. critici de, artă. Țheodor Enescu. cercetător principal la Institutul de istorie a artei, Ștefan Ne- nițescu. estetician, care au relevat aspecte semnificative din viața și activitatea lui Gheorghe Petrașcu. nota de originalitate a creației sale, prețioasa sa contribuție la îmbogățirea și dezvoltarea plasticii și culturii naționale. (Agerpreș)

TENIS : JUCĂTORI ROMANI LA OMAHA. In primul tur al turneului internațional de tenis de la Omaha (Nebraska), jucătorul român Ion Ți- riac 1-ă invirts' in trei seturi? cu 3—6,6— 3. 6—3 pe Nikola Kaloghcropoulos (Grecia), Tinărul tenisman român Traian Marcu l-a intilnit pe cunoscutul campion spaniol Juan Gisbert, in fața căruia a pierdut cu 4—6, 4—6.Alte rezultate : Connors (S.U.A.)- Brown (S.U.A.) 6—0. 6—2 ; Fassbender (R.F. a Germaniei)-Baranyi (Ungaria) 7—6. 6—4 ; Szoke (Ungaria)- Vasqu&z (Argentina) 2—61 6—1, 6—4 ; Gerken (S.U.A,)-Paish (Anglia) 6—0,7— 5.HOCHEI : TURNEUL SELECȚIONATEI DIVIZIONARE. Aflată in turneu in R.F. a Germaniei, selecționata divizionară de hochei’pe gheață a României a jucat lă Peiting cu o combinată a cluburilor locale. Ho- cheiștii români au terminat învingători cu Scorul de 6—4 (4—1, 1—2,1—1) prin punctele marcate de Hu- țanu (2), Axinie, Pană. Ioniță și Cos- tea. Pentru gazde au înscris : Kopf (2), Golomb și Frenzel.Partida a fost urmărită de circa 2 000 de spectatori.FOTBAL : GALEZII AU SMULS UN SCOR EGAL PE „WEMBI.EY" 1 60 000 de spectatori au urmărit, in

nocturnă, pe stadionul ..Wembley" din Londra, meciul de fotbal dintre selecționatele Angliei și Țării Galilor. contind pentru grupa a V-a a preliminariilor Campionatului mondial. Echipa Angliei nu a putut obține victoria, jocul încheindu-se cu un rezultat de egalitate : 1—1 (1—I).în această grupă, pe primul loc se află Anglia cu 3 puncte din două meciuri, urmată de Țara Galilor — un punct (două jocuri) și Polonia, care nu a susținut pină acum nici o întâlnire».CRUYFF — GOLUL VICTORIEI. Peste 40 000 de spectatori au urmărit la Amsterdam revanșa intilnirii amicale de fotbal dintre echipa locală Ajax. deținătoarea „Cupei intercontinentale" și a „Cupei campionilor europeni", și formația scoțiană Glasgow Rangers. La capătul unui joc e- chilibrat și de un bun nivel tehnic fotbaliștii olandezi au terminat. învingători cu scorul de 3—2 (2—2) prin punctele marcate de Haan (min. 11). Muehren (min. 36 din lovitură de la 11 m) și Cruyff (min. 78). Golurile echipei oaspete au .fost înscrise ele McDonald (min. 2) și Young (min. 34).In prima partidă, disputată săptă- mina trecută la Glasgow, formația Ajax Amsterdam ciștigase cu scorul de 3—1.

r------Dintre datele memorabile întipărite in multimilenara ’ istorie a poporului indian, ziua de 26 ianuarie îmbracă semnificația unui moment de răscruce pe calea înfăptuirii aspirațiilor sale naționale. într-adevăr, cu 23 de ani în urmă, într-o atmosferă de însuflețire și entuziasm general, era proclamată republica, iar primul ministru, Jawaharlal Nehru, a- nunța intrarea în vigoare a primei Constituții indiene.în fața tinerei republici se deschideau orizonturile unei vieți noi, care punea ca sarcină centrală antrenarea și valorificarea imenselor resurse naturale și umane ale țării într-o vastă -activitate de dezvoltare economică. Trebuiau învinse grelele urmări ale secolelor de exploatare colonială, înapoierea economică. foametea și maladiile endemice, șomajul, analfabetismul. Poporul indian și-a angajat capacitățile și energiile sale creatoare într-o operă constructivă de amploare. concretizată în planuri cincinale succesive destinate să accelereze procesul de industrializare. Dună mai bine de două decade de intense eforturi. pe harta Indiei au apărut importante centre metalurgice si ale industriei constructoare de mașini. ca Rurkela. Bhilai. Durkapur. Ranchi, Bokaro. Bangalore și altele. în ultimii 20 de ani au fost construite peste 30 000 de fabrici în diverse ramuri. oroducția industrială in această perioadă a fost dublată. India este astăzi capabilă să construiască — si să exporte în alte țări — nave maritime, locomotive și vagoane, avioane,

fabrici de ciment, generatoare electrice, diverse instalații și mașini grele.Importante transformări s-au produs în valorificarea potențialului hidroenergetic al țării, prin construirea unor baraje pe principalele cursuri de apă. Electricitatea, folosită in trecut numai la orașe, se extinde astăzi și în mediul rural, astfel că in prezent primesc lumină peste 13 la sută din satele indiene, cu- prinzind o treime din populația rurală. Irigațiilor li s-a acordat o mare prioritate, finind seama de capriciile musonului. care nu aduce totdeauna suficiente cantități de ploaie, iar agricultura țării, în care este ocupată două treimi dintr-o populație ce se apropie de 600 de milioane, are ca o-biectiv acoperirea tuturor necesităților a-limentare, fără a semai recurge la Importuri.Eforturi deosebite au fost depuse pentru combaterea analfabetismului. al cărui procent a fost considerabil redus, pentru extinderea învățămîntu- lui, prin construirea a zeci de mii de •școli elementare și secundare. a unor noi universități — în total 78 in Întreaga țară — a unor institute tehnice și științifice. Se lărgește rețeaua spitalelor și punctelor sanitare, se înfăptuiesc programe de construcție a locuințelor. progrese remarcabile au fosț înregistrate în răspîndirea culturii.Poporul român a urmărit din totdeauna cu simpatie și viu interes lupta poporului indian pentru consolidarea independenței. eforturile sale pentru realizarea de

