
Ieri, țara întreagă a sărbătorit a 55-a aniversare
a zilei de naștere a secretarului general al partidului

Anul XLII Nr. 9402

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA!

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Sîmbătă 27 ianuarie 1973 8 PAGINI ~ 40 BANI

moment de prestigiu pentru invățămintul românesc, semn de înaltă

prețuire pentru activitatea și opera ilustrului fiu al poporului român
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
-DOCTOR HONORIS CAUSA
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Senatul Universității din București
conferă

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al

președintele
al Republicii

Partidului Comunist Român, 
Consiliului

Socialiste
de Stat
România

pentru merite excepționale în
a poporului român, în opera de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, pentru contribuția deosebită la întărirea Partidului 
Comunist Român și creșterea rolului său de forță politică conducătoare 
a societății, la dezvoltarea și îmbogățirea gîndirii marxist-leniniste și 
practicii revoluționare, pentru rodnica activitate consacrată afirmării 
României în viața internațională, dezvoltării relațiilor sale cu țările socialiste, 
cu celelalte state ale lumii, întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste, triumfului cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.
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Rectorul Universității
GEORGE CIUCU

Președintele Comisiei superioare 
de diplome

PAUL NICULESCU-MIZIL

Comisia superioară de diplome din Republica Socialistă România confirmă hotărirea Uni
versității din București.

AL UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI
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(Continuare in pag. a V-a)Foto : b. Cristian

aiGenerale a Tineretului Național al oamenilor
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Va
sile Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Telescu, Iosif Uglar, Richard Win
ter, Ștefan Andrei, Ion 
Chivu Stoica,

„Voi servi întotdeauna
Aspect de la sosirea la Rectorat

ÎN PAGINILE II ȘI IV : RELATAREA ASUPRA FESTIVITĂȚII
PARTIDULUI

DE LA RECTORATUL UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România au oferit, la 26 ianuarie, un dejun în cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere și împlinirii a 40 de ani de la intrarea sa în mișcarea muncitorească și în rîn- durile partidului.Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Măncscu, Paul Ni- 
culcscu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Constantin Dră- 
gan, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, 
Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mlhai

Dincă.
Constantin Pirvu- 

lescu, Alexandrii Sencovici, Gheor
ghe Vasilichi, împreună cu soțiile, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, primii-secretari ai comitetelor județene de partid, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale,' vechi militanți ai mișcării muncitorești.

șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, conducerilor Uniunii Sindicatelor, Uniunii Comunist, Consiliului Femeilor, consiliilor muncii ale naționalităților conlocuitoare, ale altor organizații' de .masă, ale Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de

poporul meu, partidul, 
cauza comunismului!“

Cuvintareă tovarășului
Cuvintul tovarășului Nitolae Ceausescu

Felicitări adresate tovarășului Dragi tovarăși,

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a mulțumi consiliului rectorilor din centrul universitar București și senatului Universității pentru inițiativa de a-mi acorda titlul de Doctor Honoris Causa al Universității bucu- reștene. Totodată, aș dori să mulțumesc tuturor rectorilor institutelor de învățămînt din țara noastră, care s-au alăturat acestei inițiative, cadrelor1 didactice și oamenilor de știință, studenților, pentru susținerea inițiativei. Trebuie să vă declai’ că văd în toate a- cestea o prețuire a muncii mele, dar, în primul rînd, a politicii generale, marxist-leniniste, a partidului și statului nostru. (Aplauze 

puternice, prelungite).Este pentru mine o mare plăcere și o cinste de a fi Doctor Honoris Causa al unui vechi centru de învățămînt și cultură din România, care a dat patriei o seamă de eminenți cărturari, oameni de știință și personalități politice și culturale.Folosesc, de asemenea, acest prilej ca să exprim cele mai calde mulțumiri pentru urările care mi-au fost adresate de tovarășii care au luat cuvîntul, să vă mulțumesc tuturor pentru manifestarea călduroasă pe care mi-ați făcut-o cu prilejul aniversării . a 55 de ani de viață și al împlinirii a 40 de ani de activitate în Partidul Comunist Român. (Aplauze pu
ternice).Înaltul titlu ce mi-a fost conferit

astăzi, precum și tot ce s-a spus cu privire la activitatea mea de slujitor al partidului și poporului, la contribuția adusă în lupta revoluționară a oamenilor muncii pentru răsturnarea regimului exploatării și asupririi burghezo-moșie- rești și pentru făurirea socialismului în România, aprecierile privind aportul meu la dezvoltarea gîndirii social-politice românești, a concepției materialismului dialectic și istoric le consider adresate deopotrivă partidului, în rîndul căruia activez de patru decenii, clasei muncitoare, țărănimii, poporului al cărui fiu sînt. (Aplauze prelungite. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul").Sint fiu de țăran. Sînt muncitor. Aparțin deci, în mod organic, celor două clase de bază ale societății noastre socialiste. Am devenit intelectual înțelegînd că nu poți fi comunist adevărat, nu poți îndeplini în bune condiții sarcini de răspundere fără a învăța, fără a studia, fără a cunoaște tot ce a produs mai de preț omenirea în domeniul științei și culturii, al cunoașterii și, în primul rînd, fără a-ți însuși concepția revoluționară a proletariatului, materialismul dialectic și istoric, marxism-leninismul. (Aplauze 
îndelungate).Am închinat cea mai mare parte a vieții mele luptei revoluționare împotriva asupririi burghezo-mo- șierești, pentru dreptate și libertate națională și sociala. îmi este, fără

îndoială, plăcut să pot spune că, în cei 40 de ani de activitate, am luat parte la cele mai importante evenimente și momente ale istoriei contemporane românești, ale luptelor revoluționare ale proletariatului pentru răsturnarea claselor exploatatoare, la bătălia împotriva fascismului și războiului, la uriașa operă de făurire a socialismului în România.Cei care au activat în anii ilegalității în mișcarea revoluționară știu cîte greutăți au trebuit învinse. Comuniștii au înfruntat teroarea, închisorile și, uneori, chiar moartea. Aș putea spune că această luptă grea, inclusiv închisorile, a constituit cea mai înaltă școală — o adevărată universitate — la care s-au forinat aproape toate cadrele de bază ale Partidului Comunist Român. (Aplauze îndelungate).Acum, cînd împlinesc vîrsta de 55 de ani și 40 de ani de activitate revoluționară, pot spune, fără falsă modestie, că mi-am făcut întotdeauna datoria ca soldat credincios al partidului, că am slujit fără preget cauza socialismului, interesele vitale ale întregului nostru popor. (Aplauze îndelungate, 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.").în acest moment, nu aș putea nu-mi amintesc de părinții mei, cei care mi-au dat viața și de care am învățat să fiu drept,
(Continuare in pag. a Ili-a)

Nicolae Ceausescu
® Șefii misiunilor diplomatice
@ Prim-secretarii comitetelor județene de 

partid și Comitetului municipal București 
al P.C.R (ÎN PAGINA A 1V-A)

O Telegrame de peste hotare
(ÎN PAGINA A Vll-A)

Aș dori, încă o dată, să mulțumesc tuturor tovarășilor care au exprimat în aceste zile, și astăzi, sentimente de dragoste și stimă-la adresa mea. Așa cum am mai spus, consider aceasta o expresie a aprobării depline și a încrederii în politica partidului și statului nostru, pentru că, pînă la urmă, în societatea noastră socialistă fiecare om poate să reprezinte ceva numai în strînsă unitate cu partidul, cu poporul, cu clasa muncitoare. peci, se cuvine să exprimăm aceste sentimente la adresa partidului, a poporului român, care a desfășurat de-a lungul veacurilor lupte grele, dar a știut întotdeauna să învingă greutățile și să

Prezentarea felicitai ilar din partea corpului diplomatic

înainteze pe calea progresului șl civilizației.Este adevărat că partidul nostru asigură poporului o conducere științifică, conștientă. Dar fără popor, partidul nostru nu ar reprezenta nimic. Fără a înțelege dorințele poporului, năzuințele, lui, fără a fi permanent exponentul poporului, nici un partid — deci nici partidul nostru — nu ar reprezenta nimic.Vom fi puternici — și fiecare activist de partid șl conducător al partidului va reprezenta ceva in societate — numai în măsura în care va înțelege năzuințele poporului, va fi strîns legat de popor, va lupta pentru realizarea dorințelor și năzuințelor poporului. 
(Aplauze puternice).în ce mă privește, și în viitor voi servi, ca și pînă acum, poporul meu. Și, servind poporul, voi servi partidul, cauza socialismului comunismului, cauza cooperării ; pentru că vrerea poporului român construi socialismul și mul, de a trăi în pace rare cu toate 
(Aplauze puternice).Doresc să-mi exprim încă o dată convingerea că întregul activ de partid și de stat din toate domeniile de activitate — politică, administrativă, științifică, culturală — va acționa și va face totul pentru înfăptuirea politicii marxist- leniniste, a partidului nostru, pentru realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, de Conferința Națională, că, uniți în jurul Comitetului Central, acționînd cu toții în strînsă legătură cu poporul, vom asigura triumful comunismului în România.în sănătatea voastră, a partidului nostru, în sănătatea poporului român I (Aplauze puternice).

si și și a comunis- și colabo- națiunile lumii.
păcii dorința este de
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Solemnitatea decernării titlului de
»

Doctor Honoris Causa al Universității din București
„alma mater" 
IN SĂRBĂTOARE

Vineri, ora 9,15. Curtea rectoratului Universității din București, aleile din jurul facultăților de drept și filozofie, bulevardul freamătă de lume. Predominant, tineretul — grupuri masive și animate ale studenților car e poartă stegulețe și pancarte cu inscripții : „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu — la mulți ani !“, „Vom milita pentru legarea universității de cerințele construcției socialiste 1".Doar cu cîteva zile în urmă cetățenii patriei au luat cunoștință cu satisfacție de scrisoarea adresată de consiliul rectorilor din centrul uni»- versitar București și de senatul Universității București tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu rugămintea de a accepta titlul de Doctor Honoris Causa al Universității București. G elocventă expresie, în- tr-un mod propriu universității, școlii noastre, a înaltei prețuiri a întregii intelectualități a țării noastre față de conducătorul partidului și statului, pentru marile sale merite în elaborarea și realizarea politicii științifice a partidului nostru, pentru progresul științei românești și pentru propria contribuție teoretică adusă la tezaurul gindirii revoluționare, pentru marele sprijin acordat dezvoltării învățămîntului românesc, formării unui tineret temeinic pregătit, devotat cauzei clasei muncitoare, propășirii patriei socialiste, animat de cele mai înalte idealuri ale umanității.Entuziasmul, 'tineretului studențesc și înțelepciunea matură a prestigioaselor cadre din invățămintul superior se întîlnesc spre același țel al cinstirii conducătorului partidului.Un val de aplauze și urale răzbate de afară. Sosește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Miile și miile de tineri aduc încă o dată omagiul lor vibrant conducătorului iubit, aclamă pentru politica partidului, pentru Comitetul său
ACT DE CINSTIRE 4 UNEI
PRESTIGIOASE ACTIVITĂȚI

Deschizind festivitatea, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a spus :Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,Dragi tovarăși,Sintem reuniți în acest cadru solemn pentru a inmina titlul de Doctor Honoris Causa, conferit de Universitatea din București, secretarului general al Partidului Comunist Român,, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Inițiativa consiliului rectorilor din centrul universitar București și a senatului Universității din București s-a bucurat de un larg ecou în întreaga țară. Astăzi se poate spune, cu deplin temei, că ea reprezintă voința și hotărirea tuturor instituțiilor de învățămînt și cercetare din țară, a tuturor cadrelor didactice și oamenilor de cultură, a întregului nostru popor.Hotărirea de a se conferi titlul de Doctor Honoris Causa conducătorului partidului și statului nostru a fost adoptată în unanimitate de senatul Universității din București și confirmată de către Comisia superioară de diplome.Conferirea acestui titlu are o profundă semnificație, reprezentînd, înainte de toate, omagiul fierbinte adus conducătorului de partid și de stat care timp de patru decenii și-a consacrat viața slujirii devotate a idealurilor partidului, intereselor fundamentale ale poporului român, ale patriei noastre, cauzei socialismului și păcii. Acest act constituie cinstirea luptei desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți militanți de seamă ai partidului, împreună cu gloriosul nostru partid, pentru doborîrea regimului burghezo- moșieresc, pentru eliberarea națională și socială a poporului român, pentru înfăptuirea revoluției și construcției socialiste în patria noastră și 

Jovarâșul Nicolae Ceaușescu și tovarâșa Elena Ceaușescu, salutaji călduros Ia intrarea în aula Universității

Central, în frunte cu tovarășul' Nicolae Ceaușescu, îi urează secretarului general ani fericiți și rodnici in munca de răspundere care îi este încredințată. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură entuziastelor manifestații.La intrarea în edificiul universitar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți conducători ai partidului și statului .sînt salutați de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învăță- mintului, Ion Traian Ștefănescu, ministrul pentru problemele tineretului, prof. George Ciucu, rectorul Universității 1 din București, de numeroase personalități ale vieții științifice și învățămintului din întreaga țară.în uratele și ovațiile celor prezenți în aulă iau loc în prezidiul festivității tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, ELENA CEAUSESCU, ION GHEOR- GHE MAURER, MANEA MĂNESCU. PAUL NICULESCU-MIZIL, GHEOR- GHE PANA, VIRGIL TROFIN, ILIE VERDEȚ, MIRON NICOLESCU, președintele Academiei Republicii Socialiste România și președinte al Comisiei de referenți pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa, precum și președinții consiliilor rectorilor din jnarile centre de invăță- mint superior ale țării și alte remarcabile personalități ale vieții științifice.în sală se aflau membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv, secretarii C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, primii secretari ai comitetelor județene de partid, vechi militanți ai partidului comunist și ai mișcării muncitorești din țara noastră, reprezentanți ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, oameni de cultură și artă, cadre didactice universitare, un mare număr de studenți.

învederează înalta prețuire â contribuției hotărîtoare aduse după alegerea sa în funcția de înaltă răspundere de secretar general al partidului, la toate marile înfăptuiri ale poporului român, care fac din perioada» de după cel de-al IX-lea Congres al partidului cea mai rodnică in realizări din întreaga dezvoltare postbelică a României.Conferirea acestui titlu subliniază meritele excepționale ale tovarășului Ceaușescu atît în definirea de către partid a, liniei sale politice externe, cit și în promovarea pe plan internațional a voinței de pace și colaborare a poporului român. Prin activitatea sa neobosită, principială și consecventă, pentru a- dincirea prieteniei cu toate țările socialiste, dezvoltarea relațiilor cu statele care și-au cucerit recent independența, cu toate statele, indiferent de orînduirea socială, pentru instaurarea în lume a unor noi raporturi, întemeiate pe respectul ființei naționale, al demnității și e- galității popoarelor, al dreptului lor sacru de' a-și hotărî singure destinele, pentru întărirea solidarității internaționale a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, conducătorul partidului și statului nostru se bucură de un înalt prestigiu in întreaga lume, ca militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești, oa personalitate proeminență a vieții internaționale.Subliniem cu acest prilej contribuția esențială pe care o aduce tovarășul Ceaușescu la activitatea teoretică a partidului nostru, la generalizarea pe baza concepției mate- rialist-dialectice a experienței revoluției și construcției socialiste, la dezvoltarea în spirit creator, militant și îmbogățirea marxism-leninis- mului, a gindirii și practicii noastre revoluționare.

Titlul de Doctor Honoris Causa al Universității București conferit tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă, în același timp, o manifestare a încrederii nestrămutate a lucrătorilor din domeniul învățămîntului și științei în Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre, in justețea programului însuflețitor de dezvoltare în perspectivă a patriei noastre, programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de partidul nostru, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu întâmplător, cu prilejul dezbaterilor care au avut loc, s-a subliniat hotărirea corpului profesoral de a se angaja cu și mai multă
REFERATUL COMISIEI PENTRU DECERNAREA TITLULUI 

DE DOCTOR HONORIS CAUSAConsiliul rectorilor din Centrul universitar București, dînd expresie sentimentelor întregului corp didactic, ale tuturor oamenilor de știință din țara noastră, simțămintelor de caldă gratitudine față de Partidul Comunist Român, stimei profunde și înaltei prețuiri de carp se bucură conducătorul partidului și statului nostru, a propus să se confere titlul de Doctor Honoris Causa al Universității București tovarășului Nicolae Ceaușcseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Eminentă personalitate, care s-a distins prin merite excepționale dc-a lungul a patru decenii de luptă în rîndurile mișcării revoluționare, comunist de o desăvîrșită principialitate, patriot înflăcărat identificat cu năzuințele istorice, vitale ale țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a dedicat, incă din anii de adîncă ilegalitate, viața și activitatea luptei pentru răsturnarea regimului burghezo-moșicresc, operei de eliberare națională și socială a poporului român, devenind conducător de seamă al partidului și statului, stimat și iubit de întregul partid, de întreaga noastră națiune.In funcțiile de cea mai înaltă răspundere, cu care a fost învestit în cadrul partidului și statului, au ieșit, cu deosebită strălucire, in evidență calitățile sale de om de partid și de stat, indisolubil legat de masele largi populare, devotamentul nețărmurit față de patrie și popor, clarviziunea, dinamismul și spiritul creator, largul orizont de cunoaștere și umanismul său profund. Suflul înnoitor care a cuprins toate domeniile vieții sociale, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, este indisolubil legat de ampla activitate desfășurată, în fruntea partidului și statului, de către tovarășul NicolaeCeaușescu. Este incontestabil că a- ceasta este perioada cea mai rodnică din istoria construcției socialiste în țara noastră, marcată prin realizări de seamă in dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii. în ridicarea nivelului de trai al poporului, în înflorirea econo- mico-socială a tuturor județelor patriei.Ansamblul dc măsuri adoptat de partid Ia inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu asigură perfecționarea continuă a organizării și conducerii vieții sociale, adîncirca democrației, așezarea tuturor relațiilor sociale pe principiile eticii și echității socialiste, ceea ce contribuie la participarea tot mai activă a maselor la conducerea treburilor țării, la afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al Partidului Comunist Român în societatea noastră. România este astăzi o țară socialistă in plin progres material și spiritual, o țară liberă și independentă, al cărei popor și-a cucerit pentru totdeauna dreptul de a fi stăpîn pe soarta sa.întregul nostru popor este conștient că aceste realizări remarcabile se da- toresc politicii Partidului Comunist Român, că ele sînt strins legate de activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de contribuția sa determinantă la elaborarea liniei politice generale a partidului, la stabilirea căilor realizării ei și la mobilizarea maselor pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite, la întreaga operă de ridicare a României la un înalt nivel de dezvoltare economică, științifică și culturală, care să-i asigure un Ioc demn între națiunile dezvoltate ale lumii.Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți cetățenii României socialiste — români, maghiari, germani și de alte naționalități — rna- nifestîndu-și încrederea nețărmurită în partid, în oonducerea sa, în secretarul său general, privesc politica partidului ca pe propria lor politică, expresia intereselor și aspirațiilor 

energie, pasiune și devotament in opera de formare a cadrelor, de făurire a omului nou, însuflețit de nobilele idealuri ale comunismului, în întreaga operă grandioasă de dezvoltare a societății românești.Sînt convins că exprim sentimentele tuturor slujitorilor școlii, afir- mind voința noastră de a munci fără preget pentru a ridica învăță- mîntul românesc la nivelul marilor exigențe ale epocii noastre, la nivelul marilor așteptări ale poporului român, ale partidului și, pot spune, personal ale tovarășului Ceaușescu.Cu aceste gînduri și sentimente, declar deschisă festivitatea noastră.în continuare, rectorul George Ciucu a prezentat referatul comisiei.
lor vitale, muncesc cu abnegație șl eroism pentru transpunerea în viață a programului adoptat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională pentru făurirea societății socialisto multilateral dezvoltate în România.Continuare directă a politicii interne, linia politică exterilă a partidului și statului nostru a asigurat afirmarea tot mai puternică a țării noastre in viața internațională, creșterea prestigiului României socialiste. Sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul și statul nostru au desfășurat o activitate deosebit de bogată pentru adîncirea prieteniei, alianței și colaborării cu toate țările socialiste, întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a solidarității de luptă cu toate partidele comuniste și cu celelalte partide și organizații muncitorești, democratice și progresiste, pentru intensificarea relațiilor cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente și cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele revoluționare, antiimperialiste, precum și pentru dezvoltarea continuă a legăturilor economice, politice și diplomatice cu celelalte state.România s-a afirmat cu demnitate și înaltă răspundere ca militant activ pentru așezarea raporturilor dintre state pe temelia principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nere- curgerii Ia forță sau la amenințarea cu folosirea ei, respectării dreptului sacru al popoarelor de a-și hotărî de sine stătător destinele.Avînd un rol determinant în elaborarea politicii externe a partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a desfășurat și desfășoară o activitate neobosită pentru traducerea ei în viață, afirmîndu-se ca cel mai autorizat exponent al năzuințelor de pace și progres ale poporului român. Prin dinamismul și pasiunea cu care militează pentru cauza socțalismplui, păcii și colaborării între popdare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o deosebită strălucire politicii externe a partidului și statului nostru, a devenit o personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, un militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești.Exprimînd interesele vitale ale poporului român, politica externă, activitatea internațională a partidului și statului nostru corespund, în același timp, intereselor generale ale socialismului și păcii, ale întregii umanități, întrunesc adeziunea deplină a întregului nostru popor, se bucură de o tot mai largă apreciere pe arena internațională.Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa constituie, de asemenea, o expresie a înaltei prețuiri a contribuției remarcabile a tovarășului Nicolae Ceaușescu la generalizarea teoretică de către Partidul Comunist Român a experienței revoluției și construcției socialiste în România, la dezvoltarea și îmbogățirea creatoare a gindirii marxist-leniniste și a practicii revoluționare. Opera teoretică și practică a secretarului general se distinge prin stăpinirea temeinică și a- plicarea consecventă a concepției despre lume și societate a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric — prin cunoașterea profundă și directă a oamenilor și faptelor, a realităților social-istorice, a cerințelor și posibilităților de progres ale României. Ea reliefează capacitatea deosebită de a valorifica experiența și înțelepciunea maselor populare, înțelegerea profundă a marilor realizări ale științei pe plan mondial, a experienței mișcării comuniste și muncitorești, a tendințelor dezvoltării social-economice contemporane.Un loc de seamă ii ocupă în activitatea teoretică a tovarășului Nicolae Ceausescu problemele de excepțională importanță principială și practică privind definirea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată, elaborarea unor probleme economice ale construcției socialiste, definirea obiectului, a principiilor dc bază și direcțiilor principale ale dezvoltării și aplicării științei conducerii societății socialiste în .țara noastră, privind locul și rolul partidului in societate, evoluția statului socialist și a funcțiilor sale, necesitatea și căile dezvoltării democrației socialiste, rolul națiunii ca factor de progres in lumea contemporană. Contribuții remarcabile a adus, de asemenea, secretarul general al partidului la elucidarea unor probleme de stringentă actualitate referitoare la raportul dintre general și particular, național și internațional, dintre exiștența socială și conștiința socială, dintre legile obiective și acțiunea conștientă a oamenilor, Ia natura, rolul și căile soluționare a contradicțiilor în societate.Astăzi, cînd in științele sociale și politice se pune un deosebit accent pe studiul relațiilor internaționale, merită a fi menționat aportul său Ia elucidarea unor probleme de maximă importanță, cum sînt : conținutul, trăsăturile și forțele motrice ale epocii contemporane, principiile relațiilor intre partidele comuniste și muncitorești, intre statele socialiste, colaborarea multilaterală intre toate statele, fără deosebire de orîn- duirea lor politică, căile asigurării unei păci și securități reale in Europa și in întreaga lume.Opera secretarului general al partidului, președintele de onoare al Academiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România, reprezintă o generalizare strălucită a experienței construcției socialiste în România, a problemelor noi pe care le ridică viața, dezvoltarea