noi pași pe calea dezvoltării economice de sine stătătoare. în decursul anilor, legăturile dintre țările noastre au cunoscut o continuă dezvoltare, ti
vind la temelie principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, nea’mestecu- lui in treburile interne și avantajului reciproc. Ca țări în curs de dezvoltare, ambele angajate intr-un amplu proces de transformare și progres e- conomic, România și India . sînt interesate să dezvolte schimburile comerciale, precum și o largă șl fructuoasă cooperare în domeniul economic și industrial, ceea ce și-a găsit, de altfel, expresie într-o dinamizare a acestor relații în ultimul timp.O însemnată contribuție la dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și India au adus-o vizitele reciproce și convorbirile dintre conducătorii celor două țări. Vizita făcută în India, In 1969, de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, a- cordurile semnate a- tunci au creat condiții favorabile pentru evoluția continuu ascendentă a relațiilor! bilaterale, pentru întărirea legăturilor de colaborate, îh intere- ■ sul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Sărbătorirea proclamării Republicii India oferă poporului român prilejul de a-și exprima din nou sentimentele de prietenie față de poporul a- cestei țări, de a-i ura noi izbînzi pe drumul ’ realizării năzuințelor sale de progres și bunăstare.

L. RODESCUk____________________ >
Ziua națională a Uniunii Australiene
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X PROGRAMUL TI

21.15 Biblioteca pentru toți. loan Al. 
Brătescu-Voinești.

22,00 Revista economică TV.
22.15 Capodopere ale muzicii uni

versale. Muzica baletului 
..Daphnis și Chloe“ de Maurice 
Ravel.PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9.05 Teleenciclopedia.
9.50 Muzică populară cu Tita 

ștefan.
10,00 .Curs de Limba germană. Lec

ția a 38-a.
10.30 Pagini de umor : Aventuri în 

epoca de piatră.
10.55 Revista literară TV. Emisiune 

de Adrian Păuriescu.
12.00 Jocuri țărănești cu măști — 

■ un film de Jean Petrovich
12.25 Telejurnal.
16,00 — 17.00 Teleșcoală « Istoria 

României.- Preludii la Hora 
Unirii. Scenariul și comenta
riu! : Victoria îonescu A Li
teratură română : ..Floarea 

' albastră" de Mihai Emines,cu 
(model de analiză literară). 
Prezintă conf. univ. dr. Ștefan 
Cazimir.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază, Curs de limba 
engleză. Lecția a 37-a.

18.00 Atenție la... neatenție ! Pro
tecția muncii în transporturi- 
le rutiere.

18.30 Tragerea Loto.
18.40 Imagini din Australia.
18,50 Teleconferința de presă. La 

un an de ia Conferința pe 
țară a secretarilor comitete
lor de partid și a preRe.din- 
ților consiliilor populare .co
munale. Tovarășii Stelian 
Ioana, secretarul Comitetului 
comuna) de partid Vulcan, ju
dețul Brașov, loan Năstase.

, primarul comunei Liestî. ju- 
(dețiil Galați, răspund întrebă
rilor ziariștilor ne tema lăr
girii competentelor organelor 
comunale de partid și de stat.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei nniqi.

19.30 Telejurnal.
20,10 Muzică populară cu : Stefa

nia Rares. Benone Sinulescu. 
Tiberiu Ceia. Elena Merișo- 
reanu, Gh. Roșoga. Floarea 
Tănăsescu. acomnaniați de o 
fotriiatie instrumentală con
dusă de Tudor Pană.

20.30 CONDUC4TORUL 
REVOLUȚIONAR, BĂR
BATUL DE STAT, OMUL. 
Portret cinematooraUc 
al conducătorul»’! partf- 
dulni ?! «țatolut no»*™, 
realizat de Evqen Mân
drie.

cinema

LIRA — 15.30; 19, MUNCA - 15.30; 
19.
e Filiera : TOMIS - 9; 11.15:
13.30: 15.45: 18.15: 20.30.
a Bulevardul romului : COSMOS
— 15,30: 18: 20,15, COTROCENI — 
15.30: 18; 20.15.
a Arena aeriană ; FLACĂRA — 
16: 18: 20.
a Seceră vintul sălbatic : PACEA
— 15,30: 18: 20,15, VIITORUL — 
15,30: 18: 20,15.
a Săgeata căpitanului Ion : LĂ- 
ROMET - 15.30: 1-7,30; 19.30.
e Micul om mare : ARTA — 15; 
17,45: 20,30.
a A venit un soldat de pe front : 
VITAN — 15,30; 18: 20.15.

21.15 Film artistic : Dacii — • pro
ducție a Studioului cinemato
grafic București.

22.55 24 de ore — Din țările socia
liste.

o Zestrea : CAPITOL — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 21, GRIVÎȚA - 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Poliția mulțumește : SCALA —
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21. BUCU
REȘTI — 8.45: 11; 13.15: 16;
18.45; 21.
• Pe aripile vintului : PATRIA — 
10: 14,30: 19,15.

Războiul Iui Murphy ; LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9.15; 11,30: 
13,45: 16: 18,15: 20.30.
• Explozia : CENTRAL - 10;
12.30; 15; 17,30: 20, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 9;
11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.30, VOLGA
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18.15; 20,30.
• Queimada : FEROVIAR — 8,30; 
11; 13.30; 16: 18,30; 21, MELODIA
— 8.30: 11: 13.30: 16 ■ 18.30: 21, MO
DERN — 8.30: 11 : 13.30: 16: 18.30; 
21.
a Legenda lui Rustam : EXCEL
SIOR - 9; U.15: 13,30; 16; 18.15: 
20.30.
» Creierul ; LUMINA — 9; 11,15: 
13.30: 16: 18.15; 20.30.
• Ursul Yogi : DOINA — 9.30:
11.30; 13.45: 16: 18; 20,15.
• Bariera : POPULAk - 15,30; 18;
20,13, PROCrRESUL - 15.30; 18:
20.15.
o Domnului profesor, cu dragoste; 
GLORIA - 8,45: 11; 13.30; 16; 18.30; 
20.45, AURORA - 9: 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20,15.
• Fata care vinde flori ; UNIREA
— 15,30: 18: 20.13.
• Vacanță la Roma : BUZEȘTI — 
15.30: 18: 20,30.
• Cu miinile curate : CRÎNGAȘ1
— 15,30: 18: 20.15.
• A fost odată un polițist : DA
CIA — ‘9: 11.15: 13.30: 16: 18.15;
20.30.
a Recompensa — io; 12: 14
Rancho Notorious — 16.30, Soarta 
de poet — 18.45, Spaima pe scenă
— 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
A Casa de lingă calea ferată ; 
FERENTARI - 16; 18: 20.
• Marea evadare : FLAMURA — 
9: 12,30: 16: 19,30. BUCEGT - 15.45:
19.15. FLOREASCA - 15.30: 19.
a Vara bărbaților : RAHOVA — 
16: 18: 20.
• Joe Hill : DRUMUL SĂRII — 
15.30: 17.45: 20.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea :

teatre
a Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu — 20.
• Conservatorul de muzică ,.Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes
cu) : Muzică de cameră — 20.
a Opera Română : Lacul lebedelor
- 19.
a Teatrul de operetă ; Contesa 
Maritza — 19,30.
a Teatrul National ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 20. (sala Studio) : Des
pre unele lipsuri, neajunsuri și 
deficiențe in domeniul dragostei
— 20.
a Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
a Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —■ 
20, (sala din str. Al. Sabia) : Iu
bire pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Testamentul cii- 
nelui — 19.30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19.30, 
(sala Studio) : Noaptea nechemată 
— 20.
a Teatrul Giulești : ...Eseu — 19.30.
• Teatrul ..Ton Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Răi și nătărăi 
- 17. \
a Studioul I.A.T.C. ..I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20 
a Teatrul satiric muzical ..C. Tă- 
nase“ fsala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19.30.
a Ă.T.M. orezintă (la Sala Pala
tului) : Varietăți ’73 — 17: 20.
A Teatrul de revistă și comedie 
..Ton Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19.30.
a Ansamblul artistic ..Raoflodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19.30.
a Circul ..București" : Aprindeți 
stelele — 19.30.

k

Excelenței Sale Domnului E. G. WHITLAM
Prim-ministru al Australiei CANBERRAZiua națională a Uniunii Australiene îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite Excelenței Voastre, în numele guvernului și poporului român și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul australian.Sînt încredințat că bunele relații existente între țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

----- —---- -Australia sărbătorește astăzi ziua sa națională — împlinirea a 185 de ani de la fondarea primei așezări in Noua Galie de Sud. eveniment care a fost urmat in 1901 de crearea Uniunii Australiene, federație de state, foste domini- oane britanice.Anii care s-au scurs de atunci au fost măreați de o susținută dezvoltare economică. Paralel cu agricultura a luat avint industria minieră bazată pe imensele bogății naturale existente : bauxită (40 la sută din rezervele lumii), minereu de plumb și zinc (locul al treilea pe glob), considerabile resurse de aramă, fier, cărbune, uraniu, metale prețioase etc. Deschiderea a noi exploatări miniere, construirea a numeroase in- treprinderi, apariția unor ramuri industriale noi au adus mutații semnificative in structura economiei, populației și comerțului, dar au ridicat totodată in fața Australiei probleme spinoase. Problemele social-econo- mice apărute s-au a- gravat. datorită crizelor prin care a trecut sistemul economic și

financiar occidental, ca și a masivei infiltrări a capitalului străin. De asemenea, implicarea țării, de către administrația de atunci. în politica pactelor militare, inclusiv in agresiunea din Vietnam, a provocat, serioase nemulțumiri in rîndurile maselor populare.La sfirșitul anului trecut, electoratul australian a acordat majoritatea voturilor sale partidului laburist, a cărui platformă preconizează un șir de măsuri pozitive pe plan intern și extern. Revenit la cîrma țării după o absență de 23 de ani, acest partid a inaugurat o politică îndreptată spre îngrădirea capitalului străin și „readucerea in miinile australienilor a pozițiilor economice-cheie ale țării", iar pe plan extern, o politică de dezangajare concretizată in retragerea trupelor din Vietnam și sistarea ajutorului militar pentru regimurile de la Saigon și Pnom Penh, revizuirea participării sale la pactele militare din zona Pacificului. instaurarea unor relații normale cu R. P. Chineză.

Aceste evoluții sînt urmărite cu simpatie in cercurile democratice din întreaga lume. După cum este cunoscut. intre România și Australia se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, egalității in drepturi, avantajului reciproc. O serie de acorduri, precum și memorandumul semnat în 1969 cu prilejul vizitei în Australia a delegației guvernamentale române, au contribuit la extinderea schimburilor bilaterale. la mai buna cunoaștere și înțelegere reciprocă, relie- find. totodată, existenta unor largi posibilități de promovare a legăturilor comerciale și de cooperare, in interesul ambelor popoare. al păcii și colaborării internaționale.Cu ocazia aniversării de astăzi, poporul român adresează poporului australian cordiale felicitări, urări de pace și prosperitate.
G. BONDOC



Acordul privind încetarea războiului
și restabilirea păcii în Vietnam

Reuniunea de la Helsinki

HANOI 25 (Agerpres)..—- La Hanoi și Washington a fost dat publi
cității textul Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.