Din toatâ inima — ovații și puternice aplauzenoii orinduiri tn țara noastră, evoluția societății contemporane. Ea dă un puternic impuls dezvoltării vieții spirituale din țara noastră și ridică pe un plan superior cele mai bune tradiții ale gindirii social-politice românești.Ca reprezentanți ai școlii și ai științei ne revine plăcuta îndatorire de a reliefa contribuția secretarului general al partidului Ia dezvoltarea și modernizarea învățămîntului românesc, de a sublinia o dată mai mult importanța concepției sale privind îmbinarea strinsă a învățămîntului cu cercetarea și producția, rolul școlii, în, dezvoitarea societății noastre socialiste, în formarea și educarea noilor generații ale țării, în înflorirea vieții spirituale a poporului.Avînd in vedege meritele excepționale în lupta de eliberare socială și națională a poporului român, în o- pera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, contribuția deosebită la întărirea Partidului Comunist Român și creșterea rolului său de forță politică conducătoare a societății, la dezvoltarea și îmbogățirea gindirii marxist-leniniste și practicii revoluționare, rodnica activitate consacrată afirmării României în viața internațională, dezvoltării relațiilor sale cu țările socialiste, cu celelalte state ale lumii, întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, triumfului cauzei păcii și colaborării în întreaga lume, comisia propune, în unanimitate, decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității București tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Această propunere este însușită și sprijinită cu entuziasm dc toate instituțiile de învățămînt superior și de cercetare din București, din întreaga țară.Conferirea titlului dc Doctor Honoris Causa tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o înaltă onoare pentru Universitate, pentru întregul înyățămînt, pentru știința românească.Dorim să folosim acest prilej pentru a-i adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, la eeâ de-a 55-a aniversare a zilei sale de naștere, cele mai calde felicitări, expresia sentimentelor noastre de dragoste și admirație și să-i urăm sănătate și ani mulți de viață rodnică spre binele patriei și al poporului român.Sintem încredințați că oamenii de știință, corpul profesoral din țara noastră, însuflețiți de memorabilul eveniment pe care-] reprezintă in viața școlii superioare românești decernarea titlului de Doctor Honoris Causa conducătorului partidului și statului nostru, se vor angaja și mai activ în opera de dezvoltare și modernizare a învățămîntului, dc propășire a științei și a culturii, își vor puno cu și mai multă abnegație capacitatea de creație in slujba înfăptuirii politicii partidului, a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a idealurilor ridicării patriei pe trepte tot mai înalte ale civilizației.Referatul este semnat de președintele Comisiei de referenți, acad. prof. Miron Nicoiescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, și de membrii comisiei : prof, dr. doc. Constantin Daicoviciu, membru al Academiei Republicii Socialiste România, prof. dr. doc. Iorgu Iordan, membru al Academiei Republicii Socialiste România, prof. dr. doc. Ștefan Peterfi, membru al Academiei Republicii Socialiste România. prof. univ. Tudor Bugnariu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, membru al Academiei de științe sociale și politice, prof. dr. George Ciucu, rectorul Universității București, și prof, dr. Gheorghe Dolgu, membru al Academiei de științe sociale și politice, rectorul Academiei de studii economice.La încheierea referatului, ovațiile îndelungi și aplauzele puternice ale asistenței au dat expresie adeziunii unanime a oamenilor de știință și de cultură, a tuturor profesorilor și discipolilor lor la înalta prețuire dată activității marelui fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

MlNDRIE PENTRU OAMENII
ȘTIINȚEI Șl CULTURII

Luînd apoi cuvîntul, rectorul George Ciucu a spus : Senatul Universității din București, în ședința solemnă din 24 ianuarie, într-o atmosferă de puternic entuziasm a ho- tărit, exprimîndu-și voința unanimă, să vă confere dv., cel mai iubit fiu al poporului nositru, eminent om politic, ginditor și mare umanist, neobosit și pasionat luptător pentru cauza socialismului și a păcii, titlul de Doctor Honoris Causa.In cel mai autorizat for științific al Universității, savanți, oameni de cultură, profesori și studenți au a- preciat cu legitimă mîndrie contribuția deosebită pe care ați adus-o la dezvoltarea creatoare a gindirii marxiste contemporane, la edificarea societății socialiste în patria noastră.Opera dv., străbătută de suflul novator, propriu filozofiei marxiste, se înscrie, prin valoarea și dimensiunile ei, în patrimoniul marilor noastre valori spirituale, încoroiiîndu-le strălucit prin raționalismul, luciditatea și optimismul care îi sînt caracteristici ; ea marchează, în evoluția spirituală a poporului, sinteza strălucită a celor mai de seamă trăsături ale sale și constituie pentru slujitorii științei modelul mereu viu și dinamizator al voințelor și conștiințelor.Teoretician și revoluționar, ginditor și comunist înflăcărat, personalitatea dv. reprezintă pentru noi, mult stimate tovarășe secretar general, strălucitor ex-emplu al devotamentului nețărmurit față de popor, al luptei înflăcărate pentru continua dezvoltare și înflorire a civilizației și culturii națiunii noastre socialiste.Astăzi, cînd dăm gle^ sentimentelor înălțătoare ce ne animă, pentru onoarea ce ne-o faceți acceptând titlul de Doctor Honoris Causa al U- niversității' din București, avam și minunatul prilej de a sărbători, laolaltă cu întregul nostru popor, aniversarea zilei dv. de naștere.Dedicînd mai bine de 40 de ani luptei revoluționare, triumfului socialismului în România, realizării integrale a aspirațiilor de dreptate și libertate socială ale poporului, dumneavoastră, tovarășe secretar general, sînteți în același timp recunoscută personalitate a vieții politice internaționale, proeminent militant pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste mondiale, pentru înțelegerea intre popoare, pentru cauza păcii în lume. xIată de ce noi, profesori și studenți, oameni ai științei și culturii, ne exprimăm mîndria că avem privilegiul unic să vă mulțumim pentru deosebita onoare ce ne-o acordați primind titlul de Doctor Honoris Causa al Universității și să vă asigurăm in același timp că vom depune întregul nostru talent, energia și puterea de muncă pentru a da expresie totală indicațiilor dv. privind continua dezvoltare și modernizare a învățămintului universitar, a legării lui organice cu cercetarea și producția.în aceste clipe solemne, asociin- du-ne sentimentelor de respect și re
ÎNTRUCHIPARE A ÎNALTELOR

VIRTUȚI ALE POPORULUI
Invățămintul în întregimea »a, a spus prof. univ. Ștefan Pascu, rectorul Universității din Cluj, președintele consiliului rectorilor din Cluj — toți slujitorii școlii trăiesc 

cunoștință ale tuturor oamenilor muncii, vă urăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să trăiți '■ întru mulți și fericiți ani, spre binele întregului nostru popor, al triumfu- , lui socialismului și comunismului pa pămîntul României.Acad. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic din Iași, președintele consiliului rectorilor din centrul universitar Iași, a spus în continuare : Vă rog să-și permiteți ca, în numele consiliului rectorilor și al senatelor institutelor da invățămînt superior din Iași, să exprim entuziasta adeziune a universitarilor din Moldova la actul solemn prin care “Universitatea din București are cinstea de a conferi secretarului general al Partidului Comunist Român titlul de Doctor Honoris Causa.Felicitînd și • i.nvidiind în același timp centrul universitar București pentru această inspirată inițiativă, noi ținem să adăugăm că, deși, în conformitate cu legile țării, acest titlu se acordă astăzi tovarășului Nicolae Ceaușescu de către o singură instituție de învățământ superior, el este acordat în realitate simultan da către întreaga școală înaltă românească, care este emoționată și recunoscătoare primului bărbat al țării pentru omagiul care i se aduce ac- ceptîndu-1.Această afirmație nu este doar * figură de stil, ci expresia unui a- devăr. Care universitate românească nu ar fi mîndră și astăzi și întotdeauna dacă ar fi avut cinstea să acorda titlul de Doctor Honoris Causa lui Alexandru Ioan Cuza sau Mihail Ko- gălniceanu ? Asemenea nume transferă instituțiilor academice care le o- norează ceva din strălucirea lor și marchează cu litere de aur pe frontispiciul lor orezul spiritual și uman al celor ce trudesc în ele pentru progresul cunoașterii și propășirea țării.Dumneavoastră, stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu, ne aparțineți in primul rind nouă, celor de astăzi, care 4ne străduim să vă înțelegem și să va urmăm cit mai de aproape pa drumul ascendent pe care ne conduceți. Dar, cu sau fără voia dumneavoastră, aparțineți istoriei. Căci ați pus pecetea unei personalități și a unei puteri de gindire pe o bună parte din România veacului al XX- lea și implicit pe a veacurilor ce vin. Așezările pe care le-ați gindit și înfăptuit vor înflori mereu, în culori noi, in viitor, iar spiritul științific și sufletul fierbinte al dreptății pe oara le-ați introdus în întreaga viață și activitate a țării noastre vor dăinui și se vor amplifica în istorie, tăind drumul pe care vor urca nedefinit sufletul și gloria poporului român.Fiți deci binevenit in casa noastră scumpă care se cheamă universitatea românească, ilustru Doctor Honoris Causa ce sintetizați puterea, mîndria și speranța noastră de mai bine. Fiți binevenit și rămîneți tî- năr și puternic peste ani, așa cum dorește din adîneul inimii, în propriul ei interes, întreaga suflare românească.

astăzi o zi de mare sărbătoare j cinstirea pe care o face școlii și ști—
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I) 
cinstit, să fiu întotdeauna om de 
omenie. (Aplauze îndelungate).

Doresc să declar și în aceste îm
prejurări că :

Sînt fiu credincios al poporului 
meu

5i-l știu și durerea și vrerea.Dorința poporului este și-a mea : Să fie mai puternic, mai fericit, Liber, stăpîn pe al său destin.Mai mîndru, mai falnic în comunism 1 
(Aplauze puternice prelungite).Multe jertfe a trebuit să dea poporul nostru în îndelungata sa istorie milenară. Dar, înfruntînd cu eroism, fără teamă, toate greutățile, a găsit în sine forța de a rămîne întotdeauna el însuși. Chiar atunci cînd a suferit înfrîngeri, nu s-a lăsat înrobit, înțelegînd că, așa cum spune poetul :„Viața și robia nu pot sta împreună,Nu e totodată pace și furtună".In caracterul poporului român, în dorul său nestins de libertate și neatîrnare se regăsesc întruchipate înaltele virtuți ale strămoșilor noștri : dîrzenia, mîndria și înțelepciunea dacilor și romanilor, e- roismul și neînfricarea lui Decebal ți Traian.în împrejurări istorice neînchipuit de grele, în lupta împotriva dominației străine, în fruntea poporului din cele trei principate românești au stat domnitori eroi ca Mircea cel Bătrîn — în Muntenia, Ștefan cel Mare — în Moldova, Ioan de Hunedoara — în Transilvania. Mai tîrziu, Mihai Viteazul a realizat unirea celor trei principate românești — pentru puțin timp din nefericire — într-un singur, stat. Trădarea boierilor și lipsa de unitate i-au ajutat pe cotropitorii străini să-1 înfrîngă pe marele voievod, să înfrîngă de multe ori a- ceste principate. Poporul n-a încetat însă niciodată să năzuiască spre țelul unirii. Dimitrie Cantemir, de la a cărui naștere se împlinesc a- nul acesta 300 de ani — care va fi sărbătorită așa cum se cuvine de întregul popor — a demonstrat, pentru prima dată, pe bază de date istorice, de cultură, de limbă și de obiceiuri, că muntenii, moldovenii și transilvănenii din cele trei principate formează un singur popor — poporul român. (Aplauze 

puternice).Nu doresc să evoc acum luptele sociale și naționale purtate de-a lungul secolelor de masele populare pentru libertate, dreptate socială și unitate națională. A revenit lui Cuza, lui Kogălniceanu, revoluționarilor din 1848 și 1859 misiunea istorică de a pune pentru totdeauna bazele statului național unitar român. (Aplauze puter
nice, prelungite). Vă amintiți cuvintele rostite atunci de Kogălniceanu adresîndu-se lui Cuza. îndemnul de a face totul pentru a fi drept, pentru a sluji poporul. Aceasta trebuie să călăuzească și 
pe comuniști, pe toți cei care, intr-un fel sau altul, sînt chemați să contribuie la conducerea națiunii noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).Datorită luptelor naționale și sociale la care m-am referit, poporul român și-a realizat unitatea națională, â putut avansa pe calea progresului economic și social, a pu
tut răsturna regimul burghezo- moșieresc, înfăptui revoluția socialistă și, în zilele noastre, realiza transformarea revoluționară a societății, edificarea cu succes a societății socialiste pe pămîntul 
României. (Aplauze prelungite).Un popor cu o asemenea istorie glorioasă va fi întotdeauna animat de dorința de a trăi liber, independent, stăpîn pe destinele saie, de a avea relații frățești, de prietenie și colaborare cu vecinii săi, cu toate națiunile lumii. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,Sînt cunoscute marile victorii dobîndite de poporul român în anii socialismului, în făurirea vieții sale noi. într-o perioadă scurtă, de numai 25 de ani, am străbătut cî- teva etape istorice și am trecut la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Paralel cu dezvoltarea în ritm vertiginos a forțelor de producție, cu creșterea avuției naționale, cu schimbările profunde în structura societății și în fizionomia generală a țării, au fost obținute progrese remarcabile în ridicarea nivelului de trai și de civilizație al poporului, în satisfacerea cerințelor de viață, materiale șl spirituale, ale tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate. Asigurarea bunăstării și fericirii poporului se vădește a fi rezultatul principal al construcției socialiste, este și va fi obiectivul primordial al politicii partidului și statului nostru, care nu cunosc ideal mai înalt decît prosperitatea și înflorirea continuă a României socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite)Toate mărețele realizări obținute în acest sfert de secol sînt rodul muncii eroice a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, sub conducerea partidului comunist, n-au precupețit nici un efort, nici un sacrificiu pentru a asigura mersul înainte al patriei pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. De aceea, doresc ca, în aceste momente, să adresez cel mai fierbinte omagiu clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, 

întregului nostru popor. (Aplauze 
prelungite).O înfăptuire de însemnătate istorică, aș putea spune, o reprezintă rezolvarea justă a problemei naționale, în spiritul marxism-le- ninismului creator, asigurarea deplinei egalități în drepturi și a celor mai largi libertăți tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate. După cum se știe, de secole, alături de români, in unele părți ale țării locuiesc maghiari, germani, sîrbi și alte naționalități. Realizarea egalității în drepturi constituie un factor esențial pentru făurirea socialismului și comunismului. De aceea, partidul nostru va face to- . tul și în viitor pentru ca această politică să fie înfăptuită permanent, în mod consecvent, convins c.ă aceasta contribuie la întărirea coeziunii și unității tuturor oamenilor muncii din țara noastră pe drumul socialismului și comunismului, este o chezășie a succeselor noastre viitoare. (Aplauze pu
ternice),In clocotul luptei pentru edificarea noii orînduiri sociale pe pă- mintul României, ca urmare a făuririi și perfecționării continue a relațiilor socialiste de producție și a comunității intereselor fundamentale ale tuturor claselor și. păturilor sociale, 's-a închegat și s-a dezvoltat, pe o bază nouă, a- lianța trainică dintre clasa muncitoare și țărănime, dintre aceste două clase de bază și intelectualitate, s-a întărit unitatea moral- politică a întregului nostru popor. Aceasta constituie o forță esențială a mersului înainte al României spre socialism, spre comunism. (Aplauze puternice). Toate acestea constituie mărețe cuceriri ale socialismului, reprezintă u- riașe forțe dinamice ale progresului, dau trăinicie indestructibilă orînduirîi noastre noi, permit punerea în valoare în mod plenar a tuturor valențelor națiunii noastre socialiste.Pornind de la principiul că socialismul este creația conștientă a maselor care iși făuresc în mod liber propriul lor destin, partidul și statul au asigurat și asigură perfecționarea continuă a democrației socialiste, crearea cadrului propice pentru participarea activă, *e- fectivă, în formele cele mai variate, a maselor largi de oameni ai muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării, la conducerea treburilor publice a întregii noastre societăți.Sînt întrebat cîteodată dacă nu e prea obositor vde a menține contacte așa de largi cu colectivele de oameni ai muncii. Trebuie să spun că, înlr-adevăr, nu este ușor, dar aceasta este un factor esențial, fără de care nu se poate asigura o conducere justă. Consultarea cu colectivele de oameni ai muncii, cu muncitorii, țăranii, intelectualii, cu toate categoriile sociale, cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — constituie o cohdiție obligatorie pentru cunoașterea cerințelor dezvoltării sociale, o.verificare în practică, jos, în mijlocul maselor, a justeții politicii partidului și guvernului nostru. Trebuie să vă declar vouă, și în fața întregului popor, că aceasta îmi dă forța, tăria de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a țării noastre, care știu că se bucură de sprijinul unanim al poporului nostru. (Aplauze puter

nice. Se scandează : „Ceaușcscu șl 
poporul").O preocupare de prim ordin a partidului și guvernului este asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea continuă a învățămîntului, științei și culturii — factori esențiali pentru creșterea gradului de civilizație a societății noastre, pentru dezvoltarea accelerată a întregii vieți economico-soeiale, pentru realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea treptată spre comunism.înfăptuirea idealurilor și aspirațiilor poporului nostru, realizarea marilor sale obiective de progres sînt rezultatul îndeplinirii cu succes de către partidul comunist a rolului său de forță politică conducătoare în societatea socialistă, a capacității sale, dovedite în practică, de a uni și mobiliza toate forțele materiale și umane ale țării într-o direcție unică. Partidul nostru își îndeplinește rolul conducător elaborînd linia politică generală a dezvoltării țării și, totodată, desfășurînd o vastă și intensă activitate organizatorică și politică penti'u traducerea ei în viață. întregul popor urmează neabătut partidul comunist, politica sa, convins din propria experiență că ea corespunde în modul cel mai fidel intereselor și aspirațiilor sale fundamentale. Vă rog să-mi dați voie să vă asigur pe voi, și întregul popor, că voi face totul pentru ca partidul nostru comunist să-și îndeplinească, și în continuare, în cele mai bune condiții, misiunea sa istorică de donducător al națiunii noastre pe calea unei vieți libere, independente, a societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism. (Aplauze. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.“).Un rol deosebit de important în viața partidului, a societății noastre au activitatea ideologică, dezvoltarea creatoare,a marxism-le- ninismului pe baza concepției ma- terialist-dialectice și istorice. Vom face totul pentru a dezvolta con

tinuu activitatea ideologică, teoretică, aceasta constituind un factor de bază — aș putea spune, hotărîtor — pentru îndeplinirea cu succes de către partid, de către cadrele și de către membrii partidului, a rolului lor în unirea eforturilor întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).De asemenea, o importanță deosebită au lărgirea continuă â orizontului de cunoaștere al oamenilor muncii, ridicarea nivelului cultural al întregului popor, îmbogățirea și elevarea vieții spirituale a națiunii noastre, făurirea omului nou. înarmat cu noile cuceriri ale științei și culturii moderne, capabil să înțeleagă legile dezvoltării sociale, animat de o înaltă responsabilitate față de societatea în care trăiește, față de cauză socialismului. a progresului.Dezvoltarea dinamică înregistrată de țara noastră pe toate planurile, progresul continuu al edificării socialiste sînt o strălucită dovadă a justeții politicii generale marxist- 