în acord se arată că părțile participante la Conferința de la Paris 
cu privire la Vietnam, în intenția de a pune capăt războiului și de a 
reinstaura pacea în Vietnam pe baza respectării drepturilor naționale 
fundamentale ale poporului vietnamez și a dreptului la autodetermi
nare al poporului sud-vietnamez și pentru a contribui la consolidarea 
păcii în Asia și în lume, au realizat un acord pe care își iau obligația 
de a-l respecta și transpune în fapt.Articolul 1 prevede că Statele Unite și toate celelalte țări respectă independența, suveranitatea, unitatea și. integritatea teritorială a Vietnamului, așa cum se recunoaște în acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.Articolul 2 arată că, începînd din 27 Ianuarie 1973, ora 24.00 G.M.T., se va instaura în întregul Vietnam de sud încetarea focului. începînd cu a- ceeași oră, Statele Unite vor înceta toate activitățile militare împotriva teritoriului R. D. Vietnam, întreprinse cu forțele terestre, aeriene și navale, indiferent unde s-ar afla bazele acestora, și vor pune capăt minării apelor teritoriale, porturilor, instalațiilor portuare și arterelor de navigație ale R.D. Vietnam. S.U.A. vor ridica, vor dezamorsa complet sau vor distruge toate minele din a- pele teritoriale, porturile, instalațiile portuare și arterele de navigație ale Vietnamului de nord, de îndată ce prezentul acord va intra în vigoare.Potrivit articolului 3, părțile implicate își asumă obligația de a menține încetarea focului și de a consolida o pace trainică și stabilă.Articolul 4 arată că S.U.A. nu-și vor continua angajamentul militar și nu se vor amesteca in treburile interne ale Vietnamului de sud.în decurs de 60 de zile de la semnarea prezentului acord — se spune în articolul 5 — va avea loc o retragere totală din Vietnamul de sud a trupelor, consilierilor militari și personalului militar, inclusiv personalul militar tehnic și personalul militar asociat la programele de pacificare, armamentului, munițiilor și materialelor de război ale S.U.A. și ale altor țâri străine aliate cu S.U.A. și cu Republica Vietnam.Demontarea bazelor militare din Vietnamul de sud ale S.U.A. și ale celorlalte țări străine sus menționate va trebui desăvîrșită în decurs de 60 de zile de la semnarea acordului — prevede articolul 6.Conform articolului 7, din momentul intrării în vigoare a îticetârii focului și pînă la formarea guvernului, prevăzută în articolele 9 și 14 ale a- cordului, cele două părți sud-vietna- meze nu vor accepta introducerea în Vietnamul de sud de trupe, consilieri militari, personal militar, inclusiv personal militar tehnic, armamente, muniții și materiale de război.După cum se arată în articolul 8, reîntoarcerea personalului militar capturat și a civililor străini aparți- nînd părților în cauză trebuie înfăptuită simultan cu retragerea trupelor, menționată în articolul 5, și ea trebuie să ia sfirșit nu mai tîrziu decît în aceeași zi in care va lua sfirșit retragerea trupelor.Guvernul S.U.A. și guvernul R.D. Vietnam — arată articolul 9 — își a- sumă obligația de a respecta următoarele principii în ce privește exercitarea dreptului la autodeterminare al populației sud-vietnameze : dreptul la autodeterminare al populației sud-vietnameze este sacru, inalienabil și trebuie respectat de toate țările ; populația sud-vietnameză trebuie să hotărască ea însăși soarta politică pe viitor a Vietnamului de sud, prin ținerea de alegeri generale într-adevăr libere și democratice, sub supraveghere internațională ; țările străine nu trebuie să impună nici o tendință politică și nici o personalitate populației sud-vietnameze.După cum prevede articolul 10, cele două părți sud-vietnameze își asumă obligația de a respecta încetarea focului și de a menține pacea în Vietnamul de sud, de a rezolva

1 ÎNTREAGA LUME. 
APROBARE $1 PROFUNDĂ SATISFACȚIEBiroul Politic al C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri al R.D. Germane au dat publicității o declarație prin care își exprimă satisfacția în legătură cu acordul realizat în problema încetării războiului și restabilirii păcii în Vietnam. Acest acord, relevă declarația, reprezintă o mare victorie a luptei eroice și îndelungate pentru libertate a poporului vietnamez, un succes al forțelor iubitoare de paoe din lumea întreagă.Declarația subliniază că, în prezent, popoarele lumii așteaptă ca a- cordul să fie respectat și tradus _ in mod consecvent în viață, astfel incit în Vietnam și in întreaga Indo- chină să fie asigurată o pace durabilă. „Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri al R.D. Germane își exprimă convingerea că înfăptuirea acordului va sluji destinderea pe plan internațional și asigurarea păcii in lume" — se arată în declarație.Președintele Consiliului Federal al 

R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, a declarat : Guvernul și popoarele din Iugoslavia salută parafarea acordului privind încetarea războiului și instaurarea păcii in Vietnam. Acordul deschide calea spre înfăptuirea drepturilor legitime ale poporului vietnamez în condiții de pace și fără, amestec din afară. Sîntem convinși că acordul va duce la instaurarea unei păci trainice și în celelalte țări din Indochina.Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat profunda satisfacție în legătură cu parafarea acordului privind încetarea războiului din Vietnam. In numele Organizației Națiunilor Unite, el a exprimat „dorința fierbinte ca acordul să fie pef- 

toate problemele litigioase prin negocieri și de a evita orice conflict armat.Articolul 11 prevede că, imediat după încetarea focului, cele două părți sud-vietnameze vor înfăptui reconcilierea și înțelegerea națională, vor pune capăt urii și dușmăniei, vor interzice orice acțiune de represalii și discriminare împotriva unor persoane individuale sau a unor organizații care au colaborat cu o parte sau cealaltă, vor asigura libertățile democratice ale poporului.'în articolul 12 se arată că, imediat după încetarea focului, cele două părți sud-vietnameze vor ține consultări intr-un spirit de reconciliere și înțelegere națională, de respect reciproc și neanihilare reciprocă, pentru înființarea unui Consiliu național de reconciliere și înțelegere națională, din trei factori egali. Consiliul național de reconciliere și înțelegere națională va avea sarcina de a_ promova transpunerea în fapt de către cele două părți sud-vietnameze a actualului acord, precum și realizarea reconcilierii și înțelegerii naționale și garantarea libertăților democratice. Consiliul național de reconciliere și înțelegere națională va organiza alegeri generale libere și democratice, așa cum se prevede în aft. 9 și va stabili procedurile și modalitățile acestor alegeri generale.Problema forțelor armate vietnameze din Vietnamul de sud va fi rezolvată de către cele două părți sud- vietnameze într-un spirit de reconciliere și înțelegere națională, egalitate și. respect reciproc, fără amestec străin, conform situației postbelice, se spune în articolul 13.Articolul 14 prevede că Vietnamul de sud va duce o politică ,externă de pace și independență. El va fi gata șă stabilească relații cu toate țările, indiferent de sistemele lor politice și sociale, pe baza respectului reciproc față de independență și suveranitate și să accepte ajutor economic și tehnic din orice țară, fără insă a-l lega de condiții politice.Potrivit articolului 15, reunifica- rea Vietnamului trebuie înfăptuită pas cu pas, pe cale pașnică, pe bază de discuții și de acorduri între Vietnamul de nord și de sud, fără. con- stringen sau anexări de către nici una dintre părți și fără amestec străin. Data reunificării va fi hotă- rită de comun acord de Vietnamul de nord și de sud.Pînă la reunificare, linia de demarcație militară dintre cele două zone despărțite prin paralela 17 este doar provizorie și nu constituie o frontieră politică sau teritorială, așa cum s-a prevăzut în paragraful 6 al Declarației finale a Conferinței de la Geneva din 1954 ; Vietnamul de nord și de sud trebuie să respecte zona demilitarizată ; Vietnamul de nord și de sud trebuie să înceapă imediat negocieri pentru instaurarea de relații normale în diferite domenii ; Vietnamul de nord și de sud nu se vor alătura nici unei alianțe militare sau bloc militar și nu vor permite puterilor străine să Întrețină baze militare, trupe, consilieri militari și personal militar pe teritoriile lor respective, așa cum se prevede în acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.Articolul 16 arată că părțile participante la Conferința de la Paris cu privire la Vietnam trebuie să desemneze imediat reprezentanți, care să formeze o comisie militară-mixtă cvadripartită, care va intra in acțiune. imediat după semnarea prezentului acord și își va înceta activi

manent și ca popoarele din Vietnam și din întreaga Indochină să poată întreprinde opera de reconstrucție". „Națiunile Unite sint gata să-și aducă contribuția la această operă" — a a- firmat Kurt Waldheim.Federația Sindicală Mondială a dat publicității la Praga o declarație in legătură cu parafarea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. Subliniind profunda satisfacție în legătură cu parafarea acordului, F.S.M. subliniază că.aceasta reprezintă o mare victorie a poporului eroic al Vietnamului, ca și a'solidarității internaționale în sprijinul acestui popor.Republica Arabă Egipt salută parafarea acordului de pace în Vietnam — a declarat un purtător de cuvint al guvernului egiptean, reluat de agenția M.E.N. Acest acord este un succes al tuturor popoarelor iubitoare de pace și al celor ce luptă pentru libertate și independență, a spus purtătorul de cuvînt.Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a declarat că „poporul indian a primit cu mare satisfacție șl bucurie vestea privind parafarea acordului cu privire Ia încheierea păcii în Vietnam" — relatează agenția Associated Press. -Ministerul de Externe al Siriei a dat publicității un comunicat în care se arată că Siria a primit cu o vie satisfacție parafarea acordului cu privire la încheierea păcii în Vietnam, considerindu-1 ca o victorie a poporului vietnamez, ca și a tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace din lume. 

tatea în decurs de 60 de zile după desăvirșirea retragerii trupelor S.U.A. și ale celorlalte țări străine.Cele două părți sud-vietnameze vor desemna imediat reprezentanți pentru a forma o comisie militară mixtă bipartită, care, după semnarea prezentului acord, trebuie să stabilească imediat măsurile și organizarea menite să asigure aplicarea încetării focului și menținerea păcii în Vietnamul de sud. se arată în articolul 17.Articolul 18 prevede ca, după semnarea prezentului acord, să se înființeze imediat o Comisie internațională de control și supraveghere care va fi formată din reprezentanții a patru țări : Canada. Ungaria, indonezia și Polonia. Comisia internațională de control și supraveghere va începe să activeze atunci cînd în Vietnam va intra în vigoare încetarea focului.Articolul 19 arată că părțile sînt de acord cu convocarea unei conferințe internaționale în decurs de 30 de zile după semnarea prezentului acord,’ pentru a lua la cunoștință acordurile semnate, pentru a garanta încetarea războiului, menținerea păcii în Vietnam, respectarea drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez și dreptului la autodeterminare al populației sud-vietnameze și pentru a contribui la pacea în Indochina și a o garanta. R. D. Vietnam și S.U.A., în numele părților care participă la Conferința de la Paris pentru Vietnam, vor propune următoarelor părți să participe la conferința internațională : R. P. Chineză, Franța, Marea Britanie, U.R.S.S., cele patru țări membre ale Comisiei internaționale de control și supraveghere și secretarul general al O.N.U., împreună cu părțile care participă la Conferința de la Paris pentru Vietnam.Părțile participante la Conferința de la Paris cu privire Ia Vietnam — prevede articolul 20 — trebuie să respecte cu rigurozitate acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Cambodgia și acordurile de la Geneva din 1962 cu privire la Daos, care au recunoscut drepturile naționale fundamentale ale popoarelor khmer și laoțian, adică independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a acestor țări. Părțile trebuie să respecte neutralitatea Cam- bodgiei și Laosului. Părțile participante la Conferința de la Paris cu privire la Vietnam Își asumă obligația de a se abține de la folosirea teritoriului Catnbodgiei și a teritoriului Laosului pentru, a încălca .suveranitatea și securitatea reciprocă și ale altor țări. Treburile interne ale Cambodgiei și Laosului trebuie soluționate de popoarele acestor țări, fără amestec străin.Articolul 21 arată că S.U.A. se așteaptă ca acest acord să introducă o eră de reconciliere atît cu R. D. Vietnam, cit și cu toate popoarele Indochinei.Potrivit articolului 22. încetarea războiului, restabilirea păcii în Vietnam și aplicarea riguroasă a acestui acord vor crea condiții pentru instaurarea unor noi relații pe bază de egalitate și avantaj reciproc între S.U.A. și R. D. Vietnam, pe baza respectării reciproce a independenței, suveranității și neamestecului în treburile interne ale celuilalt.Articolul 23 arată că prezentul a- cord va intra în vigoare după semnarea de către reprezentanții plenipotențiari ai părților participante la Conferința de la Paris pentru Vietnam și că toate părțile interesate vor aplica cu rigurozitate prezentul acord si protocoalele sale.Au fost, de asemenea, difuzate textele protocoalelor care se referă la încetarea focului în Vietnamul de sud și la comisiile militare mixte, la Comisia internațională de control și supraveghere, la reîntoarcerea militarilor capturați, persoanelor civile ale statelor străine și vietnameze capturate și deținute, la ridicarea, dezamorsarea sau distrugerea minelor din anele teritoriale, porturile și arterele de navigație ale R. D. Vietnam.
Nguyen Duy Trinh 