leniniste a partidului, care aplică in mod creator principiile și adevărurile generale ale socialismului la condițiile concrete ale României. Partidul nostru analizează atent legile obiective ale dezvoltării sociale, studiază propria experiență revoluționară a țării noastre, precum și experiența altor țări socialiste, evoluția vieții social-politice contemporane, adoptînd soluțiile care corespund fiecărei etape istorice prin care trece România și previ- zionînd drumul spre făurirea societății comuniste. (Vii aplauze).O atenție deosebită acordă partidul nostru activității politico-educative pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, promovării ferme în viață a principiilor eticii și echității socialiste, configurării unui profil moral înaintat și a unei comportări demne a fiecărui om al muncii în societate, în muncă și în familie, creării climatului necesar dezvol tării multilaterale a personalității umane,: valorificării tuturor energiilor și capacităților creatoare ale maselor în slujba societății, a poporului.
Dragi tovarăși,în momentul de față, întregul nostru | popor își consacră forțele înfăptuirii; sub conducerea partidului, a hotărîvilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. După cum am mai avut prilejul să arăt, primii doi ani ai cincinalului s-au încheiat cu rezultate bune in toate domeniile de activitate, mar- cînd înaintarea fermă a țării noastre în direcția dezvoltării și modernizării industriei, agriculturii, a întregii economii naționale, ridicării nivelului de trai al maselor, înfloririi științei și culturii. Doresc ca, și cu această ocazie, să adresez oamenilor muncii cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute, 

pentru munca plină de abnegație pe care au depus-o și o depun în scopul înfăptuirii programului e- laborat de partid în vederea dezvoltării societății noastre. (Aplauze 
prelungite).Am menționat ieri, la Conferința organizației de partid din București, că toate comitetele județene de partid, oamenii muncii din toate județele și-au luat angajamentul de a realiza cincinalul într-un timp mai scurt. Am început planul pe 1973 cu rezultate bune. în cadrul conferințelor județene de partid care au avut loc în întreaga țară, comuniștii, reprezentanții colectivelor de oameni ai muncii și-au exprimat hotărîrea și și-au luat angajamente concrete de a depăși prevederile maximale ale planului pe acest an. Rezultatele de pină a- cum, eforturile pe care le dețiun oamenii muncii pentru descoperirea și valorificarea de noi rezerve economice ne dau convingerea că angajamentul luat de clasa muncitoare, de țărănime și intelectuali-

tate, de a înfăptui planul cincinal înainte de termen, va fi realizat cu deplin succes. (Aplauze îndelungate). Aceasta va permite dezvoltarea mai accelerată a țării noastre în toate domeniile, ridicarea României în 1975 pe o treaptă nouă, su- 'Nperioară. în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Fără îndoială că, la capătul acestui cincinal, țara noastră va fi mai bogată, mai prosperă, viața poporului va fi mai îmbelșugată, mai civilizată, mai fericită. Cu toate acestea, sîntem conștienți că vom mai avea încă un drum lung de parcurs pentru a atinge gradul de dezvoltare pe care îl preconizăm, pentru a asigura întregului nostru popor satisfacerea deplină a cerințelor sale materiale și spirituale.Planul cincinal de perspectivă pe perioada 1976—1980, precum și prognozele care definesc liniile generale ale dezvoltării societății noastre pînă în 19901 și pină la sfîrșitul secolului, conturează progresul multilateral al țării, ridicarea României pe trepte și mai înalte de civilizație. Țelul pe care ni-1 propunem este de a egaliza nivelul dezvoltării României cu cel al țărilor socialiste mai avansate, de a apropia țara noastră de statele cele mai dezvoltate din punct de vedere economic ale lumii. în această perioadă, vom înfăptui societatea socialistă multilateral dezvoltată, vom trece ia făurirea treptată a societății comuniste în România.Iată, tovarăși, ce minunate orizonturi se deschid în fața poporului nostru, iată ce minunate perspective au oamenii de știință, are învățămîntul nostru, chemat să a- ducă o contribuție tot mai importantă în întreaga activitate socială. 
(Aplauze îndelungate). Dispunem (de toate condițiile pen

tru a atinge țelurile mărețe pe care ni le propunem. Avem un popor minunat, eroic, harnic și priceput, dispunem de o bază materială dezvoltată, avem o orîpduire socialistă trainică, un partid comunist puternic, unit, urmat cu încredere de întreaga națiune. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Doresc, și cu acest prilej, să vă asigur pe dumneavoastră, întregul popor că, în ce mă privește, voi face totul pentru a contribui la unirea eforturilor partidului și statului, ale întregii națiuni in vederea realizării cu succes a acestor obiective.-a triumfului comunismului in România. (Aplauze îndelungate. Se scandează : „Ceaușcscu — 
P.C.R.").

Dragi tovarăși,Partidul nostru pornește de la realitatea că între politica internă și cea externă există o unitate dialectică. Succesele României pe calea socialismului sînt, în același timp, o contribuție de seamă la 

cauza generală a socialismului și păcii.După cum este cunoscut, Partidul Comunist Român a militat întotdeauna pentru prietenia dintre România și Uniunea Sovietică. Am acționat întotdeauna, în trecut, ca și in prezent, cu toată fermitatea pentru prietenia cu Uniunea Sovietică, cu toți vecinii noștri. După victoria repurtată și de alte popoare în revoluția și construcția socialistă, am acționat pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare frățești cu toate țările socialiste. A fi comunist, a fi internaționalist, marxist- leninist înseamnă a acționa consecvent pentru relații prietenești, de solidaritate, cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești. (Aplauze puternice, prelungite). Pornind de la a- ceste principii revoluționare, vom face totul, și în viitor, pentru ' a contribui la depășirea divergențelor existente, pentru întărirea unității și solidarității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești. (Aplauze puternice).Acordăm o deosebită importanță dezvoltării relațiilor de colaborare multilaterală cu tinerele state care au pășit pe calea independenței, făuririi unei economii proprii, pe drumul dezvoltării progresiste. Dăm, de asemenea, întregul sprijin mișcărilor de eliberare națională, popoarelor care mai gem încă sub jugul colonial, contribuind activ la lupta împotriva colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de asuprire a popoarelor. A produs o profundă indignare și un viu protest în opinia publică din țara noastră, ca și in cercurile progresiste de pretutindeni, asasinarea eminentului militant împotriva robiei coloniale A- milcar Cabrai, bun prieten al poporului român, bun prieten al meu 

personal. Acest act mișelesc ne îndeamnă să intensificăm și mai mult sprijinul nostru frățesc față de mișcările de eliberare națională, să acționăm cu și mai multă hotărîre, ca cercurile colonialiste să părăsească teritoriile pe care le domină prin forță, să respecte hotăririle Organizației Națiunilor Unite privind abolirea totală a rușinosului Sistem de robie colonială. Este necesar ca popoarele să-și unească eforturile pentru a lichida cit mai repede colonialismul 1 (Aplauze puternice, prelungite).Considerăm că orice acțiune de represiune împotriva luptătorilor pentru libertate și independență națională, ca, de altfel, orice fel de acte teroriste, indiferent sub ce pretext ar fi săvîrșite, sînt contrare cauzei eliberării naționale a popoarelor, cauzei progresului și eliberării sociale și, de aceea, trebuie condamnate și împiedicate cu toată hotărîrea. Lupta de masă conștientă nu poate fi in nici un fel înlocuită cu1 acțiuni de teroare individuală. Numai unirea conștientă a popoarelor, a forțelor celor mai înaintate ale societății poate asigura triumful luptei de eliberare națională, victoria luptei revoluționare pentru progres social, pentru socialism. (Aplauze puternice).Este cunoscută politica activă promovată de statul nostru de dezvoltare largă a colaborării multilaterale cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. La baza acestor relații punem consecvent principiile respectării independenței și suveranității naționale, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără amestec din afară, principiul egalității și avantajului reciproc, al renunțării la forță sau la amenințarea cu forța. Aceste principii, tot mai mult recunoscute azi în lume, constituie garanția sigură a întăririi securității internaționale, a realizării de noi pași spre destindere și pace în lume. (Vii a- plauze). iCa țară europeană, manifestăm o vie preocupare și milităm neobosit pentru întărirea securității pe continentul nostru, pentru îmbunătățirea atmosferei politice in Europa, pentru crearea unor relații noi, de colaborare intre toate națiunile europene, de deplină egalitate și respect reciproc. Am acționat consecvent, de la bun început, pentru pregătirea conferinței general-europene. Participăm activ la lucrările pregătitoare și sîntem hotărîți să ne aducem contribuția la ținerea conferinței, la succesul, deplip, al lucrărilor. .ei, dorind ca urmarea conferinței sa fie o, eră nouă de colaborare’■ și de. pace de lungă durată — spbrăm pentru totdeauna — în Europa. Dorim ca această conferință să contribuie, totodată, la rezolvarea problemelor de pe alte continente, la cauza păcii și colaborării internaționale.Acordăm o deosebită importanță înțelegerii între statele din Balcani. Considerăm că dezvoltarea și intensificarea relațiilor multilaterale dintre aceste țări, socialiste și nesocialiste, corespund pe deplin intereselor vitale ale popoarelor din această regiune, cauzei securității pe continent -și în întreaga lume'— și, de aceea, vom milita și în viitor, neabătut, pentru realizarea acestui țel.Am militat și milităm fără încetare pentru stingerea focarelor de încordare existente in lume, pentru lichidarea totală a războaielor, a confruntărilor militare, ca mijloc de reglementare a litigiilor dintre state. Ne exprimam satisfacția pentru faptul că a fost parafat Acordul cu privire la încetarea războiului din Vietnam și sperăm că el va fi semnat in ziua > de 27, ducînd la încetarea tuturor operațiunilor militare din Vietnam și din întreaga Indochina. Dorim popoarelor din Indochina succes în realizarea păcii, .în refacerea țărilor lor greu încercate. Vom dezvolta activ colaborarea cu ele, a- cordindu-le întregul sprijin pentru dezvoltarea economico-socială, așa cum le-am acordat sprijin în lupta pe care au dus-o pentru a-și căpătă independența. întărirea colaborării dintre popoarele noastre corespunde intereselor reciproce, cauzei generale a luptei pentru pace și colaborare. (Aplauze puternice).După cum se știe, în lume au fost obținute o serie de succese pe calea destinderii, au loc mari trans-, formări pozitive în curs de accentuare. România și-a adus contribuția ei, modestă dar activă, la realizarea acestui curs. Vom acționa și in viitor pentru a asigura continuarea cursului spre destindere. . Considerăm că este necesar ca popoarele să-și unească eforturile, ca toate statele — fie ele mari, mijlocii sau mici — să participe activ la soluționarea problemelor internaționale. Numai așa se vor putea a- sigura dezvoltarea independentă a tuturor popoarelor, realizarea u- nei păci trainice.Subliniind procesele pozitive care au loc în lume, nu ne facem însă iluzii. Știm că mai sînt cercuri imperialiste, reacționare, care nu se arată prea bucuroase de acest curs nou și care pot pune încă în pericol destinderea, pot provoca noi conflicte și războaie. De aceea, este necesară intensificarea acțiunilor unite ale tuturor forțelor progresului și păcii împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, de 

forță șl intimidare, de ingerințe în treburile altor popoare. Promovarea unei politici de destindere șl securitate reclamă absolut tuturor națiunilor să-și facă auzit glasul în afirmarea năzuințelor lor de pace, să ia parte activă la viața internațională, la soluționarea tuturor problemelor.Sîntem interesați pentru o soluție politică, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate, a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru rezolvarea problemei palestinene pe baza dorinței poporului pales- tinean. •Năzuința cea mai arzătoare a popoarelor este, astăzi, trecerea la realizarea dezarmării generale și, in primul rînd, a celei nucleare. Acest imperativ de prim ordin al tuturor statelor și popoarelor cer® o activitate susținută, deoarece, după cum se știe, cursa înarmărilor face ca sute de miliarde de dolari să fie folosite în scopuri militare, ceea ce apasă greu asupra nivelului de viață, asupra dezvoltării generale a societății omenești. Așa cum am spus și ieri, și noi sîntem obligați să facem aceste eforturi, deci sîntem vital interesați și trebuie să facem totul pentru a se trece în mod real și cît mai repede la măsuri de înfăptuire a dezarmării.Un rol important au Organizația Națiunilor Unite, alte organisme internaționale. De aceea, România militează și va milita în cohtinuare pentru creșterea rolului acestor organisme in soluționarea tuturor problemelor, în asigurarea condițiilor ca fiecare popor să se poată dezvolta corespunzător intereselor sale, în mod liber și independent.Aș dori să menționez în moddșosebit, în acest cadru, rolul important pe care-1 are tineretul, a- lături de celelalte forțe sociale — de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate — in lupta pentrupace și progres social. Consider că tineretul nostru trebuie să-și intensifice activitatea pentru unirea tinerei generații de pretutindeni — care reprezintă o uriașă forță, vital interesată într-o politică nouă, de egalitate, de pace între toate națiunile lumii. (Aplauze. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Doresc să asigur, încă o dată, că România va face și in .viitor tot ce depinde de ea pentru a contribui la triumful unor relații) noi între state, pentru dezvoltarea liberă, nestingherită a fiecărei națiuni, pentru întărirea unității și colaborării dintre țările socialiste, a tuturor forțelor ahtiimperialisțe, pentru colaborare între toate popoarele, pentru pace în lume. (Ăpl’auza 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,Dați-mi voie ca de la această tribună să exprim cele mâi calde mulțumiri pentru manifestările de dragoste și încredere cu care am fost înconjurat in aceste' zile de către activul de partid și de stat, d» către comuniști, de clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, de către toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, de întregul nostru popor. In toate acestea văd o aprobare unanimă a politicii interne și externe a partidului și statului nostru ; ele îmi dau tăria și încrederea că drumul pe care mergem este un drum just, care corespunde intereselor vitale ale în-' tregului nostru popor. (Aplauza puternice).Doresc să asigur în mod solemn că, și in viitor, voiface totul pentru a răspunde dragostei și încrederii partidului și poporului. Voi acționa cu toată fermitatea pentru întărirea continuă a partidului și a rolului său conducător, pentru perfecționarea și întărirea statului, pentru dezvoltarea democrației socialiste. în tot ce voi întreprinde voi fi călăuzit de vrerea poporului meu — și voi face totul ca viața lui să fie tot mai îmbelșugată și fericită. îmi voi consacra toate forțele cauzei socialismului și comunismului în România. (Aplauze, urale. Se scandează : „Ceaușescu și poporul").Voi milita pentru colaborarea cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii, aceasta fiind dorința poporului român, care vrea să trăiască liber, in deplină frăție cu toate celelalte națiuni ale lumii. (Aplauze prelungite. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R."),lată, tovarăși, care este angajamentul meu la a 55-a aniversare a zilei .de naștere și la împlinirea a 4Q de ani de activitate revoluționară. Ca și pină acum, fiți încredințați că voi face totul pentru a-mi îndeplini cu cinste, cît mai bine, toate îndatoririle. (A- plauze puternice. Se scandează t „Ceaușcscu — P.C.R.").în încheiere, vă rog să-mi dați voie ca, la rîndul meu, să adresez celor prezenți la această adunare, tuturor comuniștilor, întregului popor urări de noi și noi succese în toate domeniile vieții econo- mico-sociale.. Să întărim continuu colaborarea și unitatea noastră în toate domeniile de activitate 1Multă sănătate și multă fericire I (Aplauze puternice, prelungite, ovații. Se scandează : „Ceaușcscu — La mulți ani !“. întreaga asistență ovaționează. îndelung pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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i de Doctor
Honoris Causa al Universității din București

(Urmare din pag. a Il-a) lnței primul cetățean al țării. Cel dinții prin marile răspunderi conferite de popor și deopotrivă prin gin- durile și faptele sale, vredniciile și înfăptuirile neasemuite. Căci tovarășul Nicolae Ceaușescu, Doctor Honoris Causa al Universității din București, al tuturor instituțiilor de învățămint superior din țară, din anii tinereții și pină astăzi, vreme de patru decenii a fost neîntrerupt în primele rînduri ale luptei antifasciste, mai întii, pentru construirea socialismului, după aceea, a slujit neîntrerupt, cu devotament, știința, învățămîntul și cultura. In- vățămîntul, știința și cultura cele mai înaintate, temei trainic al activității sale revoluționare neclintite, în slujba partidului, în slujba poporului. De aceea, poporul, ajuns la un înalt grad al conștiinței de sine, a știut să-și aleagă conducătorul dintre cei mai vrednici oameni, identificați indestructibil cu interesele sale, contopiți în ființa sa.I se potrivește pu prisosință, mult stimatului și iubitului conducător al partidului și statului nostru, caracterizarea pe care el însuși a făcut-o altui mare bărbat în gînd și faptă,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu oferă marama primită în dar din partea studențilorAvram Iancu : „Figură luminoasă, expresie a luptei hotărîte și a setei de dreptate și independență națională a poporului român". Figură luminoasă, a marilor idealuri socialiste a fost tovarășul Nicolae Ceaușescu timp de 40 de ani, revoluționar temerar pentru dreptatea poporului său și a tuturor popoarelor, pentru drepturile țării sale și ale tuturor țărilor, de pretutindeni, pentru dezvoltarea creatoare a tezaurului marxismului și leninismului. „Un om între oameni", în accepțiunea cea mai înaltă, așa cum era, acum un veac și un sfert, un alt Nicolae, Bălcescu, prin gindirea sa înaltă, prin slujirea devotată a poporului, prin lupta sa neînfricată pentru drepturile națiunii.Stăpînit de asemenea simțăminte curate, consiliul rectorilor din Cluj, în numele celor peste 2 000 de membri ai corpului didactic și peste 20 000 de studenți, români, maghiari și de alte naționalități, vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de neprecupețitul lor devotament și dăruire. își asociază cu emoție gîndurile celor ale întregii țări, ale întregului popor, care vă înconjoară cu neprețuită dragoste și respect, urîndu-vă din toată inima, din tot cugetul viață lungă, cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, sănătate și fericire deplină, aceeași putere de muncă inegalabilă, pentru a conduce cu înțelepciunea, fermitatea și principialitatea comunistă ce vă definesc personalitatea, mindra noastră patrie socialistă pe drumul desăvirșirii sale. Angajamentul nostru solemn în asemenea momente înălțătoare este de a ne înmănunchea toate puterile intr-un efort suprem pentru înălțarea școlii, științei și învățămîntului din România pe trepte mereu superioare, pentru a fi vrednică de cinstirea cuvenită în marea familie a civilizației universale contemporane.
ADEZIUNEA UNIVERSITARILOR
DE TOATE NAȚIONALITĂȚILE

Este o onoare deosebită pentru mine, a spus prof. univ. Puskas Gheorghe, rectorul Institutului de medicină șl farmacie din Tg. Mureș, să particip la acest memorabil eveniment — decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității București secretarului general ' al partidului, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Permiteți-mi, cu această ocazie, ca. prin cuvinte izvorîte din profundele mele sentimente de stimă fâță de conducătorul partidului și statului nostru, să exprim bucuria și atașamentul deplin al tuturor cadrelor didactice, români, maghiari și germani de pe meleagurile mureșene.Doresc și eu să accentuez încă o dată meritele excepționale pe care le aveți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. față de partid, față de patrie și poporul nostru, contribuția dumneavoastră deosebită la întreaga operă de asigurare 
a progresului și prosperității țării

In cuvîntul său, prof. univ. Ion Anton, rectorul Institutului politehnic din Timișoara, președintele consiliului rectorilor din centrul universitar Timișoara, a spus : In acest cadru solemn și sărbătoresc, în care senatul Universității bucureștene în- minează tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu înaltul titlu de Doctor Honoris Causa, mă simt deosebit de onorat și în același timp fericit de a exprima, in numele tuturor cadrelor didactice și al studenților din centrul universitar timișorean, o- magiul și recunoștința noastră nemărginită față de cel mai stimat fiu al poporului, față de conducătorul nostru iubit, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La saltul calitativ al României socialiste din ultimii ani, salt marcat cu. un dinamism nemaiîntîlnit în toate domeniile vieții economice și politice, sociale, un aport de o covîrși- toare însemnătate l-a avut secretarul genera? al partidului.Documentele de partid, în care ne-am obișnuit să vedem sinteze magistrale, contribuții esențiale care îmbogățesc cu noi teze și idei patrimoniul științific al marxism-leninismului creator, poartă amprenta „gindirii