a sosit la ParisPARIS. — Nguyen Duy Trinh, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam și ministrul afacerilor externe, care va semna Acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, a sosit la Paris.Nguyen Duy Trinh a declarat, la aeroport, că acordul marchează o e- tapă importantă, cu adinei semnificații, pe calea edificării unui Vietnam pașnic, unit, independent, democrat și prosper. Acordul constituie rodul solidarității militante și sprijinului reciproc de care au dat dovadă în lupta lor cele trei popoare din Indochina, precum și al puternicei mișcări de solidaritate a țărilor socialiste frățești, a popoarelor iubitoare de pace și dreptate din lume, inclusiv din Statele Unite — a subliniat el. în încheierea declarației sale, Nguyen Duy Trinh a arătat că R D. Vietnam, împreună cu Guvernul Revoluționar Provizoriu, își asumă pe deplin responsabilitatea aplicării, neabătute a clauzelor acordului și a protocoalelor semnate, ex- primîndu-și' dorința ca și celelalte părți semnatare să procedeze la fel, în. scopul menținerii păcii în Vietnam.
★WASHINGTON - Secretarul de Stat al S.U.A., William Rogers, a a- vut întrevederi cu ambasadorii Canadei, Ungariei, Poloniei și Indoneziei pentru a discuta rolul pe care l-ar putea' juca țările respective în supravegherea încetării focului din Vietnam — anunță agențiile T.A.S.S. și France Presse, citind o declarație a purtătorului de cuvînt a! Departamentului de Stat .

HELSINKI 25 - Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite : Joi, în cadrul reuniunii multilaterale consacrate pregătirii conferinței general- europene pentru securitate și cooperare, au luat cuvîntul reprezentanții Finlandei, Spaniei, României, Austriei, Franței, Italiei, Iugoslaviei, Norvegiei, Irlandei și Maltei. Schim
SCRISOARE ADRESATĂ SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

DECLARAȚIA SOIEMNÂ ROMANO-PAKISIANEZĂ SĂ FIE 
DIFUZATĂ CA DOCUMENT OFICIAL Al ADUNĂRII GENERALENEW YORK 25 (Agerpres). — Reprezentanții permanenți ai Republicii Socialiste România și Republicii Islamice Pakistan la O.N.U. au depus, la 24 ianuarie, o scrisoare comună prin care au solicitat secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, ca DeclarațiaSolidaritate cu lupta poporului zambian pentru apărarea independenței naționale
• DECLARAȚIA REPREZENTANȚILOR LA O.N.U. Al ȚARILOR 
NEALINIATE ÎN LEGĂTURA CU ACȚIUNILE AGRESIVE

ALE RHODES1E1NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — Reprezentanții la O.N.U. ai țărilor nealiniate au dat publicității o declarație — adresată președintelui zambian, Kenneth Kaunda — în care se exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu actele agresive ale regimului ilegal de la Salisbury. Blocada economică, măsurile militare și de sabotaj — se spune în declarație — fac parte din complotul urzit împotriva luptei de eliberare de sub dominația. colonialistă.
i

agențiile de presă transmit:
La Praga a fost semnat planul pentru aplicarea acordului de colaborare culturală între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace pe anii 1973—1974. Planul cuprinde schimburi reciproce în domeniile științei, învățămîntului, culturii, sănătății, radiodifuziunii și televiziunii, presei, schimburi de cadre didactice și studenți, de expoziții, ansambluri artistice. Din partea română, documentul a fost semnat de Teodor Haș, ambasadorul României la Praga, iar din partea cehoslovacă de Ivan Rohal-Ilkiv, adjunct al ministrului afacerilor externe.Premierul Suediei va vizita O. Vietnam. La stația guvernului R. D. Vietnam, primul ministru al Suediei, Olof Palme, va întreprinde o vizită la Hanoi, informează agenția France Presse, citind un comunicat al Ministerului suedez al Afacerilor Externe.Finlanda și R.D. Vietnam au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă — anunță agenția T.A.S.S., citind un comunicat .oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Finlandei.La încheierea vizitei în R.D. Germană a ministrului de externe al Bulgariei,Petăr Mladenov, și a convorbirilor avute cu Otto Winzer, ministrul de externe al R.D.G., a fost dat publicității un comunicat care exprimă dorința părților de a consolida, în continuare, relațiile în toate domeniile și de a crea premise mai bune pentru dezvoltarea cooperării economice și teh- nico-științifice. Părțile și-au exprimat speranța că acordul cu privire la Vietnam, parafat la Paris, oferă o garanție pentru pace trainică in Vietnam și pentru asigurarea păcii în toată Indochina.Guvernul chilian va asigura desfășurarea normală a alegerilor parlamentare, car.e urmează să aibă loc în luna martie — a declarat președintele Salvador Allende într-o cuvîntare ținută în cadrul unui miting desfășurat la Valparaiso. El a demascat încercările reacțiunii de a periclita stabilitatea guvernului popular și a decla