Ceaușescu", care exprimă o sinteză a gindirii întregului partid și popor, în ceea ce are mai bun, mai demn și mai măreț.Activitatea neobosită a tovarășului secretar general, la baza căreia stau clarviziunea, analiza multilaterală și profundă a fenomenelor și problemelor, sintetizarea și generalizarea lor, a vizat într-un mod cu totul deosebit și învățămîntul superior, cercetarea științifică.Domnia sa a ridicat la rang de principiu — poate aș îndrăzni să spun, chiar de lege — unitatea organică dintre învățămînt, cercetare și producție, a definit-o ca pe concepția cea mai avansată, ca pe o nouă optică a dezvoltării multilaterale a în- vățămintului.In centrul timișorean am căutat să pătrundem cit mai adine în esența acestui proces complex, să-1 înțelegem, să dăm viață, la modul cel mai înalt și cu mare rapiditate, indicațiilor deosebit de prețioase pe care le-am primit in numeroasele ocazii de la secretarul general al partidului.Am convingerea că cel mai frumos omagiu pe care-1 putem aduce cu ocazia acestui măreț eveniment, este angajarea noastră deplină cu toată energia, priceperea și dăruirea la îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne revin, în îndeplinirea misiunii nobile pe care ne-a încredințat-o partidul, aceea de educatori ai omului nou, demn de epoca pe care o trăim, și aceea de oameni de știință, ancorați puternic în realitățile industriei, economiei noastre, societății noastre socialiste.Astăzi, cînd sărbătorim ziua dumneavoastră de naștere și patruzeci de ani de rodnică activitate de luptător în primele rînduri ale partidului nostru. vă dorim mulți și mulți ani fericiți, multă sănătate 1 

noastre, la dezvoltarea și îmbogățirea tezaurului marxismului.Simțim și înțelegem clarviziunea științifică, adincul umanism, inalta principialitate, dragostea față de popor în abordarea de către dumneavoastră a tuturor problemelor' prezente și de perspectivă ale României socialiste.Ca cetățean de naționalitate maghiară al marii noastre familii socialiste, relev cu legitimă bucurie și satisfacție activitatea neobosită pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului pentru unitatea socialistă și deplina egalitate a tuturor fiilor patriei, pentru ca români, maghiari, germani, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, să-și pună împreună forțele pentru înfăptuirea idealurilor comune de propășire a României socialiste.Mă bucură faptul că partidul și statul nostru, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, au pro

movat cu hotărîre pe plan internațional voința de pace a poporului român, de întărire a colaborării și prieteniei cu toate țările socialiste, de dezvoltare a relațiilor cu toate statele lumii. Prin tot ceea ce întreprinde, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat strălucire politicii externe a partidului și statului, s-a afirmat ca un militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești, ca eminen-
UN EVENIMENT PENTRU

TINERETUL STUDIOS
In cuvîntul său, Lucian Hanu, student al Facultății de limba șl literatura română, a spus : Cu adîncă emoție și prețuire, studenții Universității din București vă aduc omagiul lor fierbinte cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere și al acordării supremului titlu universitar,

Doctor Honoris Causa al Universității din București.Este un eveniment pe care noi, studenții, alături de cadrele didactice, întregul învățămint românesc, il trăim în înaltele sale semnificații.Vedem în acest titlu prețuirea pe care cultura românească și întregul nostru popor v-o acordă pentru excepționalele dv. merite în eliberarea socială și națională a țării, pentru eminenta dv. contribuție la e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la creșterea prestigiului și demnității României socialiste pe toate meridianele lumii.Evenimentul pe care îl trăim acum din adincul inimilor . noastre va rămîne în istoria Universității din București, va rămine în memoria tuturor studenților de azi și a viitorilor specialiști de mîine. Ne simțim datori să răspundem grijii pe care dv. o purtați studențimii și întregului tineret al patriei, _ angajin- du-ne plenar și cu toată incandescența noastră sufletească spre a da expresie nobilelor idei care v-au călăuzit viața, punînd-o în slujba fericirii și înălțării poporului nostru pe cele mai înalte culmi ale civilizației și culturii.Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vibrind de emoție, la unison cu întreaga țară, in aceste clipe_ de neuitat, noi, studenții, vă urăm din inimă tradiționalul „La mulți ani !“, viață lungă și putere de muncă spre a conduce destinele poporului român.în auiă domnește o atmosferă solemnă, întreaga asistență se ridică în picioare. Tovarășul Paul Niculescu-Mizil dă citire hotăririi prin care senatul Universității din București conferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se inminează Diploma de Doctor Honoris Causa al Universității din București, în timp ce studenții aflați în aulă intonează imnul „Gaudeamus Igitur".înmînind înaltul titlu secretarului general al partidului, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a spus :Vă felicit cu toată căldura pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din București. Totodată, vă urez, în numele rectorilor tuturor instituțiilor de învăță- mint superior prezenți in această sală, în numele cadrelor didactice, al oamenilor de știință, de cultură, al tuturor celor care participă la a- ceastă solemnitate, în numele întregului corp profesoral din toate școlile țării, al tineretului nostru, al studențimii noastre, cu prilejul acordării acestui titlu, precum și cu prilejul-împlinirii a 55,de ani de viață, să trăiți ani mulți, să obțineți in continuare succese în activitatea dumneavoastră [in fruntea partidului și statului, așa cum ați obținut și pină acum, spre binele națiunii noastre socialiste, spre binele patriei noastre, pentru [triumful cauzei păcii, socialismului in lumea întreagă.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU rostește apoi o amplă cuvîntare, subliniată în repetate rînduri de aplauzele și ovațiile asistenței.Un grup de tineri urcă la tribună și oferă sărbătoritului un superb buchet de garoafe roșii, intre care e 

tă personalitate a vieții Internaționale.Iată de ce încerc — la decernarea acestui înalt titlu științific — profunde sentimente de bucurie și mîndrie, asigurîndu-1 pe secretarul general al partidului nostru de toată dragostea și atașamentul oamenilor de știință și al dascălilor din Tirgu- Mureș, dorindu-i viață lungă, fericire și multă, multă sănătate.

conturată, din garoafe albe, cifra aniversară : 55.Președintele Consiliului U'.A.S. al Universității, Vasile Bontaș, cere îngăduința să dea citire mesajului studenților :
Din slove de lumini și-nțelepciune 
Venim spre ziua albă fără spini
Să vă-mpletim din zeci de ginduri 

bune
Buchete de speranțe și de crini. 
Pe fiecare floare-i o dovadă 
A viselor neretezate-n zbor 
Ce azi înscriu pe-a țării întregi 

zăpadă 
Credința fericirii-n viitor.O dată cu mesajul, i se Inminează conducătorului iubit steagul Universității, cu emblema : „Per scientiam— pro patria" (prin știință — pentru patrie).Surîzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu flutură steagul către balcoanele aulei, unde se află studenții.Entuziasmul tinerilor se manifestă cu înflăcărare. Se scandează, minute întregi, „Ceaușescu și studenții !“. Apoi, spontan, întregul tineret, la care se alătură cu tinereasca însuflețire oamenii' de la catedră, intonează în cor vibrantul imn patriotic „Trei culori".In încheierea festivității, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a spus : Cred că sint în acord cu dumneavoastră a- dresînd calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru vibrantul și emoționantul său cuvint. Sint convins că ideile nobile cuprinse în cu- vintarea sa, ideile, gîndurile și sentimentele care animă întregul nostru popor cu prilejul aniversării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie un însuflețitor imbold în munca și activitatea poporului nostru pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională, a întregii politici interne și externe a partidului nostru, spre binele și fericirea națiunii noastre, spre înflorirea slăvitei noastre patrii, pentru . ca România socialistă să fie tot mai puternică, tot mai prosperă și mai strălucitoare, pentru triumful cauzei comunismului, a păcii și colaborării între popoare.însoțit de ovațiile întregii asistențe, secretarul general al partidului, însoțit de ceilalți conducători de partid și de stat, se îndreaptă spre holul de la intrare. Aici, un grup de studente și studenți inminează, potrivit unei datini străbune de cinstire sărbătorească, tovarășului Nicolae Ceaușescu o ploscă frumos sculptată, și o maramă, rostind : „Ani mulți să ne trăiți / Minunați și fericiți". Tovarășul Nicolae Ceaușescu oferă marama primită tovarășei Elena Ceaușescu.înainte de a părăsi rectoratul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Doctor Honoris Causa al Universității București, semnează in Cartea de Aur a Universității.Cu acest prilej, secretarului general al P.C.R. i se inminează următorul mesaj din partea cadrelor didactice și studenților :Mult stimate tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu.Profesorii și studenții Universității din București, alături de întregul nostru popor, vă adresează, cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, cele mai alese și respectuoase felicitări, izvorîte din adînca lor recunoștință pentru neobosita activitate pusă în slujba dezvoltării continue a societății socialiste in patria noastră.Contribuția pe care ați adus-o la îmbogățirea gindirii teoretice, la dezvoltarea originală, creatoare a marxismului, lupta neînfricată dusă de-a lungul a mai bine de patru decenii pentru victoria clasei muncitoare, pentru împlinirea năzuințelor poporului de libertate și dreptate socială constituie sinteza strălucită a celor mai înalte și nobile aspirații ale poporului român, înscriindu-se în circuitul marilor valori naționale și universale.Chemarea vibrantă pe care ați lan- sat-o tuturor celor ce lucrează în domeniul învățămîntului de a face din școală principalul focar de civilizație și cultură, de realizare a unității între cultura profesională și pregătirea ideologică a omului nou a mobilizat energia, voința și inteligența corpului nostru profesoral, ale tuturor studenților pentru angajarea plenară a Universității bucureștene în efortul general al poporului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.în numele profesorilor și studenților Universității București, vă urăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. sănătate și viață lungă pentru realizarea deplină a socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, România.Să trăiți întru mulți și fericiți ani ! z Solemnitatea înmînării titlului de Doctor Honoris Causa tovarășului Ceaușescu, în ziua dublei aniversări— 55 de ani de viață și patru decenii de activitate revoluționară — s-a înscris și va rămîne drept o strălucită pagină în istoria prestigioasei cetăți a învățămîntului universitar românesc drept un semn de înaltă prețuire și considerație dată politicii marxist-leniniste, profund patriotice a partidului nostru, în a cărei elaborare și înfăptuire rolul de seamă revine conducătorului stimat și iubit, devotat patriei, cauzei partidului și poporului.

Ilie TĂNASACHE 
Sergiu ANDON

Felicitări adresate 
tovarășului

Nicolae CeaușescuȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE:
PREȚUIRE Vlf PENTRU APORTUL LA CAUZA

COLABORĂRII POPOARELOR

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri la amiază, la Palatul Republicii, pe șefii misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră, care i-au prezentat felicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei sale de naștere.La solemnitate au fost de față tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Miron Constantinescu, Constantin Stătescu, secretar al Consiliului de Stat, și George Macovescu; ministrul afacerilor externe.Au prezentat felicitări ambasadorii:R.P. Polone — Jaromir Ocheduszko, R.P. Chineze — Cian Hai-fun, Israelului — Raphael Benshalom, R.S.F. Iugoslavia — Iso Njegovan, Statelor Unite ale Americii — Leonard C. Meeker, R.P. Bulgaria — Spas Gos- podov, R.P. Ungare — Ferenc Martin, R.D. Vietnam — Nguyen Dang Hanh, Olandei — Pieter V. Putman-Cramer, R.S. Cehoslovace — Miroslav Sulek, Elveției — Alfred Rappard, R.P. Albania — Nikolla Profi, R.D. Germane— Hans Voss, Suediei — Per Otto Rathsman, Uruguayului — Victor Pomes, Iranului — Sadegh Sadrieh, Uniunii Sovietice — V. I. Drozdenko, Republicii Chile’ — Homero Julio, Perului — Mariano Pagador Puente, Republicii Vietnamului de Sud — Lam Van Luu, Republicii Cuba — Nicolas Rodriguez, R.F. a Germaniei— Erwin Wickert, Zairului — Bo- kingi Embeyolo, Marii Britanii — Derick Rosslyn Ashe, Indoneziei — Mursalin Daeng Mamangung, Franței — Francis Levasseur, Indiei — V. K. Ahuja, Argentinei — Juan Carlos Marcelino Beltramino, Finlandei— Martin Pentti Suomela, Greciei — Aristote Phrydas, R.P. Mongole — Dendeviin Sarav, Italiei — Antonino Restivo, Austriei — Werner Sauter, Venezuelei — Juan Ușier Pietri, Japoniei — Masao Kanazawa, Turciei— Osmah Derinsu ; însărcinații cuPrim-secretarii comitetelor județene de partidși Comitetului municipal București al P.C.R.:
DIN TOATE COLTURILE ȚĂRII 

URAREA DE SĂNĂTATE Șl FERICIRE

Dind expresie sentimentelor de fierbinte dragoste și recunoștință, de înaltă stimă și prețuire ale comuniștilor, ale oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, primii-secretari ai comitetelor județene de partid și Comitetului municipal București al P.C.R. au venit, vineri dimineața, la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru a prezenta mesaje de felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viață și 40 de ani de activitate în rindurile partidului.La solemnitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe Mamrer, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv, secretarii C.C. al P.C.R.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au înmînat mesaje, rind pe rînd, primii- secretari ai comitetelor județene de partid : Constanța — Vasile Vilcu ; municipiului București — Gheorghe Cioară ; Brașov — Constantin Dră- gan ; Satu-Mare —. Iosif Uglar ; Suceava — Miu Dobrescu ; Timiș — Mihai Telescu ; Sibiu — Richard Winter ; Alba — George Homoș- tean ; Arad — Andrei Cervencovici ; Argeș — Gheorghe Năstase ; Bacău — Gheorghe Roșu ; Bihor — Victor Bo- lojan ; Bistrlța-Năsăud — Adalbert Crișan ; Botoșani — Gheorghe Ghi- nea ; Brăila — Dumitru Bălan ; Buzău — Ion Sirbu ; Caraș-Severin— Trandafir Cocîrlă ; Cluj — Ștefan Mocuța ; Covasna — Ferdinand Nagy ; Dîmbovița — Nicolae Tă- bîrcă ; Dolj — Gheorghe Petrescu ; Galați — Constantin Dăscălescu ; Gorj — Gheorghe Paloș ; Harghita— Ludovic Fazekas ; Hunedoara, — Ioachim Moga ; Ialomița — Vasile Marin ; Iași — Vasile Potop ; Ilfov— Gheorghe Necula ; Maramureș — Gheorghe Blaj ; Mehedinți — Iulian Ploștinaru ; Mureș — Nicolae Vereș; Neamț — Ștefan Boboș ; Olt — Constantin Sandu ; Prahova — Ion Ca- trinescu : Sălaj — Laurean Tulai ; Teleorman — Marin Drăgan; Tulcea— Teodor Coman ; Vaslui — Gheorghe Tănase ; Vîlcea — Petre Dănică ; Vrancea — Simion Dobrovici.Primii-secretari i-au urat conducătorului partidului și statului sănătate și fericire, viață îndelungată și putere deplină de muncă, spre binele întregii noastre națiuni, pentru înflorirea patriei socialiste.Mulțumind călduros pentru ură

afaceri ad-interim al Irakului — Salah Eddin I. Al-Sheikhli, Columbiei — Alvaro Rocha Latinde, R.P.D. Coreene — Li Ho Zang, Belgiei — Lionel de Mey, Braziliei — Jadiel Ferreira de Oliveira, R.P. Congo — Christophe Laban, Pakistanului — Mohammad Akbar Agha, Republicii A- frica Centrală — Bakouzou Antoine- Roger, Danemarcei — Bent Brogard, R.A. Egipt — Ibrahim Youssri ; șeful Reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei — Eduardo Casuso, directorul Centrului de informații al O.N.U. — S. A. Chedid, reprezentantul P.N.U.D. — Alexander Rotival, directorul Centrului european al U.N.E.S.C.O. pentru învățămint superior — Manfred Ribbing.După prezentarea felicitărilor de către șefii misiunilor diplomatice, a luat cuvîntul ambasadorul Jaromir Ocheduszko, decanul corpului diplomatic, care, adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus : Este o deosebită plăcere și o mare cinste pentru mine să vă adresez, în numele corpului diplomatic, precum și al meu personal, cele mai bune urări și sincere felicitări cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere.Privind în urmă, fie-mi îngăduit să mă refer la convorbirile și intilnirile pe care am avut prilejul să le avem cu dumneavoastră. Toate aceste convorbiri au fost directe și sincere, naturale și deschise. Vă bucurați din partea noastră de o înaltă considera- țiune. Păstrăm de la aceste întîlniri o amintire puternică, vie și recunoscătoare. Marile probleme nu au fost niciodată fără greutăți, dar am putut să constatăm la dumneavoastră voința sinceră de a dezvolta relații de colaborare între popoare, pentru cauza păcii și progresului.In aceste zile ale sărbătoririi dumneavoastră, aș dori să vă reînnoiesc urările noastre cele mai călduroase de viață lungă, succese numeroase in activitatea dumneavoastră pusă in slujba bunăstării României.

rile transmise, pentru cuvintele de apreciere exprimate la adresa activității sale, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :
Dragi tovarăși,Doresc să vă mulțumesc tuturor șl, prin voi, comitetelor județene de partid, consiliilor populare, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din județele voastre pentru urările ce mi le-ați adresat astăzi.Folosesc acest prilej pentru a sublinia rolul important pe care il are activitatea voastră, a comitetelor județene, a comuniștilor, a consiliilor populare și a tuturor colectivelor de oameni ai muncii în îndeplinirea ho- tărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale.Știu că în cadrul conferințelor județene s-au adoptat hotăriri importante cu privire la realizarea cincinalului în mai puțin de 5 ani și doresc să vă urez vouă, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județele voastre să realizați cu succes planul și angajamentele ce vi le-ați asumat. Fiind intre noi, trebuie să vă spun că ieri, la Conferința Organizației de partid a municipiului București, am considerat just angajamentul acelor județe care au hotă- rît să reducă numai cu o lună termenul de îndeplinire a cincinalului —, dar cred că ați apreciat și voi că a- cest angajament nu reprezintă ultimul cuvînt al comuniștilor, al oamenilor muncii din județele respective. 'Desigur, realizarea sarcinilor mari care stau în fața noastră cere eforturi serioase din partea fiecăruia și eu aș dori să vă asigur că împreună cu tovarășii din Comitetul Executiv, din Prezidiul Permanent și Secretariat vom acționa în așa fel incit să venim în sprijinul comitetelor județene de partid, al consiliilor populare, în soluționarea diferitelor probleme care se ridică în activitatea de zi cu zi. în ce mă privește, voi face totul pentru a asigura dezvoltarea în bune condiții a activității partidului și statului, pentru întărirea unității partidului și poporului nostru, pentru a servi cauza înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate și a făuririi comunismului in România. (Aplauze).Vă rog ca, o dată cu mulțumirile mele, să transmiteți tuturor comuniștilor, oamenilor muncii din județele voastre cele mai bune urări de succese în activitatea lor, de sănătate și fericire. (Aplauze).In încheierea solemnității, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, în- tr-o atmosferă tovărășească, plină de căldură, cu cei prezenți, care i-au

Răspunzînd, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Domnule decan al corpului diplomatic,Domnilor ambasadori și reprezentanți ai țărilor respective,Aș dori să vă mulțumesc in modul cel mai cordial pentru urările și felicitările pe care mi le-ați adresat. Mă bucură faptul că România întreține relații de colaborare și prieteni» cu țările pe care dumneavoastră Io reprezentați, ca, de altfel, cu aproape totalitatea țărilor lumii.Mă bucură faptul că această colaborare intre România și țările dumneavoastră s-a dezvoltat în mod ascendent, că dumneavoastră, ca reprezentanți ai țărilor respective, ați contribuit și contribuiți Ia dezvoltarea acestei colaborări. Fără indoială că această colaborare corespunde intereselor popoarelor respective — mă refer aici la poporul român și Ia interesele fiecărei țări în parte cu caro dezvoltăm aceste relații — dar, în lumea de astăzi, relațiile bune dintre două state sint, totodată, o contribuție la buna colaborare și la cauza păcii în general.Țările noastre, după cum știți, sint angajate pe un drum al făuririi unei păci care să asigure tuturor națiunilor condiții de dezvoltare liberă, independentă, să-și făurească viața corespunzător voinței poporului respectiv.Sper că și în continuare între țările noastre se vor dezvolta relațiile de colaborare, că vom conlucra în condiții tot mai bune pentru înfăptuirea securității europene, pentru realizarea păcii în lume, pentru o politică nouă de colaborare între popoare.In acest spirit, vă mulțumesc incă o dată pentru urări, pentru activitatea pe care o depuneți. Urez relații bune între țările și popoarele noastre. (Aplauze).Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut apoi cordial cu șefii misiunilor diplomatice, care au închinat o cupă de șampanie în sănătatea sa.

urat, încă o dată, ani mulți de .viață, închinînd un pahar de șampanie in sănătatea secretarului general al partidului.
★

In mesajele transmise își găsesc o vibrantă expresie gindurile și sentimentele de aleasă stimă și prețuire pe care le nutresc toți oamenii muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — față de conducătorul partidului și statului. Ei aduc omagiul lor însuflețit tovarășului Nicolae Ceaușescu, de ai cărui nume, de a cărui capacitate organizatorică, fermitate ideologică, putere de muncă, abnegație și dăruire se leagă victoriile obținute de poporul român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.A fost exprimată recunoștința pentru grija permanentă pe care partidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă dezvoltării arrhonioase și dinamice a tuturor județelor patriei, înfloririi tuturor localităților țării.In cuvinte calde, oamenii muncii își manifestă profunda satisfacție pentru faptul că, în condițiile funcțiilor de mare răspundere cu care este învestit de partid și popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a găsit întotdeauna calea legăturilor nemijlocite cu realitățile vii ale construcției socialiste, cu masele largi ale celor ce muncesc, în mijlocul cărora s-a aflat permanent. Sprijinul direct și de înaltă competență in cadrul acestor dialoguri rodnice, de lucru, cu creatorii bunurilor materiale și spirituale, indicațiile prețioase, îndemnurile secretarului general au contribuit la perfecționarea activității în toate compartimentele construcției socialiste.De ziua aniversării celui mai iubit fiu al poporului, toți cetățenii patriei își reafirmă unitatea de monolit în jurul partidului și al secretarului său general, încrederea și adeziunea totală la politica marxist-leninistă, internă și externă, a Partidului Comunist Român, hotărîrea lor fermă de a milita neabătut și cu toate forțele pentru înfăptuirea ei.In unanimitate, ei se angajează să înfăptuiască obiectivele stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, să realizeze planul pe acest an la parametrii maximali, să îndeplinească înainte de termen prevederile cincinalului, contribuind astfel la progresul continuu și multilateral al României pe calea socialismului și comunismului. (Agerpres)
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Dejun oferit de C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat 

si Consiliul de Miniștri
(Urmare din pag. I)științe .sociale și politice, altor instituții științifice, uniunilor de creație, Eroi ai Muncii Socialiste, generali, reprezentanți ai oamenilor muncii.La intrarea în sală, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, membrii conducerii de partid și de stat au fost întîmpinați cu vii aplauze.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Un cor interpretează tradiționalul „Mulți ani trăiască !“.Toastînd in sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER a spus :Sîntem încă sub impresia puternică a cumpănitei frumuseți a gîn- durilor ce ți-au fost adresate în scrisoarea trimisă de către Comitetul Central, de către Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri. Sînt convins că evoc toată căldura sim- țămintelor de prețuire și afecțiune pe care le-am așternut în această scrisoare, atunci cînd ridic paharul în sănătatea ta. Să' trăiești, la mulți ani ! --Rînd pe rînd vin apoi la tovarășul Nicolae Ceaușescu, toastînd în cinstea sa, militanți din ilegalitate ai partidului, primii-secretari ai comitetelor județene de partid, reprezentanți ai oamenilor de știință și cultură, Consiliului Național al Femeilor, ai organizațiilor de tineret, un mare număr din cei pre- zenți.Astăzi, cînd împliniți 55 de ani de viață și patru decenii de cînd ați intrat în rîndurile mișcării comuniste — a spus în toastul său tovarășul Chivu Stoica, îngăduiți-mi, vă rog, să vă exprim, în numele celor mai în vîrstă dintre noi, al tuturor membrilor de partid din anii ilegalității, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și putere de muncă pentru binele partidului și al țării, pentru fericirea personală, a soției dumneavoastră, a tuturor celor care vă sînt dragi.Acestui modest omagiu al nostru, acum, cînd națiunea întreagă vă sărbătorește, nu pot să nu-i alătur cu emoție gîndul că de numele dumneavoastră se leagă nu numai toate marile transformări care au loc în societatea românească de azi, ci și renumele internațional fără precedent, dar pe deplin meritat, pe care România îl are în lumea contemporană.Dintre marii oameni pe care i-a dăruit istoriei poporul nostru, Nicolae Ceaușescu, Omul și Tovarășul pe care îl sărbătorim azi, se află la loc de cinste.Capacitatea de a interpreta și dezvolta creator marxismul, largul dumneavoastră orizont de cunoaștere, înaltele . calități de activist de partid și de stat, de om între oameni, clarviziunea și inteligența vie, spiritul dinamic și novator, devotamentul nețărmurit față de patrie și popor, internaționalismul consecvent ce vă caracterizează constituie pentru noi toți un strălucit exemplu de comunist, de om politic și -conducător.Unul din marile merite ale stilului dumneavoastră de muncă și viață este și acela că, punînd la loc de cinste principiul activității colective, v-ați sfătuit permanent cu masele, cu organele și organizațiile de partid,, cu mai vîrstnicii și cu tinerii, prețuind întotdeauna așa cum se cuvine pe aceia cu care în anii grei ai ilegalității ați luptat și biruit atîtea greutăți. Unii dintre acești tovarăși sînt de față la această masă festivă și sînt o- norați să vă omagieze la a 55-a aniversare, la împlinirea a patru decenii de muncă și luptă pentru cauza partidului comuniștilor.Vă doresc din inimă viață lungă și multă putere de muncă, pentru că, așa cum s-a dovedit deplin și în aceste zile, în sănătatea și puterea dumneavoastră de muncă se află nădejdea împlinirii tuturor țelurilor noastre.Iubite tovarășe Ceaușescu, Ia mulți ani, întru tinerețe fără bătrî- nețe, spre propășirea socialistă și comunistă a patriei !Toastînd, tovarășul Vasile Vîlcu 

a spus : Am mandatul tovarășilor și colegilor mei și al celorlalți activiști din toate județele țării să vă exprim deplina noastră recunoștință pentru munca rodnică pe care ați desfășurat-o și o desfă- șurați, încă din fragedă tinerețe, pentru eliberarea socială și națională a poporului nostru, pentru exemplara dv. activitate creatoare, teoretică și practică, plină de cutezanță, de dăruire comunistă, pentru interesele României socialiste. Exprim, de asemenea, aprecierea și sprijinul unanim al organizațiilor județene de partid, al tuturor oamenilor muncii față de politica externă îrițeleaptă, profund internaționalistă, pe care o promovați.Noi, cei care de mai mulți ani am avut posibilitatea să vă cunoaștem bine, știm rolul deosebit pe care îl aveți în aotivitatea Comitetului Central, în elaborarea politicii partidului, la fundamentarea științifică a programului dezvoltării' multilaterale a orînduirii noastre socialiste.Prețuim nețărmurit de mult contribuția dumneavoastră la întărirea unității de monolit a întregului popor în jurul partidului, la creșterea neabătută a rolului 'conducător al partidului în toate domeniile vieții șociale, la promovarea principiului muncii și conducerii colective și la permanentizarea unei legături strînse cu comitetele județene de partid, cu celelalte organizații de partid, de stat

ți obștești, cu masele de oameni ai muncii din întreaga țară.Pentru noi, activiștii de partid, exemplul dumneavoastră de revoluționar cutezător, de dăruire și abnegație, de profund umanism și de înaltă demnitate, spiritul dumneavoastră creator profund mar- xist-leninist ne-au fost, ne sînt și ne vor fi întotdeauna călăuză sigură în viață și în muncă.Vă urăm, din toată inima, ani mulți cu sănătate, să conduceți și în viitor partidul cu același dinamism și cu aceeași tinerească vigoare, să călăuziți spre noi trepte de progres, cultură și civilizație destinele României, în numele viitorului de aur al poporului, fericire personală și familiei dumneavoastră.Să ne trăiți cît țara, pentru țară !Să ne trăiți, la mulți ani !In numele oamenilor de știință și cultură, prof. univ. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu a spus : Am sentimentul că, în ultimele două sute de ore, nu există nici o singură casă românească în care numele dumneavoastră să nu fi fost rostit, cu respect și afecțiune, însoțit de o urare sinceră.Fac parte din generația U.T.C. din 1939, promoția intelectualității comuniste „Nicolae Ceaușescu".Legile istoriei României au fost uneori neîndurătoare, fiindcă nu tuturor eroilor ei le-a oferit dreptul de a se bucura de roadele gîn- dului și luptei lor înflăcărate, ca lui Mihai și lui Bălcescu și lui Cuza.în cazul nostru avem bucuria de a inaugura epoca unei construcții fericite și sigure, sub conducerea unei personalități complexe și puternice, care de patru decenii garantează cu propria sa tinerețe tinerețea victorioasă a patriei, fiindcă are alături de sine tot poporul român.Istoria civilizației mărturisește că atunci cînd țările mici au avut destine mari, acest miracol s-a datorat . marilor personalități pe care soarta națiunilor li le-a hărăzit spre gloria lor. România are privilegiul unui asemenea țel, cu avantajul de a purta și marele sigiliu democratic, deoarece, țăran prin naștere, muncitor și fiu al clasei muncitoare prin destin, intelectual modern prin pregătirea sa științifică, conducătorul nostru de azi întrunește în bogata sa activitate și experiență și personalizează în ființa lui intimă unitatea tuturor factorilor activi ai națiunii, patriotismul lor socialist.Intelectualitatea din toate ramurile cugetului și talentului românesc v-a trimis, în felurite chipuri, mesajele ei de gratitudine și admirație.Felicitîndu-vă pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa, permiteți-mi să ridic acest pahar în onoarea dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, pentru bucuria și satisfacția întregii intelectualități socialiste, de a vă ști în fruntea ei, a conducerii partidului și a statului, acum și întru mulți ani !Transmițînd tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele Consiliului Național al Femeilor și al tuturor femeilor din România, cele mai calde felicitări, urările fierbinți de sănătate, fericire, tinerețe veșnică, împliniri tot mai strălucite în activitatea sa nobilă, neobosită închinată progresului continuu al patriei noastre, fericirii poporului român, cauzei socialismului, păcii Și înfrățirii între popoare, tovarășa 

Suzana Gâdea a spus :Vă încredințăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că milioanele de femei din patria noastră, “împreună cu soții, fiii, frații lor, își vor pune întreaga lor capacitate creatoare, devotamentul, hărnicia, spiritul de inițiativă în slujba înfăptuirii țelurilor mărețe, înscrise pe stindardul Partidului Comunist Român, care conduce poporul nostru din biruință în biruință, pe drumul socialismului și comunismului, al prosperității și păcii. Dînd glas sentimentelor de stimă, dragoste, caldă și adîncă prețuire, de profundă recunoștință și atașament cu care milioanele de femei, întregul nostru popor vă înconjoară, vă dorim din adîncul inimii, să trăiți, să munciți mulți ani spre binele și fericirea poporului nostru, al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.în toastul său, primul-secretar *1 C.C. al U.T.C., Traian Ștefă- 
nescu, relevă că împreună cu întregul nostru popor, ca întotdeauna, tineretul — pionierii, muncitorii, țăranii, elevii, studenții, intelectualii, români și de alte naționalități — a fost prezent spre a ura, din toată inima, secretarului general al partidului noi și fericite împliniri spre binele partidului, al întregului nostru popor. Tineretul vede în dumneavoastră pe acela care din fragedă tinerețe a pornit lupta revoluționară, iar astăzi, în fruntea partidului și statului, ne conduce înainte, spre noi victorii. Vedem în dumneavoastră eroul național, care trebuie urmat de fiecare dintre uteciștii patriei.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că tînără generație a patriei, la fel ca întotdeauna, va urma neabătut politica partidului nostru, indicațiile dumneavoastră.Răspunzînd urărilor adresate, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuvintele sale fiind salutate cu puternice și îndelungi aplauze. (Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se publică la 
pagina I). Toți cei prezenți au urat din nou, cu profundă dragos
te, un călduros „La mulți ani!“.

"X

OMAGIU LA ANIVERSAREMărturia stimei și afecțiunii
Mă bucură nespus de mult hotă- 

rlrea consiliului rectorilor și sena
tului Universității de a vă conferi 
înaltul titlu de Doctor Honoris 
Causa al Universității din Bucu
rești. Această hotărire a fost gene
rată de înalta apreciere pe care in
telectualitatea acestei țări, împre
ună cu toți oamenii muncii o dau 
prețioasei dumneavoastră contribu
ții teoretice la edificarea noii orîn- 
duiri. Aceasta este, totodată, o do
vadă a stimei și afecțiunii ce v-o

păstrează intelectualitatea română, 
pentru sprijinul competent și gene
ros pe care îl acordați în perma
nență dezvoltării creației științifice 
și artistice.

Permanenta și constructiva dum
neavoastră prezență în actualitatea 
problemelor diferite și complexe 
ale științei, îhvățămîntului și pro
ducției ne-a impresionat întotdea
una prin amplitudinea sa crea
toare și prin incandescența mobili
zatoare a personalității dumnea
voastră.

V-am auzit de nenumărate ori 
vorbind și am urmărit cu atenție 
documentele semnate de dumnea
voastră, din cuprinsul cărora ira
diază atita forță spirituală și care 
condensează devotamentul de luptă
tor al clasei, muncitoare, pentru 
înaltele idealuri ale construcției 
socialismului și comunismului in 
țara noastră. Vă dorim ani mulți 
și sănătate pentru a ne conduce 
spre împlinirea ac est o/ idealuri.

Acad. Ștefan MILCU

Darul nostru

Operă ce va străluci întotdeauna
Entuziasmat de marile înfăptuiri 

materiale și spirituale ale poporului 
nostru, de cind ii conduceți cu fer
mitate și înțelepciune viața de 
partid și de stat, îndrăznesc ca, de 
la locul meu modest de muncă, să 
vă urez mulți ani fericiți, cu prile
jul împlinirii a 55 de ani de la naș
terea dumneavoastră.

Ca inginer, prins de decenii în 
proiectare, in învățământ și cerce
tare, socot că în dăruirea dumnea
voastră i pentru binele nostru, al tu
turor, va străluci totdeauna opera

de legare temeinică a cercetării de 
producție, de rosturile ei naturale, 
de a sprijini ridicarea materială-a 
poporului, premisă a ridicării lui 
spirituale. Sînt convins că va stră
luci, în aceeași măsură, legarea în
vățământului de amindouă, care ne 
permite să pregătim un vrednic 
schimb de mîine și să luăm parte 
activă la revoluția tehnico-știin
țifică contemporană, condiție esen
țială a progresului viitor al țării.

Cu admirație pentru spiritul de e- 
chitate pe care-l promovați în po

litica internă și externă a țării, 
pentru instaurarea unui regim de 
pace și securitate în lumea frămân
tatului nostru secol, este o cinste 
pentru mine să mă alătur oameni
lor muncii care vă urează sănătate 
și putere de muncă in conducerea 
cu devotament și dragoste a desti
nelor poporului al cărui fiu de sea
mă sinteți, pe drumul construirii 
socialismului și a comunismului în 
patria noastră.

Acad. Remus RADULEȚSuflet din sufletul neamului nostru
Neîndoios că, pretutindeni in 

patria noastră socialistă, fiecare 
muncitor se bucură nespus de roa
dele minunate din grădina tot mai 
frumoasă a țării. Grădina asta-i de 
aur, cu merele tot din aur, pentru 
că munca harnicului nostru popor 
vrea s-o facă așa. In orice județ e 
la fel : din răsputeri se constru
iește pentru binele țării și al po
porului, cum niciodată nu s-â mai 
construit așa. Chiar în uzina unde 
lucrez, la „Republica", cite nu s-au 
înnoit în ultimii cinci ani — și 
mereu altele se înnoiesc — secții și 
ateliere. Firesc este să ne gîndim : 
cui datorăm toate realizările, pe

care le întîlnim azi ? Cui ii dato
răm o- Românie în plin progres, 
demnă și stupină pe destinele ei, 
stimată și admirată in lume ? Ne
îndoios, cui altcuiva decit Partidu
lui Comunist Român, în rindurile 
căruia mă număr din anul 1945. O 
spun cu emoție : precum simte 
inima țării, simt și eu ; de fiecare 
dată îmi îndrept gindurile de re
cunoștință către omul cel mai drag, 
drag ca lumina zilei, care întruchi
pează cugetul fierbinte al neamu
lui nostru, către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cum scria Coșbuc așa 
este pentru comuniștii români, 
pentru toată națiunea noastră so

cialistă și secretarul general al 
partidului : suflet din sufletul nea
mului meu.

La a 55-a aniversare a zilei dv. 
de naștere, vă doresc — la fel ca 
toți oamenii muncii din țara noas
tră, ea toți oamenii cinstiți din 
lume — să ne trăiți, la mulți ani, 
cu multă sănătatq, iubitul nostru 
conducător !

Radu LIȚAN
Erou al Muncii Socialiste 
maistru de întreținere 
uzina „Republica" 
din București

Neobosit, cadranul Carpaților ritmează 
idee neumbrită, destin cutezător.
La vîrstă de lumină, o țară în amiază 
azi „La mulți ani I" vă spune, iubit conducător, 
în trupurile noastre vibrează ritm de țară ; 
solemn încolonate, ceasornicele vin 
să vadă muncitorii ce clipele schimbară 
că mai grăbit li-i mersul și miezul mai deplin. 
E darul nostru — timpul trăit muncitorește — 
pe care îl aducem frumoasei sărbători ; 
un timp care gîndește și bate românește 
un timp ce mai degrabă deschide-nalte zări.
Clepsidră de lumină din sufletele noastre 
trimite glasul faptei, statornic legămîrit 
spre cel care, o dată cu ctitorii măiastre, 
un veac al demnității ne-a dat pe-acest pămînt.
Un flux de ore pline, în orice colț de țară 
aduce mai aproape eroic viitor I
E darul nostru simplu, muncitoresc, prin care 
azi „La mulți ani 1“ vă spunem iubit conducător.

Mihai NEGULESCU

Meritul de excepție 
al unei gîndiri creatoare

Ștafetd-’Steag
Bălcesbu — nimb al unei vremi amare I
Și Ceaușescu — început de eră I
Azi libertatea cîntă-n drumul mare
Cu viitorul la butonieră.
Un veac — abia mocnea o rază tristă... 
Dar dup-alt sfert de veac : ce vîlvătaie ! 
Bălcescule, Republica există I
Și tu exiști în celalt Nicolae I

Victor TULBURE
Ori de cite ori călătoresc peste 

hotare și mă intîlnesc cu oameni de 
artă, în dialogurile noastre se află 
un nume și o operă pe care inter
locutorii mei o evocă cu interes, cu 
respect, cu admirație. Și de fiecare 
dată sint emoționat constatind cit 
este de puternică și de captivantă 
forța de radiație a acestei perso
nalități care nu numai pentru noi 
se identifică deplin cu succesele 
României socialiste.

In domeniul culturii, contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
substanțială și se leagă direct de 
cele mai solide înfăptuiri, de un în
treg spirit creator, ale cărui baze 
le-a pus și a cărui dezvoltare as
cendentă o urmărește îndeaproape 
ca pe una dintre trăsăturile esen
țiale ale politicii culturale a parti
dului nostru. Trei dintre direcțiile 
acestei acțiuni de stimulare a spi
ritului creator se cer în mod deo
sebit subliniate cu recunoștință. Este 
mai întîi imboldul dat artei noas
tre de a se întemeia statornic,

neabătut pe valorile unei conștiin
țe socialiste care socotește omul ca 
esență și valoare supremă a vieții. 
Este apoi impulsul dat artei de a 
situa in centrul ei nu un erou pa
siv, stăpinit de împrejurări, ci o 
voință de a se realiza uman și pen
tru oameni, în atmosfera unei înalte 
și vibrante tensiuni morale. Si este, 
de asemenea, avîntul imprimat atît 
de necesarului proces permanent de 
primenire interioară a culturii, prin 
intensificarea cunoașterii propriei 
noastre arte și a artei tuturor ce
lorlalte popoare in evoluția lor. A- 
ceste trei direcții constituie mani
festarea unei gîndiri extrem de di
namice, caracterizată printr-o con
tinuă și rodnică, dorință de a co
munica direct cu ceea ce este viu, 
spărgind tiparele, formulele și 
schemele. Meritul de excepție al a- 
cestei gîndiri e de a veni in întâm
pinarea evenimentului, de a pre
vedea și de a ține seama de modi
ficările petrecute în real.

Scriu aceste rînduri, de profundă 
stimă și încredere, în momentul in 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împlinește 55. de ani, vîrsta temei- 
niciilor, vîrsta la care înțelepciunea 
e tinără și viguroasă.

Practica fericită a secretarului ge
neral al P.C.R. de a lucra în con
cret, cu scopuri practice precise se. 
îmbină -cu perspectiva timpului, cu 
nobilele finalități- ale socialismului, 
iar acest fapt/determină ca iniția
tivele sale — și, implicit, activita
tea conducerii partidului și statu
lui nostru — să se înscrie deopotri
vă in imediat și in durată. După 
cum faptul că inițiativele secretaru
lui general al P.C.R. țin seama atît 
de năzuințele creatorului de bunuri 
spirituale, cit și de beneficiarul lor, 
îl situează-la rangul unui mare 
animator al vieții noastre spiritua
le, organizator și conducător al dia
logului dintre artist și popor.

Radu BELIGAN
artist al poporului

Partidul Ceausescu,
Romania

îndrumările - ca sămînța bună
Dacă aș putea să exprim toate 

gindurile și simțămintele cele mai 
curate, dacă aș putea să dau . glas 
emoției pe care am simțit-o cind 
am avut marea cinste și bucurie de 
a primi vizitele celui mai iubit fiu 
al poporului nostru ! Dacă aș putea 
face un buchet ales, l-aș trimite, 
o dată cu urările mele, ale tuturor 
locuitorilor care alcătuiesc suflarea 
comunei noastre. Mă bucur, ca fie
care bun român, să pot ura viață 
lungă și putere de muncă tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Eu sînt 
unul dintre cetățenii patriei care 
au avut fericirea de a participa la

întîlnirile sale de lucru, deoarece 
cooperativa noastră agricolă a fost 
vizitată de două ori de secretarul 
general al partidului nostru, în anii 
1965 și 1971. De fiecare dată l-am 
intimpinat după datină cu pline și 
sare, cu flori și cu cuvinte izvorîte 
din inimă, i-am raportat cu mândrie 
realizările noastre, ale cooperatori
lor și mecanizatorilor. Am ascultat 
prețioasele îndrumări și pot spune 
că ele s-au dovedit întotdeauna ca 
sămînța bună și au dat rod bogat.

Alături de toți cetățenii României, 
cu nețărmurită bucurie și dragoste,

urâm tovarășului Ceaușescu ani
— mulți și fericiți, spre binele nostru, 

al tuturor fiilor acestui popor, al 
frumoasei și mândrei noastre țări. 
Ii dorim să vină cît mai des in acest 
colț mănos al Bărăganului, in co
muna Gheorghe Doja, de unde îi 
transmitem cele mai .curate ginduri 
și simțăminte.

Ion SPATARELU 
președintele 
cooperativei agricole 
„Gheorghe Do|a" 
județul Ialomița

Din inima mereu
Am împărtășit, impreună cu zecii» 

de mii de muncitori și de țărani, de 
activiști in domeniul culturii din 
diferite județe, entuziasmul, admi
rația, mândria plină de răspundere 
pe care ni le sădește in suflet to
varășul Nicolae Ceaușescu, venit să 
poarte cu oamenii muncii un dialog 
viu, deschis și rodnic. Dialog ridicat 
în acești ani la rangul de practică 
de muncă obișnuită a partidului și 
statului. In decursul unor astfel de 
vizite, impreună cu alți colegi de 
pe tărimul muncii artistice, am pus 
la inimă și ne-au ‘întinerit inima

înaltele chemări și îndemnuri, ve
nite din inima sa mereu tinără, a- 
dresate tuturor celor care avem mi
siunea să apropiem valorile culturii 
de dragostea și înțelegerea oameni
lor muncii de pe întreg cuprinsul 
țării.