le insula Vestmanna, din largul coastelor islandeze — unde vulcanul Hel- gafell („Muntele sacru") a început să erupă în noaptea de luni spre marți, după 6000 de ani de inactivitate — situația s-a agravat. în cursul nopții de miercuri spre joi, direcția de scurgere a lavei s-a schimbat, orientindu-se spre orașul Vestmannayjar. situat pe malul mării, Ia poalele vulcanului. Evacuarea celor aproximativ 5 000 de locuitori ai orașului a fost terminată încă de marți. Cinci clădiri din oraș — acum părăsit — au fost distruse de șuvoiul de magmă care, în contact cu apa mării, a format acum un nou munte ce s-a înălțat la peste 100 metri

bul de opinii s-a referit, în continuare, la problemele ordinii de zi a viitoarei conferințe. Delegații au a- juns la un consens asupra întocmirii, pînă luni, a unui catalog al tuturor propunerilor prezentate de statele participante, urmînd ca, pe această bază, să se treacă la definitivarea a- gendei conferinței.

solemnă comună româno-pakistane- ză, semnată cu prilejul vizitei în Pakistan a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, să fie difuzată ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U.

în acest moment, critic pentru Zambia și pentru pace, reprezentanții la Națiunile Unite ai statelor nealiniate își exprimă deplina solidaritate cu guvernul și poporul Zambiei, care luptă pentru apărarea independenței naționale și a libertății.Paul Lusaka, reprezentantul Zambiei la Națiunile Unite, a cerut, miercuri, convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a e- Xamina actele agresive ale Rhodesiei.

rat că, In cazul cînd forțele reacționare vor încerca să provoace o cădere a guvernului, ele vor întîmpina riposta fermă a poporului chilian. în încheierea cuvîntării, Salvador Allende a felicitat poporul vietnamez cu prilejul parafării acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.Ministrul de externe al Marocului, Ahmed Taibi Benhi- ma, și-a încheiat vizita oficială in U.R.S.S. — anunță agenția T.A.S.S. în timpul șederii la Moscova, ministrul marocan a fost primit de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și a avut convorbiri cu omologul său, Andrei Gromîko, in probleme actuale ale dezvoltării relațiilor sovieto-marocane și în probleme internaționale intere- sînd cele două părți.D. Rockefeller la Budapesta L® invitatia conducerii Băncii Naționale a R.P. Ungare, la Budapesta a sosit David Rockefeller, președintele băncii newyorkeze „Chase Manhattan".înaltul Comandament al armatei argentinene 3 spriii_ nit în unanimitate și a aprobat, în cadrul unei reuniuni, hotărirea generalului Lanusse, președintele țării, privind organizarea de alegeri generale în luna martie.
Sub auspiciile Uniunii cultu

rale din R.D.G., a fost deschisă, 
la 25 ianuarie, la cinematograful 
„Tivoli", din Berlin, o expoziție 
a Asociației artiștilor fotografi 
din România, consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a proclamă
rii republicii. La deschiderea 
expoziției au participat repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și ai Ministerului 
Culturii.

Guvernul R.F. a Germaniei se pronunță în favoarea unui „dialog constructiv" între Piața comună și S.U.A. și consideră că acest dialog, „indispensabil pentru evitarea neînțelegeri

MOSCOVA

Semnarea Protocolului comercial 
pe anul 1973 între România 

și Uniunea SovieticăMOSCOVA 25 — Corespondentul Agerpres L. Duță transmite : In urma tratativelor desfășurate într-o atmosferă de prietenie și colaborare tovărășească, la 25 ianuarie a fost semnat, la Moscova, Protocolul comercial pe anul 1973 între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.Volumul schimburilor de mărfuri reciproce va crește în anul 1973 cu aproape 9 la sută în comparație cu anul 1972. Livrările reciproce de mașini și utilaje vor depăși cu 22 la sută nivelul din 1972, iar nomenclatorul acestora se va lărgi cu noi produse.România va livra Uniunii Sovietice. mașini-unelte, utilaje electrotehnice, autocamioane de cinci tone, vagoane de marfă, nave, mașini agricole, laminate și țevi din oțel, produse chimice, petroliere, din lemn, bunuri de larg consum și alte mărfuri.La rîndul său, Uniunea Sovietică va livra României mașini-unelte, u- tilaje de ridicat și transportat, pentru construcții rutiere, autocamioane grele, cocs metalurgic, cărbune coc- sificabil, minereu de fier, fontă, feroaliaje, laminate din oțel, bumbac, produse chimice și alte mărfuri.Noul protocol comercial prevede depășirea nivelului stabilit pentru anul 1973, prin acordul comercial de lungă durată. îndeplinirea cu succes a protocolului comercial va contribui la rezolvarea sarcinilor economice, la dezvoltarea economiei și la o mai deplină satisfacere a necesităților populației ambelor țări.Din însărcinarea guvernului Republicii Socialiste România, protocolul a fost semnat de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, iar din in- 

lor", va trebui să fie instituționalizat, a declarat, miercuri seara, la Bonn, ministrul afacerilor externe vest-ger- man, Walter Scheel.Dezbaterile în Bundestag au continuat joi, la Bonn, in legătură cu punctele cuprinse în declarația guvernamentală, rostită de cancelarul Willy Brandt, In ședința inaugurală a noului parlament, la 18 ianuarie. Vicecancelarul Walter Scheel a lansat tuturor partidelor politice reprezentate în Bundestag, chemarea de a adopta o poziție comună în domeniul politicii externe.Camera Comunelor aapr°- bat miercuri, în cea de-a doua lectură, cu 290 voturi contra 252, noul program anti inflaționist avansat de guvernul conservator. Proiectul guvernamental urmează să fie transmis, după cea de-a treia lectură, Camerei Lorzilor.
Perspectivele 
relațiilor