Devotamentul nețărmurit pentru 
cauza înfloririi multilaterale a pa
triei socialiste, pentru triumful de
plin al păcii în lume, pentru înfăp
tuirea nobilelor aspirații ale socie
tății contemporane, clarviziunea și 
fermitatea ce-l caracterizează pe 
secretarul general al partidului sint

tînără
calități umane exemplare pentru 
fiecare cetățean al țării, pentru fie
care militant pe tărimul culturii și 
artei. Cu un. astfel de sentiment 
angajant, urez tovarășului Nicolae 
Ceaușescu multă sănătate și ani 
îndelungați de viață, pentru prospe
ritatea continuă a României socia
liste, pentru înflorirea neîncetată a 
culturii și artei noastre.

Dr. Vasile TOMESCU
secretar al Uniunii CompozitorilorDREPTATEA A IEȘIT LA LUMINĂ

Ce clipe unice putem trăi intr-o 
epocă fără seamăn cind, cu fie
care zi pe care o adăugăm vieților 
noastre, constatăm că am avut ma
rea șansă de a fi contemporani cu 
una dintre cele mai importante 
personalități pe care acest popor 
și le-a dat sie însuși și omenirii 
întregi.

Am avut încă o dată sentimentul 
acesta joi seara, in Piața Palatului 
Republicii, transformată într-o 
vastă arenă populară.

Am avut acest îmbărbătător și 
reconfortant sentiment și de alte 
nenumărate, ori, îndeosebi in timpul 
neuitatelor dialoguri ale tovarășu
lui Ceaușescu cu țara. L-am înso
țit odată, ca reporter, intr-una din 
vizitele sale de lucru pe meleagu
rile de sud-vest ale țării. Intr-un 
sat, la Colonești, i-a ieșit în în
tâmpinare cu pline și sare o femeie 
dirză, bărbătoasă, un fel de Vitoria 
Lipan din „Baltagul" lui Sado- 
veanu, și l-a cinstit cu o frumoasă 
urare argeșeană. Tovarășul Nicolae

Ceaușescu a privit-o zâmbind și a 
intrebat-o : „Acu ești de acord cu 
mine, Floarea ?“ Iar femeia i-a 
răspuns : „Da, dreptatea a ieșit la 
lumină. Și să-ți fie sufletul ca un 
măr înflorit și viața cît mai lungă, 
fiule, că ai avut dreptate. Noi ală
turi de tine sîntem, și-om fi cite 
zile-om trăi I Și alături de ceea ce 
faci acum in țara asta, or fi și cei 
ce ne-or urma, că din bătaia ini
milor noastre și din zborul viselor 
noastre cresc !“. Am aflat mai târ
ziu, încercând să pătrund tilcul în
trebării ce i se pusese, că, prin 
anii începutului marii cooperativi
zări a agriculturii, femeia aceea 
din Colonești avusese un „afront" 
cu militantul partidului care vor
bea țăranilor despre singura cale 
spre belșug și bunăstare.

O vorbă din bătrini glăsuieșțe că 
urarea trebuie să fie întotdeauna 
pe măsura celui sărbătorit și cu cit 
acesta este mai Om, cu atît spusa 
care ii este adresată se cere a ft 
mai omenească. Așa mi s-au părut 
a fi cuvintele țărănoii din Colo

nești. Tot atunci l-am văzut pe 
conducătorul partidului plecindu-și 
fruntea in fața memoriei Basarabi- 
lor la Tismana ; apoi, intr-un loc 
unde urma să se aleagă amplasa
mentul uzinei -de autoturisme de 
lingă Pitești, după ce a văzut ma
chetele halelor care nu erau pe 
vremea aceea decit un proiect de 
perspectivă, s-a adresat viitorilor 
constructori : „Și fiți atenți, nu 
dărimați toți stejarii ăștia cind veți 
ridica uzina, cruțați tot mai mulți 
din ei. Veți avea nevoie de aerul 
și de frumusețea lor".

Ara alergat seara, după marea 
sărbătoare a poporului Bucureștiu- 
lui, să-mi caut carnetul unde îmi 
notasem detaliile acelui drum de 
neuitat pe care le consideram atît 
de caracteristice. Străbateam un 
fluviu de torțe aprinse, și mi se 
părea că inima poporului se trans
formase intr-o torță pe care Româ
nia i-o înmâna să-i lumineze mai 
departe calea spre viitor.

loan GRIGORESCU

I.

Trâim aceste fericite zile 
înscrise-n viața-ntregului popor 
Precum istoria înscrie-n file 
Cu litere de aur mersul lor. •

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

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

IV.
E Omul — Ceaușescu Nicolae 
Iubit ca steagul nostru tricolor, 
Ca steagul roșu, limpede văpaie 
In zborul liber către viitor.

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

VI.
Din anii grei legat de-acest popor, 
Curat ca lacrima, ai fost făclia 
Ce-a luminat și-adînc și-nălțător 
Ca să-nflorească, nouă, România.

VII.
O țară, suverană, de renume 
Prin muncă, omenie și-adevăr 
Prin numele aceluia ce-n lume 
îi duce crezul peste mări și țări.

VIII.
întru mulți ani și multă sănătate, 
O tinerețe veșnică-ți dorim 
Cu datinile din străbuni lăsate 
Azi, fiu iubit al țării, te cinstim.

IX.
Căci tuturor ne ești în veci mîndria 
Și conștiința trează luminînd 
Partidul, Ceaușescu, România 
E tot ce-avem mai scump pe-acest pămînt.

Al. ANDR1ȚO1U
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CONFERIMORGANIZAȚI ei mu nici paie de partid bucurești
Reafirmare entuziastă a hotăririi 

de a îndeplini cincinalul 
în patru ani și jumătate
Din angajamentele organizației municipale de partid București

Peste prevederile maximale ale planului pe anul 
1973 se vor realiza :

® O producție-marfă în valoare de 1,5 miliarde 
lei;

• Mărfuri pentru fondul pieței în valoare de 200 
milioane lei;

• Beneficii în sumă de 500 milioane lei;
• Un aport valutar de 50 milioane lei valută.

în Editura politică a apăruți

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Conferința organizației 

municipale de partid București 
25 ianuarie 1973

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A PARTIDULUI COMUNIST ITALIANVineri după-amiază a sosit in Capitală o delegație a Partidului Comunist Italian, condusă dc tovarășul Rino Serri. membru al Direcțiunii P.C.I., care, la invitația .Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, face o vizită in țara noastră.Delegația P.C.I. a fost salutată de tovarășul Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
Semnarea unui protocol româno-ungar 

privind colaborarea in domeniul agriculturii

RECEPȚIE OFERITĂ

DE AMBASADORUL
INDIEICu prilejul aniversării Zile! naționale a Republicii India, ambasadorul acestei țâri la București, V. K. Ahuja, a oferit vineri după-amiază 

o recepție în saloanele ambasadei.Au participat Miron Constantines- cu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a Zilei naționale a Republicii India, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al acestei țări la București. V. K. Ahuja, a rostit o cuvîn- tare la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)
Cronica zileiSpiritul de tnaltă responsabilitate și exigență partinică, reafirmarea puternică a atașamentului comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărirea fermă de a munci cu pasiune și pricepere, de a-și mobiliza și mai mult energiile și capacitatea creatoare pentru a înfăptui neabătut programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 'elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională, pentru a transpune în fapt angajamentul patriotic asumat — cincinalul în patru ani și jumătate — au constituit nota dominantă a lucrărilor Conferinței organizației de partid a municipiului București.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului municipal de partid, subliniind că înfăptuirea cincinalului în patru ani și jumătate a devenit un obiectiv insuflețitor în întreaga activitate a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, a relevat că o importantă contribuție în acest sens aii constituit-o îndeplinirea și depășirea planului și a angajamentelor pe anul 1972. Infățișind rezultatele do- bîndite — o producție marfă peste planul inițial pe anul 1972 de 2.5 miliarde lei, depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii, a planului de export, reducerea pe primele 9 luni sub nivelul planificat a cheltuielilor la o mie de Iei producție marfă — darea de seamă a analizat, totodată, unele neajunsuri, manifestate mai ales în activitatea de investiții. S-a apreciat că, în ansamblu, organizațiile de partid au obținut o și mai bogată experiență în conducerea activității economice, în valorificarea inițiativei maselor,..în prcțmo- varea unui și mai puternic' ' climat de exigență și fermitate în îndeplinirea sarcinilor. ;'Dupa ' c'e â subliniat că aceste rezultate sint rodul activității oamenilor muncii, a organelor și organizațiilor de partid, vorbitorul a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele conferinței. mulțumiri fierbinți pentru îndrumările și sprijinul prețios\ a- cordat, pentru grija și înțelegerea pe care le manifestă față de problemele ce preocupă organizația municipală de partid, pentru prezența sa permanentă în -iața și activitatea Capitalei.

O mare parte din darea de seamă 
a fost consacrată direcțiilor principale în care trebuie să acționeze organizațiile de partid, colectivele de întreprinderi în vederea realizării angajamentului de a înfăptui cincinalul în patru ani și jumătate și, ca 
o premisă majoră, a prevederilor maximale ale planului pp anul 1973 — an în care producția industrială crește cu 17,6 la sută față de planul pe 1972, productivitatea muncii cu 13 la sută, sarcinile de export cu 39 la sută, iar cele de investiții cu 35 la sută. în mod deosebit a fost relevată ampla activitate desfășurată de organizația municipală de partid, de organizațiile de partid din întreprinderi, care va trebui intensificată în continuare, pentru recrutarea și pregătirea forței de muncă necesare generalizării schimbului II și extinderii schimbului III, asigurarea cu cadre a noilor capacități de producție, folosirea integrală și cu eficiență ridicată a forței de muncă existente. Darea de seamă s-a oprit apoi pe larg la problemele privind realizarea planului în condiții de maximă eficiență economică, infățișind acțiunile întreprinse și care vor trebui amplificate în vederea accelerării procesului de modernizare a tehnologiilor și asimilării a noi produse de înaltă tehnicitate și complexitate, lărgirii^gamei de produse competitive destinate exportului, valorificării superioare a resurselor de materii prime și energie, întăririi disciplinei în domeniul consumurilor materiale și a disciplinei tehnologice — intr-un cuvint, pentru folosirea rațională a întregului potențial material șl uman de care dispune Capitala.în continuare, darea de seamă s-a referit pe larg la problemele perfecționării muncii politico-ideologice și cultural-educative, la necesitatea, sporirii rolului acesteia în dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor și mobilizarea lor'la înfăptuirea sarcinilor construcției economice și sociale, ex- tinzîndu-se experiența pozitivă acumulată în diferite unități. Darea de seamă a analizat apoi un șir de probleme ale accentuării caracterului științific și practic-aplicativ al procesului de învățămînt, integrării mai rapide a învățămîntului cu producția și cercetarea științifică, întăririi vieții de partid și a activității ideologice în rîndul oamenilor de cultură.' Totodată, a fost reliefată experiența acumulată în creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, subliniindu-se necesitatea de a se acționa cu și mai multă fermitate în direcția perfecționării stilului și metodelor de ' muncă, pentru creșterea capacității lor organizatorice și a influenței lor politice în toate domeniile.Prezentînd angajamentele asumate pentru depășirea planului pe anul 1973, darea de seamă a dat expresie hotăririi organizației de partid a Capitalei, a tuturor oamenilor muncii de a munci cu dăruire și abnegație pentru înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, a sarcinilor ce le 

revin din programul de dezvoltare economico-socială a patriei, elaborat dc Congresul al X-lea și Conferința Națională.în mod firesc, dezbaterile conferinței s-au concentrat asupra problemelor și acțiunilor legate de înfăptuirea cincinalului înainte de termen. de realizarea și depășirea sarcinilor cantitative și calitative ale planului pe 1973, în lumina hotăriri- lor Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie 1972. După ce a înfățișat ampla activitate ce se desfășoară in întreprinderile din sector pentru îndeplinirea angajamentului asumat de organizația de partid a Capitalei, tov. Marin Enache, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 3, a subliniat că o sarcină cu caracter prioritar, spre înfăptuirea căreia sint și vor- fi orientate în continuare eforturile colectivelor din întreprinderi, din cercetare și proiectare, activitatea organizațiilor de partid din sector, o constituie înnoirea și modernizarea produselor și a tehnologiilor de fabricație ; el a relevat, tot- ’ odată, posibilitățile existente în întreprinderi pentru lărgirea gamei produselor și mărirea volumului mărfurilor destinate exportului, insistând asupra cerinței valorificării, superioare a producției la export. Tov. Iosif Șteinbach, directorul general al Centralei de confecții și tricotaje, a exprimat hotărirea colectivului Fabricii de confecții și tricotaje București de a realiza planul cincinal în 4 ani, subliniind că la temelia acestui angajament stau realizările obținute în 1972, experiența acumulată, măsurile tehnico-organizatorice aplicate sau care urmează a fi aplicate pentru perfecționarea tehnicii și tehnologiilor de fabricație, organizarea superioară a producției, folosirea intensivă a utilajelor și spații- lo? ’productive, redudferea cțbnăuniu- rilor specifice de materii prime și materiale,' ridicarea-la un. nivel superior a calității produselor.Ca obiectiv central al planului pe acest an, ca și al întregului cincinal, ridicarea calitativă și creșterea eficienței activității economice au ocupat un loc important in cadrul dezbaterilor conferinței. Muncitorul Ion 
Cosma, de la uzina „Semănătoarea", a relevat experiența dobîndită in a- ceastă mare întreprindere în modernizarea și reproiectarea unor produse, în reducerea importului unor piese și subansamble, subliniind că organizația de partid stimulează puternic inițiativa și capacitatea creatoare a întregului colectiv pentru a realiza mașini agricole tot mai perfecționate și competitive pe plan internațional, cu un consum cît mai redus de metal. Tov. Alexandru 
Roșu, directorul;general al Grupului de uzine- „23 August", a arătat că succesele obținute de această mare uzină bucureșteană în depășirea tuturor indicatorilor planului, precum și în extinderea exportului, se datoresc, în mare măsură, sprijinului și îndrumărilor concrete primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul repetatelor sale vizite de lucru. în continuare, vorbitorul a Înfățișat căile prin care acționează colectivul uzinei în scopul diversificării și modernizării producției, adaptării ei operative Ia cerințele economiei naționale și ale pieței externe, creșterii continue a valorii produselor finite rezultate dintr-o tonă de metal. El a exprimat voința fermă a întregului colectiv de a lupta cu și mai multă hotărîre pentru înlăturarea neajunsurilor — mai ales pentru evitarea întârzierilor în livrarea unor utilaje destinate lucrărilor de investiții și micșorarea volumului rebuturilor.In cuvintul său. tov. Lina Ciobanu, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2, s-a oprit pe larg asupra acțiunilor și măsurilor întreprinse sau in curs de finalizare pentru folosirea intensivă a mașinilor, utilajelor și a spațiilor de producție, pentru creșterea coeficientului de schimburi in întreprinderi. Calculele arată — a spus vorbitoarea — că, la nivelul de dotare din 1973, sporirea cu 1 la sută a gradului de folosire a mașinilor și utilajelor asigură în întreprinderile sectorului un spor de producție de 65 milioane lei. Ea s-a referit apoi la activitatea desfășurată pentru recrutarea și pregătirea cadrelor necesare generalizării schimbului II, extinderii schimbului III, precum și noilor capacități de producție, la necesitatea ca organizațiile de partid și comitetele oamenilor muncii din întreprinderi să intensifice preocupările pentru perfecționarea calificării și reciclarea cadrelor.în același sens, tovarășul Alexandru Beșa, secretar al comitetului de partid de la Uzina de mașini grele București, a înfățișat măsurile inițiate de organizația de partid pentru valorificarea deplină a potențialului material și uman al acestei mari întreprinderi, prin folosirea cu indici superiori a capacităților de producție, generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III. Totodată, vorbitorul s-a referit Ia preocupările organizației de partid și ale conducerii uzinei pentru darea în funcțiune Ia termen a tuturor investițiilor prevăzute în acest an și devansarea celor din anul viitor, pentru desfășurarea unei largi acțiuni de ridicare a calificării profesionale a salariaților și, îndeosebi, pentru asigurarea forței 

de muncă necesare îndeplinirii cincinalului înainte de termen, prin participarea nemijlocită a comuniștilor cu cea mai bună pregătire profesională la calificarea tinerilor muncitori, prin cursuri de scurtă durată.Tov. Cornel Nicoda. prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 4, .după ce a evidențiat rezultatele pozitive obținute in cadrul sectorului ca urmare a incetățenirii practicii de a rezolva, la fața locului, pe baza dialogului cu comuniștii și ceilalți oameni ai muncii, problemele cu care sint confruntate întreprinderile, a solicitat unor ministere și centrale industriale să acționeze mai hotărît pentru asigurarea aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale de calitate corespunzătoare, pentru întărirea disciplinei în realizarea planurilor de cooperare între întreprinderi.In lumina hotărîrilor Congresului al X-lea privind creșterea rolului organelor locale ale puterii de stat în conducerea întregii activități economice și sociale pe plan local, tov. 
Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al consiliului popular municipal, a expus măsurile preconizate pentru îmbunătățirea planului de sistematizare a Capitalei : intensificarea ritmului de construire a locuințelor în zonele de legătură dintre cartierele noi și central municipiului, pe arterele principale ale orașului, precum și trecerea la construcția de blocuri cu un număr sporit de etaje ; modernizarea comerțului și mai buna aprovizionare a populației ; sporirea și diversificarea gamei de servicii și prestații pentru populație.Problemele de stringentă actualitate privind modernizarea învățămîn- tului și creșterea eficienței cercetării științifice, prin integrarea organică a învățămîntului cu cercetarea și producția, au polarizat atenția a numeroși vorbitori. în această ordine de idei, prof. dr. Radu Voinea, rectorul Institutului politehnic, a relevat rezultatele pozitive obținute ca urmare a deplasării unor catedre în mari uzine, desfășurării unui șir de cursuri și lucrări practice in întreprinderi, orientării proiectelor studenților spre probleme concrete ale producției, insistând asupra faptului că este vorba doar de un începui, care trebuie continuat și dezvoltat cu perseverență, încît studenții, ca ur- marJ a activității practice în producție, să dobîndească, o dată cu noi cunoștințe, și deprinderi care să prezinte pentru ei un ajutor efectiv, după absolvire. După ce a împărtășit din experiența organizației de partid pe care-o reprezintă în asigurarea unei integrări rapide a tineretului in producție, tov.. Felicia Maica, directoarea Liceului „Gh. Șincai", a relevat necesitatea promovării mai stăruitoare a unor metode moderne de învățămînt, ca o condiție esențială a îmbunătățirii procesului formativ al tineretului, și a solicitat urgentarea reglementării modalităților de atestare a elevilor în meseria învățată în cursul activității practice desfășurate în anii de școală.Aspectele variate pe care le ridică integrarea organică a organizațiilor de partid în viața întreprinderilor și instituțiilor, perfecționarea conducerii vieții sociale, îmbunătățirea stilului și metodelor muncii de partid au fost larg abordate de mai multi delegați. Astfel, tovarășa Adriana Moraru. secretar al Comitetului de partid al sectorului 5, analizînd pe larg îndatoririle ce revin organizațiilor de partid și comitetelor oamenilor muncii privind generalizarea experienței pozitive, a inițiativelor valoroase în întrecerea socialistă, punerea în valoare a întregului potențial creator al tuturor cadrelor tehnice și muncitorilor cu înaltă calificare pentru modernizarea continuă a producției, a subliniat necesitatea adoptării unei poziții ferme, combative împotriva oricăror manifestări de automulțumire, de inerție și rutină, a stimulării spiritului novator, în primul rînd în munca de partid.Analizînd modalitățile de perfecționare a conducerii activității economice de către organizațiile de partid, tov. Costică Chițimia, prim- secretar al Comitetului de partid al sectorului 6, a relevat măsurile poli- tico-organizatorice întreprinse în unitățile sectorului pentru valorificarea mai intensă a rezervelor interne ale producției, extinderea acțiunii de autoutilare. Se simte nevoia — a spus vorbitorul — ca activiștii de partid, degrevați în mai mare măsură de ședințe, să-și desfășoare cea mai mare parte a activității pe teren, în mijlocul oamenilor, în scopul rezolvării competente și operative a problemelor ce se ridică în diferi,te domenii ale vieții economice și sociale.Problematica vieții ideologice a Capitalei, modalitățile de intensificare a activității politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii au constituit obiectul intervențiilor multor delegați. Exprimînd dorința fierbinte, angajamentul scriitorilor de a se dovedi prin operele lor, așa cum le-a cerut secretarul general al partidului, la Înălțimea titlului de „ajutoare de nădejde ale partidului" în educarea comunistă a maselor, in promovarea principiilor eticii și echității socialiste, scriitorul Laurențiu Fulga 8 

subliniat că scriitorii aparțin României nu numai cu ființa fizică, ci, în primul rind, prin creația lor. pe care o așează' la temeliile lumii de mîine, străduindu-se să se inspire din inepuizabila sursă pc care o constituie activitatea Partidului Comunist Român.tn cuvinte emoționante, pornite din adincul inimii, vorbitorii și-au exprimat intr-o impresionantă unanimitate satisfacția pentru participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu ia lucrările conferinței, precum și angajamentul de a îndeplini exemplar prețioasele indicații pe care le-a dat cu prilejul vizitei de lucru efectuate, în zilele premergătoare. într-un șir dc întreprinderi și instituții bucu- reștene. Făcindu-se interpreții gindu- rilor și sentimentelor comuniștilor, ale tuturor cetățenilor Capitalei, ei au dat glas înaltei prețuiri pe care Întregul nostru popor o acordă aportului decisiv al secretarului general al partidului la fundamentarea și înfăptuirea programului de înflorire a patriei, la elaborarea politicii interne și externe marxist-leniniste a partidului, la inSuflarea unui puternic spirit novator in toate compartimentele societății. Ia inițierea vastului .proces de perfecționare a organizării și conducerii întregii vieți sociale, menit să accelereze ritmul dezvoltării multilaterale a României socialiste. Justețea acestei orientări științifice, clarvăzătoare, a partidului — au subliniat vorbitorii — este confirmată de realizările remarcabile obținute in perioada care a urmat Congresului al IX-lea al P.C.R., în dezvoltarea economiei, științei și culturii, in ridicarea nivelului de trai al poporului, în creșterea prestigiului internațional al României. Pe drept cuvint, s-a arătat în conferință că toate acestea' au contribuit la cimentarea și mai puternică a unității și coeziunii întregii națiuni în jurul partidului, al Comitetului său Central, in frunte cu tovarășul Nicojae Ceaușescu, unitate care reprezintă o puternică forță motrice a progresului societății românești.Simțămintele de profundă stimă și dragoste față de conducătorul partidului și statului, care de patru decenii militează cu exemplară pasiune și abnegație pentru triumful idealului comunist, și-au găsit expresie vibrantă în cuvintele pline de căldură prin care vorbitorii au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu prilejul aniversării zilei sale de naștere, urări fierbinți de sănătate și fericire, de viață îndelungată, spre binele poporului, al patriei social iste.Relevînd, în cuvintul său. înalta . semnificație a ‘itlului de comunist, om de omenie, dîrz, curajos și integru, luptător plin de ’ abnegație și spirit de sacrificiu pentru interesele generale ale societății, pentru triumful cauzei socialismului, tovarășul Bădica Marinescu, vechi militant al partidului, a arătat că — prin întreaga sa activitate revoluționară desfășurată de-a lungul a patru decenii., începînd din anii aspri ai ilegalității și continuînd azi ca eminent conducător al partidului și statului — tovarășul Nicolae Ceaușescu întruchipează in mod strălucit modelul militantului revoluționar, al patriotului și comunistului înflăcărat.In cuvintul a numeroși delegați și-a găsit expresie adeziunea totală față de politica externă a partidului și statului nostru, pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului rorAân, a cauzei generale a păcii și socialismului, a cărei justețe și principialitate se exprimă prin creșterea prestigiului țării, prin afirmarea viguroasă a României socialiste pe arena mondială, ca promotoare consecventă a prieteniei și cooperării cu toate țările socialiste, a relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea lor socială.Fțrimit cu puternice ovații și a- clamații, a luat cuvintul, in încheierea lucrărilor conferinței, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.. Cuprinză- toarea cuvîntare a secretarului general al partidului, abordind o largă tematică, se înscrie prin profunzimea .analizei și importanta indicațiilor ca un prețios îndrumar concret — de interes general, depășind sfera organizației de partid a Capi- ’ talei — care evidențiază căile și modalitățile practice de folosire a tuturor pîrghiilor menite să asigure indeplinirea cincinalului înainte de termen, realizarea mărețului program stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R.Conferința a aleș apoi noul comitet municipal de partid și comisia de revizie. Plenara comitetului municipal, întrunită în, prima sa ședință, a reales ca prim-secretar pe tovarășul Gheorghe Cioară.Adoptată In unanimitate, intr-o atmosferă de vie însuflețire, hotărirea conferinței a înscris angajamentul ferm al organizației municipale de partid de a mobiliza .forțele comuniștilor. ale tuturor oamenilor muncii din Capitală, pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, ca un aport la eforturile întregului popor, consacrate accelerării progresului economico-social al țării, înaintării mai rapide pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

Mircea ANGELESCU 
Tudor OLARU

La 26 ianuarie, Ion Moldovan, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor, și Jenâ Vâncso, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare din R. P. Ungară, au semnat la București protocolul privind colaborarea tehni- co-științifică pe anul 1973 in domeniul agriculturii și industriei alimentare intre cele două ministere. Documentul prevede livrarea reciprocă de semințe și material săditor, de
Vizitele directorului executiv al Programului Națiunilor Unite 

pentru protejarea mediului înconjurătorDirectorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru protejarea mediului inconjurător. Maurice F. Strong, car.e face o vizită oficială în țara noastră la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a avut întrevederi în cursul zilei de vineri cu Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, Milon Ni- colescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România. Ioan Ursu. președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Alexandru Calomfirescu. prim- adjunct al ministrului sănătății, și George Bărănescu, președintele Comisiei pentru combaterea poluării
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
23 și 30 ianuarie. In țară : Vreme tn 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de burniță

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV/1972

Valoarea cîștlgurilorNr. Specificarea Nr. libretului (in lei)cil. cîștlgurilor în excursii ieșit câștigător parțială totală
I Excursii organizate :1 — Excursie la Paris 436-251-32 10 5002 404-1-87 10 5003 406-719-6 10 5004 460-1-493 10 5005 ti »» 459-1-1370 10 500 52 5006 — Excursie la Roma 466-1-632 9 2007 ’ 413-323-9 9 2008 439-1-2251 9 2009 424-151-12 9 20010 415-1-577 9 200 46 00011 — Excursie in U.R.S.S. 417-1-227 6 00012 460-209-179 6 00013 459-205-191 6 00014 443-1-326 6 00015 465-1-267 6 00016 452-1-439 6 00017 118-134-4 6 00018 464-203-95 6 000 48 00019 — Excursie în R.D.G. 434-103-6 6 00020 462-1-738 6 00021 402-1-479 6 00022 459-1-663 6 00023 461-208-1240 6 00024 „ »* 1 418-205-46 6 00025 421-210-6 6 000 42 000

II Excursii individuale :26 — Excursie individuală 403-1-247 6 00027 409-202-63 6 00028 410-113-171 6 00029 424-519-30 6 00030 431-1-19 6 00031 441-201-314 6 00032 436-1-477 6 00033 422-250-17 6 00034 404-1-126 6 00035 431-106-1012 6 00036 ,, M 461-201-40 6 00037 • • «• 462-1-841 6 00038 464-1-94 6 00039 H H 459-1-2059 6 00040 „ ,, 438-103-728 6 00041 ,, „ 437-113-93 6 00042 >> »♦ 443-1-498 6 oon43 M M 401-414-6 6 00044 432-1-53 6 00045 424-104-291 6 00046 ,, ,, 415-1-746 6 00047 ,, ,, 412-410-4 6 00048 419-203-80 6 00049 „ »» 450-1-93 6 00050 M >» 458-214-5 6 00051 1J »♦ 428-1-46 6 00052 ,, • „ 423-1-65 6 00053 461-205-329 6 00054 ■M ♦> 466-1-52 6 00055 4» «♦ 462-210-220 6 00056 464-208-202 6 00057 M M 459-1-2663 6 00058 »> 5» 460-1-671 6 00059 465-1-202 6 000 204 000TOTAL 59 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI : 392 500Ciștigătorii excursiilor organizate, precum și cei care în locul excursiilor individuale cîștigate doresc excursii organizate au obligația să se prezinte în cel mult 30 zile.de la data tragerii la sorți La filialele C.E.C.

utilaje pentru agricultură și industria alimentară, colaborarea și cooperarea directă între, unități, centrale industriale și direcții din cele două ministere, cooperarea in realizarea de obiective in agricultura și industria alimentară in România și Ungaria sau in terțe țări, precum și vizite reciproce de specialiști _ in Vederea documentării în diferite sectoare ale producției agricole și alimentare. (Agerpres) 

mediului a Academiei Republicii Socialiste România.In timpul convorbirilor purtate cu acest prilej s-au subliniat posibilitățile de colaborare intre România și Programul Națiunilor Unite pentru protejarea mediului inconjurător și s-au examinat căile pentru ca România să poată beneficia de rezultatele acțiunilor internaționale desfășurate sub egida acestui organ al O.N.U.In cursul după-amiezii, la sediul Centrului de. informare al O.N.U. pentru România, Maurice F. Strong a ținut o conferință de presă.Seara. George Macovescu. ministrul afacerilor externe, a oferit un dineu în cinstea oaspetelui.(Agerpres)
și ploaie, mai frecvent In nordul țării. 
Vintul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre't&nus’lS și minus 8 grade în ju- 
piățatea de ,est a târli și între minus 8 
și plus 2 grade I ti’rest, iar maximele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade. Pe alocuri se va produce 
ceață. In București : Vreme In curs de 
încălzire ușoară. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Precipitații slabe. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura sta
ționară la început, apoi in creștere 
ușoară. Seara și dimineața, ceată slabă.

pentru îndeplinirea formalităților necesare efectuării excursiei.In cazul neprezentării în termen sau al neefectuării excursiei, atât pentru excursiile organizate cît și pentru cele individuale ciștigurile se plătesc tn numerar.

Ministrul afacerilor extern» al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă prin care Charles David Ganao, ministru al afacerilor externe al Republicii Populare Congo, mulțumește pentru felicitările care i-au fost adresate cu prilejul numirii sale in această funcție.
★Cu prilejul Împlinirii a 80 de ani de la nașterea lui Suhe-Bator, vineri dimineața, la Ambasada R.P. Mongole la București, a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia Dendeviin Sarav, ambasadorul acestei: țări la București, a înfățișat momentele principale ale vieții și luptei întemeietorului Partidului Popular Revoluționar Mongol și al statului democrat-popular mongol, aspecte ale construcției socialiste în R.P. Mongolă.Au participat reprezentanți ai ziarelor și publicațiilor centrale, precum și ’ corespondenți ai presei străine a- creditați la București.
★Muzeul de artă modernă și con-) temporană românească din Galați găzduiește expoziția republicană a artiștilor plastici amatori de la orașe și sate, organizată de Consiliul Culturii; și Educației Socialiste și Consiliul) Central al U.G.S.R. Sint expuse 158’ lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă. Expoziția, al cărei vernisaj a avut loc la Ploiești; urmează să fie deschisă și în alte' centre muncitorești din țară.(Agerpres)

• SPORT • SPORT •

HANDBAL : Campionatul 
feminin

0 nouă lideră: 
echipa I.E.F.S.'IAȘI (Prin telefon). Deschizînd ieri, ca și in ziua precedentă, seria meciurilor de handbal ce au loc in Sala sporturilor din localitate, echipa Progresul avea să părăsească terenul Iarăși cu mare părere de rău ; joi nu reușise deeît in extremis un rezultat de egalitate — acum pierdea la mare luptă, la numai un gol diferență (10—11) meciul cu Voința- Odorhei. Efectul imediat al acestor două rezultate este pentru handbalistele de la Progresul destul de neplăcut : ele păstrează, cu șanse re- strinse de a mai schimba ceva, penultimul loc în clasament, fiind sortite retrogradării...Este destul de impresionant să vezi aceste „meciuri ale disperării" pe care le susțin — acum la Iași, in mod indirect — candidatele la divizia B. Echipa din Tîrgu-Mureș a, încercat ieri (în fața formației Rapid) una din ultimele tentative de a nu lăsa izolată singura victori» realizată in acest campionat, în primăvara trecută, pe teren propriu. Poate că astăzi am fi vorbit de o a doua victorie a mureșencelor, căci au jucat excelent in repriza secundă. Revenirea lor s-a dovedit insă tardivă, pentru că experimentata Ana Stănișel și colegele ei luaseră un avans substanțial pînă la pauză (9—2) pentru ca în final să cîștige cu 15—7.O victorie scontată, avînd jocul permanent la îndemină, au realizat handbalistele de la Universitatea București : 14—9 (8—6) cu Constructorul Timișoara.Fără exagerare — și pe deplin merit, credem noi — cea mai simpatizată echipă în acest turneu ieșean este Textila Buhuși. Pentru jocul și victoria de joi seară în fața liderelor au primit ieri, la intrarea pe teren pentru partida cu Rulmentul Brașov, un plus de aplauze și garanția că galeria ieșeană le va susține... ca la Buhuși 1 începînd intr-un ritm formidabil, textilistele au condus minute in șir. dar replica brașovencelor (aseară in mare formă, din nou, contând pe excelenta Irene Oancea) avea să schimbe cursul jocului și rezultatul. La pauză, Rulmentul a condus eu 7—4, pentru a ciștiga in cele din urmă cu 13—11.Derbiul etapei, I.E.F.S. — Universitatea Timișoara, meci ciștigat de prima echipă cu 9—6 (4—1), a provocat și schimbarea liderului clasamentului. După a doua infrîngere consecutivă, Universitatea a fost e- galată la puncte (29) de echipa bucureșteană. Aceasta, avind insă un golaveraj superior (+ 73 fată de -1-71), a trecut în frunte. Rezultatul derbiului e intr-un fel surprinzător dacă ținem seama de faptul că I.E.F.S., dincolo de absența lui Băicoianu. a jucat și fără A. Schramko. suspendată pentru o etapă.Turneul de handbal feminin de la Iași se încheie astăzi după-amiază cind, înaintea derbiului Universitatea Timișoara — Universitatea București, vor avea loc următoarele patru meciuri : Mureșul — Constructorul, Textila — Progresul, Voința — Rapid și I.E.F.S. — Rulmentul.
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FEUCITARI ADRESATE TOVARĂȘM N1C01AE CEABȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului chinez, precum și al nostru personal, vă transmitem calde felicitări.Dumneavoastră sînteți om politic de seamă al României. încă din timpul tinereții, ați participat activ la mișcarea revoluționară, aducînd o contribuție remarcabilă la eliberarea poporului român.Sub conducerea Dumneavoastră, Partidul Comunist Român și poporul român, perseverînd în politica de independență și dezvoltare de sine stătătoare, au obținut realizări importante în construcția socialistă. Sfidînd forța brutală și îndrăznind să luptați, ați dus lupte susținute pentru apărarea independenței naționale și suveranității țării. Ne exprimăm sprijinul și admirația.Dumneavoastră ați adus o nouă contribuție la consolidarea și întărirea necontenită a prieteniei revoluționare dintre cele două partide, țări și popoare ale Chinei și României.Vă dorim din toată inima multă sănătate și . viață lungă și să obțineți succese și mai mari în activitatea Dumneavoastră.
MAO TZEDUN DUN Bl-U

Președintele Comitetului Central Președintele a.i. al Republicii
al Partidului Comunist Chinez Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere vă adresez cele mai cordiale felicitări și vă exprim cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată și fericire personală.Permiteți-mi să folosesc această ocazie pentru a vă ura noi succese în activitatea dv. creatoare desfășurată spre binele poporului Republicii Socialiste România vecine și prietene, în interesul socialismului și păcii în lume.
IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere. în numele Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, al guvernului R. D. Vietnam și al nostru personal, vă adresăm Dumneavoastră felicitările noastre cele mai călduroase.Vă dorim sincer multă sănătate, ca, împreună cu Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, să conduceți întregul popor român in obținerea de noi succese în opera de construire a României socialiste multilateral dezvoltate, contribuind la apărarea păcii în Europa și în lume.Fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre partidele și popoarele țărilor noastre, Vietnam și România, să se consolideze și să se dezvolte din ce în ce mai mult. )
TON DUC THANG ' LE DUAN

Președintele Republicii Democrate Prim-secretar al Comitetului Central
Vietnam al Partidului celor ce Muncesc

din Vietnam

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate Domnule Președinte,

A fost deosebit de amabil din partea Dumneavoastră să vă amintiți de mine în ultima lună, atît. cu ocazia zilei mele de naștere, cît și cu cea a instaurării mele.Doresc să cunoașteți că apreciez foarte mult mesajele Dumneavoastră pline de atenție. De asemenea, mi-aduc aminte cu multă plăcere de vizita mea la București, ■precum și de vizita Dumneavoastră la Washington și împărtășesc pe deplin convingerea Dumneavoastră că relațiile dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale. Americii se vor dezvolta mai departe, în interesul prieteniei și cooperării între popoarele noastre.De asemenea, îmi face deosebită plăcere să vă transmit calde felicitări cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la naștere și la rîndul meu să vă transmit aceleași urări de sănătate deplină și fericire.Vă mulțumesc pentru prietenia și cooperarea Dumneavoastră, pentru a continua să acționăm împreună spre a construi o lume pașnică, mai bună.Cu calde salutări personale, în mod sincer,
RICHARD NIXON

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al meu personal, vă adresez Dumneavoastră cele mai calde felicitări și un salut frățesc.Sub conducerea Partidului Comunist Român în frunte cu Dumneavoastră — eminent conducător de partid și de stat al României, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — harnicul și talentatul popor român obține succese strălucite în construirea noii societăți și în prezent duce o luptă plină de abnegație pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al partidului privind construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a sarcinilor de luptă puse de Conferința Națională. Datorită politicii externe independente și iubitoare de pace a Partidului Comunist Român, prestigiul internațional al României crește pe zi ce trece.Poporul coreean se bucură sincer de toate realizările poporului frate român și le salută cu căldură.După vizita Dumneavoastră în țara noastră, relațiile frățești de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre, statornicite în lupta comună împotriva imperialismului, pentru ’ triumful măreței cauze a socialismului, s-au ridicat pe o treaptă și mai înaltă de dezvoltare. Partidul și poporul nostru relevă cu o mare satisfacție acest lucru și sînt încredințate că aceste relații se vor întări și dezvolta continuu și de acum înainte în toate domeniile, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura din toată inima multă sănătate și noi succese în activitatea Dumneavoastră de răspundere în numele înfloririi și dezvoltării Republicii Socialiste România.
KIM IR SEN
Secretar general

* al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea

Președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității SocialisteCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, în numele populației, al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud și al meu personal, vă adresez Dumneavoastră cele mai .calde urări.Vă doresc multă sănătate și să obțineți numeroase noi succese în nobila Dumneavoastră misiune.Fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre populația din Vietnamul de sud și poporul român să se consolideze și să se dezvolte tot mai frumos pe zi ce trece.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al F.N.E. din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, transmit Excelenței Voastre, atît în numele meu cît și al guvernului și poporului Pakistanului, cele mai călduroase felicitări și urări pentru sănătatea și fericirea Dumneavoastră. Fie ca acest an, care a început atît de favorabil prin vizita Dumneavoastră memorabilă în Pakistan, să aducă României mai multă prosperitate sub conducerea Dumneavoastră înțeleaptă și să cunoască o întărire continuă a legăturilor bazate pe țeluri comune și înțelegere între România și Pakistan.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Președintele Pakistanului

Dragă tovarășe CEA UȘESCU,. Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mai sincere felicitări tovărășești. Vă doresc din toată inima multă sănătate și noi succese în munca Dumneavoastră de înaltă răspundere pentru prosperitatea poporului român și înflorirea Republicii Socialiste România.
TODOR JIVKOV

i

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Republicii Socialiste Româniade Stat al

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și urări de multă sănătate și fericire, de prosperitate și progres poporului român.

ANWAR SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă transmitem felicitările noastre frățești în numele partidului și al poporului nostru.Dorim să vă reînnoim călduroasele noastre urări pentru progresul continuu și fericirea poporului român în edificarea socialismului.. Totodată, vă adresăm sincerele noastre urări de succese și fericire personală.
Comandant FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii. Cuba

-. ..... • - -• • '.......................... ... . ...

Președintele ConsiliuluiStimate' tovarășe Ceaușescu.Cu prilejul celei de-a 55-a numele Comitetului Central al de Stat al Republicii Populare Polone și al bune felicitări și urări de sănătate, fericire personală și succese în activitatea neavoastră, spre binele poporului frate român, al dezvoltării multilaterale publicii Socialiste România.Sîntem convinși că colaborarea dintre partidele și țările noastre se va adînci și în viitor în interesul ambelor noastre popoare prietene, al întăririi unității întregii comunități socialiste — bastion al păcii, libertății popoarelor și progresului

aniversări Partidului l 
a zilei Dumneavoastră de naștere, ît Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului nostru personal, vă adresăm cele mai Dum- a Re-

în lumea contemporană.
EDWARD GIEREK

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

DIN PARTEA TOVARĂȘILOR L. I. BREJNEV Șl N. V PODGORNÎICu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, ambasadorul U.R.S.S. la București, V. I. Drozdenko, a transmis din partea tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, și a tovarășului Nikolai Viktorovici Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., felicitări cordiale și urări de sănătate, viață îndelungată și mari succese în activitatea multilaterală de răspundere pe care o desfășoară pe linie 'e partid și de stat.Tovarășii L. I. Brejnev și N. V. Podgornîi și-au exprimat încrederea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică se vor dezvolta și întări continuu, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

DIN PARTEA TOVARĂȘILOR G. HUSAK Șl L. SVOBODAAmbasadorul R. S. Cehoslovace la București a transmis, din partea tovarășilor Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Ludvik Svoboda» președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, calde felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar genera) ăl Partidului Comunist Român, președinte ■ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 55-a. aniversări a zilei de naștere și urări de sănătate, fericire personală și succese în activitatea de construire a socialismului în Republica Socialistă România. A exprimat convingerea că colaborarea dintre partidele și țările noastre se va întări în continuare, pe baza principiilor marxism-leninismului. spre binele popoarelor noastre, ceea ce va contribui la întărirea socialismului și păcii în întreaga lume.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,în numele Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania și al meu personal, mă alătur la nenumăratele dovezi de prietenie și simpatie pe primiți cu prilejul celei de-a 55-a aniversări.Noi, comuniștii spanioli, vă considerăm ca unul din prietenii cei mai

iau.'

care 1«sinceri și iubiți ai partidului și poporului nostru, ca unul din conducătorii cei mai res-. pectați ai mișcării muncitorești și comuniste internaționale, care se distinge prin capacitatea sa creatoare, prin inițiativa și fermitatea sa în aplicarea și dezvoltarea ideilor marxism-leninismului.Vă dorim mulți ani de viață, spre binele poporului român și al cauzei comunismului. Dorim să folosim acest prilej pentru a vă reînnoi, din toată inima, sentimentele noastre de gratitudine și solidaritate fată de Dumneavoastră și partidul Dumneavoastră.