Egiptului cu 
Piața comunăRecent a intrat în vigoare acordul comercial preferențial pe care Egiptul l-a semnat în cursul lunii decembrie cu Piața comună. încheiat pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit, acordul constituie, după aprecierea vicepremierului și ministrului economiei și comerțului exterior, Mohamed Abdallah Merze- ban, „un pas important", menit să ducă la dezvoltarea schimburilor comerciale ale Egiptului, la valorificarea potențialului său economic în continuă creștere.După cum se știe, ca urmare a construirii în ultimele două decenii a peste 1 000 de fabrici și uzine, a extinderii suprafețelor agricole cu circa 900 000 de feddani (un fed- dan — 0,42 ha). Egiptul și-a sporit considerabil producția națională și, o dată cu aceasta, posibilitatea de a participa la schimburile internaționale, întreținînd în prezent relații economice și comerciale cu peste 60 de țări. Noul acord comercial încheiat cu Piața comună, a cărui intrare în vigoare coincide cu începutul planului decenal de dezvoltare a economiei naționale, constituie o dovadă a dorinței Egiptului de a-și extinde și diversifica relațiile cu țările lumii. Acordul — arată ziarele din Cairo— este menit să ducă la sporirea exporturilor către statele membre ale Pieței comune, ca urmare a faptului că mărfurile egiptene vor beneficia de reduceri vamale în proporție de 50 la sută pentru produsele agricole și de 55 Ia sută pentru cele industriale. „în ce privește Egiptul— arată „Journal d’Egypte" — el va reduce progresiv taxele vamale asupra produselor provenind din C.E.E., astfel incit la 1 ianuarie 1975 să reprezinte jumătate din nivelul lor actual". Ziarul „Al Ahram" relevă la rîndul său importanța noului aranjament comercial, scriind : „Problema ce se pune actualmente este : care sînt efectele economice care decurg din acest acord și caFe privesc Egiptul ? Important este de a se obține ,un cîștig rea! de pe urma acestor acorduri și, în special, de a se spori volumul exporturilor noastre în țările Pieței comune și totodată de a se folosi experiența acestor țări în domeniul industrial".

Nicolae N. LUPUCairo, 23 Ianuarie 

sărcinarea guvernului sovietic, de N. S. Patolicev, ministrul comerțului exterior.La ceremonia semnării au asistat tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., miniștri adjuncți și funcționari superiori ai Ministerului Comerțului Exterior al U.R.S.S., membrii celor două delegații.Au fost prezenți ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, șeful Agenției comerciale a Români'*1, la Moscova, Valeriu Bărbulescu, membri ai Ambasadei române.
R. P. POLONĂ

Sarcini actuale 
în dezvoltarea agriculturii 
si a industriei alimentareVARȘOVIA 25. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Seimul polonez, întrunit la Varșovia în ultima sa ședință plenară din actuala legislatură, în prezența conducătorilor de partid și de stat, in frunte cu E. Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., H. Jablonski, președintele Consiliului de Stat, și P. Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri, a luat în discuție o informare a guvernului pe tema sarcinilor pe anul în curs în domeniul dezvoltării agriculturii și a industriei alimentare. S-a subliniat, cu acest prilej, necesitatea continuării politicii de intensificare a producției agricole în toate domeniile, de sprijinire și adincire a procesului de specializare și cooperare între toate sectoarele cu profil agricol. Totodată, participants la discuții au relevat importanța asigurării unei dezvoltări corespunzătoare necesităților actuale ale sectorului creșterii animalelor și adaptării dezvoltării industriei alimentare la necesitățile populației. în încheierea discuțiilor a luat cuvîntul P. Jaroszewicz.
CREAREA IINUI SISTEM

NAȚIONAL DE INFORMARE 
ȘTIINȚIFICĂ Șl TEHNICĂ 

IN R. P. RUIGAR1ASOFIA 25 (Agerpres). — AgențiaB. T.A. relatează că la Sofia a avut loc o ședință comună a SecretariatuluiC. C. al P.C. Bulgar și Consiliului de Miniștri, în cadrul căreia au fost a- probate concepția și programul da creare a unui sistem național de informare științifică și tehnică în R.P. Bulgaria. Scopul principal al creării sistemului respectiv constă în contribuția la accelerarea progresului teh- nico-științific și creșterea productivității sociale a muncii, a nivelului tehnic al producției și calității produselor, prin crearea condițiilor pentru aplicarea cit mai grabnică în practică a realizărilor științei și tehnicii mondiale. Programul prevede etapele, problemele și sarcinile principale pentru crearea și dezvoltarea sistemului național de informare științifică și tehnică.
DIRECȚII ALE POLITICII 

IRANULUI ÎN DOMENIUL
PETROLULUITEHERAN 25 (Agerpres). — Congresul Național, convocat cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a ’lansării programului național de reforme e- conomice și sociale din Iran, și-a exprimat acordul față de cuvintarea ■rostită in congres de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi, in care se preciza că țara sa nu va reînnoi a- cordul petrolier, încheiat în 1954, cu consorțiul occidental, acord ce va expira în 1979.Cei 5 000 de participant la congres, reprezentanți ai diferitelor categorii sociale, au aprobat in unanimitate o rezoluție cu privire la viitoarea politică a Iranului în domeniul petrolului, care include și preluarea industriei petroliere din țară.

BELGIA

A fost format 
noul guvernBRUXELLES 25 (Agerpres). — Primul ministru desemnat al Belgiei, Edmond Leburton, a anunțat formarea noii coaliții guvernamentale, la care participă partidele socialist, so- cial-creștin și liberal.Lista noului guvern va fi dată publicității după aprobarea ei de către regele Baudouin.Șurse bine informate, citate de a- genția U.P.I.. afirmă că lista noului guvern cuprinde 22 de miniștri — inclusiv primul ministru, care este socialist. și doi vicepremieri renrezen- tînd celelalte partide ale coaliției — precum și 14 secretari de stat.
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