DIN PARTEA TOVARĂȘILOR
E. HONECKER, W. ULBRICHT Șl W STOPHAmbasadorul R. D. Germane la București a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere, din partea tovarășilor Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat, și Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri ale Republicii Democrate Germane, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate, succese în activitate, fericire personală.Totodată, a exprimat încrederea că relațiile dintre P.S.U.G.'și P.C.R.. dintre R. D. Germană și Republica Socialistă România se vor dezvolta cu succes și în viitor, în interesul popoarelor celor două țări, al întăririi unității comunității țărilor socialiste, al cauzei păcii.

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCUCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă transmit cele mai cordiale felicitări.Fie ca și în viitor să vă bucurați de sănătate deplină și putere de muncă pentru 
a vă conținuta activitatea în folosul țării Dumneavoastră.

WILLY BRANDT
Cancelar federal

al Republicii Federale a Germaniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei, dv. de naștere, vă transmit, în numele. meu și al comuniștilor italieni, un salut frățesc împreună cu cele mai sincere urări de succes în activitatea Dumneavoastră.

LUIGI LONGO

Pentru Comitetul Executiv 
al Partidului Comunist din Spania

SANTIAGO CARRILLO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți, Excelență, cele mai cordiale felicitări. îmi permit să adaug sincerele mele urări de sănătate deplină și de fericire personală, precum și urări de prosperitat» pentru poporul român.

FRANZ JONAS
Președintele federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCb ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, îmi este plăcut să vă adresez,' în numele meu și al poporului italian, călduroase urări pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

DIN PARTEA C. C. AL P. P. R. M. Șl A PREZIDIULUI 

MARELUI HURAL POPULAR AL R. P. MONGOLEAmbasadorul R. P. Mongole la București a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu următorul mesaj :Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol și Prezidiul Marelui Hural Popular al R.P. Mongole vă transmit Dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu, felicitări cordiale și un salut fierbinte cu ocazia celei de-a ,55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere și vă urează multă sănătate, viața îndelungată, noi și mari succese în activitatea Dumneavoastră, consacrată construirii socialismului în România' prietenă, întăririi unității comunității țărilor socialiste, triumfului cauzei păcii și socialismului în lume.
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejui fericit aJ celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere îmi permit onoarea de a vă felicita în modul cel mai sincer pe Dumneavoastră personal, precum și poporul român.Fie ca sănătatea și succesele să însoțească pe Excelența Voastră în conducerea poporului român spre realizări și mai mari în anii care vin. .
JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite 
Tanzania

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat, al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei.de naștere a Excelenței Voastre, am plăcerea să vă exprim bunele mele urări pentru o viață lungă și fericită în slujba poporului român prieten.Fie ca. eforturile Excelenței Voastre pentru progresul cauzei păcii, libertății și socialismului să fie încununate cu succes în anii viitori, pe care vi-i doresc să fie fericiți și să vă bucurați de sănătate.

GAAFAR MOHAMMED EL NUMEYRI
' Președintele Republicii Democratice

Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, doresc să vă exprim felicitările mele cordiale și urări sincere pentru prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.

KAKUEI TANAKA
Prim-ministru al Japoniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a zilei Dumneavoastră de naștere, am marea plăcere să vă . transmit urările mele cele mai bune de succese continue, sănătate și fericire.

DOM MINTOFF
Prim-ministru al Maltei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări, am onoarea, domnule președinte al Consiliului de Stat, de a vă prezenta din partea mea și a poporului finlandez, felicitări călduroase și cele mai sincere urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în npmele meu, al guvernului și al poporului nigerian, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări cu fericita ocazie a celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere.Noi vă felicităm, domnule președinte, cu prilejul acestui important eveniment în viața unui om și vă urăm succese tot mai mari în activitatea Dumneavoastră deja foarte merituoasă și excepțională pentru progresul țării Dumneavoastră și pentru promovarea păcii în lume și înțelegerii internaționale.Sîntem convinși că strînsa și fructuoasa cooperare existentă între cele două, țări și popoare ale noastre va continua să cunoască o înflorire remarcabilă și să se întărească din ce în ce mai mult.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte considerații și stime.

General YAKUBU GOWON
Președintele Consiliului Executiv 

Federal
Comandant suprem 
al forțelor armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
i

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă transmit — în numele Comitetului nostru Director și al meu personal — călduroase felicitări și vă adresez cele mai bune urări de sănătate, prosperitate și viață îndelungată.
Cu înaltă considerație,

AGOST1NHO NETO

/

zilei.de


viața internațională

Deschiderea Conferinței
Interparlamentare pentru 

securitate si cooperare în Europa
DE LA TRIMISUL NOSTRU

ț cinema

La Helsinki s-au deschis, vineri, în clădirea parlamentului finlandez, lucrările Conferinței interparlamentare asupra cooperării și securității in Europa. Participă circa 200 de delegați din 30 de țări (28 de țări europene, S.U.A. și Canada), precum și observatori din partea grupurilor interparlamentare din numeroase alte țări și reprezentanți ai unor organizații internaționale. La lucrări ia parte o delegație a grupului român din Uniunea interparlamentară, formată din deputății prof. Tudor Drăganu, vicepreședinte al grupului, Ion Mărginea- nu, secretar al Marii Adunări Naționale, A- lexandru Ionescu, secretar al Comisiei pen
tru politică externă a Marii Adunări Naționale, și prof. Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț.In ședința inaugura*- lă, președintele Republicii Finlanda. Urho Kekonen, i-a salutat pe participanții la această importantă reuniune internațională. Vorbitorul a arătat că a- ceasta are loc sub semnul dorinței, de majoră semnificație, a reprezentanților parlamentelor de a-și consacra energiile și capacitatea lor înfăptuirii țelurilor nobile ale securității și cooperării in Europa. Noi știm — a spus vorbitorul — că în ultimii ani s-au depus eforturi serioase în favoarea convocării linei conferințe general- europene. unde participanții să poată, fără condiții sau prejudecăți, să abordeze toate problemele moștenite din trecut și care încă lși mai arurțcă

umbra asupra securității și cooperării popoarelor din Europa. Dar securitatea nu este numai o problemă a guvernelor ; ea privește toate po- ? oarele continentului.n acest context, Șeful statului finlandez a subliniat rolul deosebit ce revine parlamentarilor, ca aleși ai popoarelor respective, în această operă de mare însemnătate pentru destinele Europei.Au rostit apoi scurte alocuțiuni de salut președintele grupului interparlamentar finlandez, vicepreședintele Consiliului U- niunii interparlamentare și reprezentantul secretarului general al O.N.U.In aceeași zi, conferința a intrat în programul său de lucru. In unanimitate, participanții au ales ca președinte pe Johannes Virolainen, președintele' grupului finlandez al Uniunii interparlamentare. In cadrul dezbaterilor plenare, au luat cuvîntul reprezentanți ai grupurilor parlamentare din R.D. Germană, U.R.S.S., Polonia. Spania, R. F. a Germaniei. Iugoslavia. România. Cehoslovacia, S.U.A., Ungaria, Anglia. Elveția, precum și reprezentantul. Comisiei E- conomice O.N.U. pentru Europa.Bucurîndu-se de o mare atenție, datorită prezentării pe care a făcut-o poziției principiale a României în problema edificării securității și dezvoltării cooperării în Europa, cuvîntarea reprezentantului delegației române a pus in e- vidență posibilitățile largi ale parlamentelor
ADERAREA ROMÂNIEI LA CONVENȚIA

privind contractul de transport internațional 
de mărfuri pe șoseleNEW YORK 26 (Agerpres). — Reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România pe lingă Organizația Națiunilor Unite, ambasadorul Ion Datcu, a prezentat secretarului general al O.N.U. instrumentul privind aderarea țării noastre la Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (C.M.R.) și la Protocolul de semnătură al acesteia, întocmite la Geneva, la 19 mai 1956, cu'o rezervă la prevederile articolului 47 în sensul neacceptării jurisdicției obligatorii a Curții internaționale de justiție pentru litigiile care ar apare intre părțile contractante privind interpretarea sau aplicarea convenției.Odată cu depunerea instrumentu

Dezvoltarea economiei cehoslovace
în anulPRAGA 26 — Corespondentul Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : Joi a fost dat publicității la Praga comunicatul Direcției federale de statistică cu privire la îndeplinirea planului dezvoltării economiei naționale pe anul 1972. Din datele publicate rezultă că, în comparație cu realizările a- nului 1971, venitul național a crescut anul trecut, cu 5.9 la sută, volumul producției industriale cu 6,4 la sută, iar productivitatea muncii în industrie. cu 5,8 la sută. Producția agricolă

EVOLUȚIA FAVORABILĂ 
A COMERȚULUI 
SOVIETO-NIPONMOSCOVA 26 (Agerpres). — La Moscova a fost înființată o reprezentanță permanentă a firmei nipone «Toyo Menka Kaisha Ltd“, cea de-a treisprezecea reprezentanță ■ a unei firme din Japonia în capitala sovietică. Președintele firmei, Kazuo Iasu- moto, a relevat, cu acest prilej, că întreprinderea sa intenționează să sporească livrările de diferite instalații, inclusiv pentru modernizarea industriei de automobile sovietice.Citind un comunicat al Ministerului Industriei și Comerțului Exterior al Japoniei, agenția T.A.S.S. relevă că, în anul 1972, valoarea comerțului sovieto-nipon a ajuns la un miliard de, dolari, urmînd să atingă, la sfîr- șitul anului 1975, 5 miliarde de dolari. 

de a-și aduce contribuția la convocarea cit mai grabnică a conferinței gcneral-europe- ne. in condiții apte să asigure acesteia eficacitatea dorită de popoare.Prin obiectivele sale, decurgind din însăși vocația Uniunii interparlamentare, actuala conferință se autodefinește ca un larg forum de dezbatere, care își propune să acționeze pentru mobilizarea opiniei publice, pentru influențarea instituțiilor . legislative, precum și a guvernelor europene, în direcția accentuării e- forturilor in vederea edificării unui sistem eficient și durabil de securitate și cooperare pe continent. A- ceasta apare cu atît mai evident, cu cit lucrările Conferinței interparlamentare asupra cooperării și securității in Europa se desfășoară, in același timp in care, tot la Helsinki, au loc consultările multilaterale consacrate pregătirii Conferinței gene- ral-europene. Cele două reuniuni internaționale reliefează astfel pregnant că înfăptuirea țelului nobil al securității în Europa reclamă o amplă conlucrare. in spiritul stimei și înțelegerii, pe multiple planuri, pentru așezarea relațiilor dintre state pe noi baze, asigurindu-se condițiile cele mai favorabile pentru ca fiecare națiune să-și poată dedica eforturile, în deplină securitate, înfloririi și prosperității sale și a întregului continent.
Dumitru ȚINU

lui de aderare, au fost transmise depozitarului și Declarațiile Consiliului de Stat la articolul 42 al convenției, artipol care nu respectă principiul participării universale a statelor la tratatele internaționale multilaterale pentru care obiectul și scopul acestora prezintă interes, precum și la articolul 46, care menține starea de dependență a unor teritorii, ceea ce nu este în concordanță cu Carta Organizației Națiunilor Unite și cu documentele adoptate de O.N.U.Convenția sus-menționată va intra în vigoare, în cea ce privește Republica Socialistă| România, în a 90-a zi după depunerea instrumentulu5 de aderare, și anume, la 23 aprilie 1973.

1972globală a fost cu 3,6 la sută mai mare decit în 1971.Volumul total al investițiilor centrale de stat destinate construcțiilor a însumat 71,9 miliarde coroane, fiind cu 12,7 la sută mai mare decit în anul precedent. 91 la sută din întregul spor al producției industriale a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. La sfîrșitul anului 1972, Republica Socialistă Cehoslovacă avea 14 524 000 locuitori.
ALGERIA

Semnificațiile celei de-a doua 
faze a reformei agrareALGER 26 — Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : în cuvîntarea rostită in cadrul unei ședințe comune a Comisieb naționale pentru aplicarea reformei agrare în Algeria și a tuturor șefilor de departamente, președintele Houari Boumediene a subliniat că a doua fază a aplicării reformei agrare capătă o importanță istorică, întrucît va fi desființată pentru totdeauna orice formă de exploatare a omului de către om.Această fază a început la 1 septembrie 1972, cînd a început recenzarea tuturor proprietăților funciare, urmînd să se treacă la aplicarea ordonanței prezidențiale privind naționalizarea tuturor suprafețelor a- gricold pe care proprietarii nu le pot cultiva fără a folosi forță de muncă străină.

După parafarea acordului 
privitor la încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam 

® Declarații făcute la Paris de consilierul special al dele
gației R. D. Vietnam și de ministrul afacerilor externe al 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud ® Secretarul gene
ral ql O.N.U. va participa la Conferința internațională în 
problema vietnameză ® Canada, Ungaria, Indonezia și 
Polonia au acceptat să participe la Comisia internațională 

de control și supraveghere a respectării acorduluiPARIS 26 (Agerpres). — înainte de a părăsi, pe calea aerului, capitala franceză pentru a reveni la Hanoi, Le Duc Tho, consilierul special al delegației R.D. Vietnam, la Conferința cvadripartită in problema Vietnamului de la Paris, a declarat: „Mîine, nu se va mai auzi glasul tunurilor și pacea va reveni in Vietnam". El a subliniat că poporul vietnamez va intra într-o nouă etapă a istoriei sale, însuflețit de hotărîrea de a înfăptui neabătut clauzele acordului încheiat, de a trece la reconstrucția țării devastate de război, de a consolida și dezvolta relațiile de prietenie cu toate popoarele lumii, inclusiv cu poporul american.
★ ,PARIS 26 (Agerpres). — încheierea acordului privind încetarea războiu- ' lui și restabilirea păcii in Vietnam constituie o mare victorie a poporului vietnamez in lupta sa îndelungată și grea pentru libertate și independență, o mare victorie a popoarelor Indochinei, a forțelor iubitoare de pace din lume, a subliniat intr-o conferință de presă, organizată în capitala Franței, Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. conducătoarea delegației G.R.P. la Conferința \de la Paris cu privire la Vietnam.Acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam, a continuat Nguyen Thi Binh. a fost încheiat pe baza angajamentuluiS.U.A. de a respecta independența, suveranitatea, unitatea și lîintegrita- tea teritorială a Vietnamului, dreptul la autodeterminare al populației sud-vietnameze, pe baza recunoașterii situației reale existente în Vietnamul de sud. adică a existenței a două administrații, două zone

Luptele din Laos vor
- a declarat premierul Suvanna FumaVIENTIANE 26 (Agerpres). — Lu- înd cuvîntul in fața Adunării Naționale a Laosului, primul ministru Suvanna Fuma a afirmat că, în jurul datei de 12 februarie, va avea loc încetarea focului pe teritoriul laoțian, factor de natură să determine intrarea, în faza hotărîtoare a convorbirilor de pace dintre 'Cele. două părți laoțiene interesate — transmite agenția France Presse. Premierul guver

ÎNTREVEDERE
I. RREJNEV-J. ȚEDENBA1MOSCOVA 26 (Agerpres). — Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., s-a întîlnit, vineri, cu Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- tar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole. anunță agenția T.A.S.S. Au fost abordate probleme ale dezvoltării cooperării dintre P.C.U.S. și P.P.R.M., dintre U.R.S.S. și R.P. Mongolă, precum și unele probleme internaționale actuale.

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul semnării pro- 

tocolului comercial româ- 
no-sovietic pe anuI 1973, amba* sadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a oferit, vineri. un cocteil, in saloanele ambasadei. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

Ciu En-Iai, premier al Consi- liului de Stat al R.P. Chineze, și Ci Pîn-fei, ministru al afacerilor externe, au primit delegația economică și comercială din Mauritius, condusă de K. Jagatsingh, ministrul planificării economice și al dezvoltării, și J. M. Marchand, ministrul industriei și comerțului. A avut loc o convorbire cordială, prietenească.
Reprezentanții la O.N.U. 

ai Guineei, Sudanului și Ke- 
Hyei au adresat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare în care se raliază cererii Zambiei privind convocarea de urgență a consiliului pentru examinarea situației explozive de la frontierele zambiene, generată de acțiunile represive ale Rhodesiei. în scrisoare se arată că aceste acțiuni constituie o „amenințare la adresa păcii și securității întregii zone".

Manevrele terestre ale 
trupelor N.R.T.O., desfășurate în R.F.G. și apreciate ca unele din cele mai mari din istoria acestei alianțe militare, atît ca număr de participanți, cît și$ ca tehnică militară utilizată, au luat sfirșit. La aplicații au participat aproximativ 40 000 de soldați ai armatelor americană și canadiană, precum și ai Bun- deswehrului.

Cuba și Bangladesh au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă. 

controlate de ele și a trei forțe politice. Acordul și protocoalele conțin o soluție acceptabilă pentru problemele militare și politice ale Vietnamului de sud, a adăugat vorbitoarea.Ca parte la Conferința de la Paris cu privire Ia Vietnam și care semnează acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii, Guvernul Revoluționar Provizoriu își confirmă intenția fermă de a îndeplini prevederile acordului, a declarat ministrul afacerilor externe al G.R.P.Secretarul general al O.N.U,, Kurt Waldheim, a acceptat invitația de a participa la Conferința internațională in problema vietnameză care, potrivit termenelor acordului de pace recent parafat, urmează să aibă loc la 30 de zile după perimarea documentului.Guvernele Canadei, Ungariei, Indoneziei și Poloniei au anunțat acceptarea participării țărilor respective la Comisia' internațională de control și supraveghere a respectării acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam — informează agențiile A.P.. M.T.I., Antara și P.A.P. Conform art. 18 al acordului, comisia va începe să activeze atunci cînd in Vietnam va intra în. vigoare încetarea focului.Partidul Comunist din S.U.A. a dat publicității o declarație in care salută parafarea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam. Acest acord constituie, ■ in primul rînd, urmarea luptei de eliberare a poporului vietnamez, care s-a bucurat de sprijinul țărilor socialiste, al tuturor popoarelor iubitoare de pace, subliniază declarația.
înceta luna viitoare
nului de la Vientiane a precizat că, in cursul săptăminii viitoare, vor fi reluate negocierile între reprezentanții Frontului Patriotic din Laos și cei ai administrației de la Vientiane. El și-a exprimat, de asemenea,, speranța că, în urma convorbirilor, se:va putea stabili data alegerilor incâ în cursul acestui an, in vederea constituirii unei noi Adunări naționale.

VIZITA LUI E. GIEREK 
LA PRAGAPRAGA 26 — Corespondentul A- gerpres transmite : La invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a guvernului R.S. Cehoslovace, vineri au sosit la Praga, într-o vizită prietenească, Edward Gierek, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., Piotr Jaro- szewicz, președintele . Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat ai Poloniei. In aceeași zi, au început convorbirile dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări.

La Panmunjon, ■ avut loc o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea. Cu acest prilej, reprezentantul R.P.D. Coreene, general-maior Kim Phun Sob, a adresat părții americane un protest ho- tărît împotriva unor repetate provocări la adresa R.P.D. Coreene, între care violarea de către avioane americane a spațiului aerian al R.P.D.C.
0 ședință a guvernului 

CijîrîOt la cate a ParticiP^t și președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a avut loc la Nicosia. Reuniunea a fost consacrată discutării situației create în insulă în urma acțiunilor provocatoare întreprinse, în ultimul timp, de anumite organizații nelegale. Președintele Makarios a condamnat acțiunile acelor elemente care provoacă incidente pentru a face să eșueze alegerile prezidențiale, Stabilite pentru data de 18 februarie, și a subliniat că alegerile vor avea loc in orice condiții.
Revista franceză de turism 

„Tour du Monde" consacră 
României numărul său pe luna 
ianuarie. Pe parcursul a 60 de 
pagini, publicistul francez Jean 
Guerdon face o amplă prezenta
re a țării noastre, din punct de 
vedere istoric, economic, politic, 
cultural, etnografic. Capitole 
speciale sint dedicate orașului 
București, artei populare, Mol
dovei și mănăstirilor sale, monu
mentelor transilvănene, Munților 
Carpați, Deltei Dunării și Lito
ralului Mării Negre.

Pakistanul a recunoscut 
guvernul Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, a informat, joi, ministrul de externe al Pakistanului.

Demonstrație anticolonialistă la Londra, în semn de protest fală de asa
sinarea lui Amilcar Cabrai, secretarul general al P.A.I.G.C.

PENTRU INTENSIFICAREA IUPIEI FORȚELOR OF [LIBERĂRI 
DIN GUINEEA -BISSAUCONAKRY 26 (Agerpres). — La Conakry a avut loc o ședință comună la care au participat membrii Comitetului Central al Partidului Democrat din Guineea, reprezentanți ai conducerii Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (PA.I.G.C.) și ai Frontului de Eliberare din Mozam- bic (FRELIMO) — anunță postul de radio guineez, reluat de agenția T.A.S.S. Luind cuvîntul, președintele Seku Ture, secretar general al P.D.G., Luis Cabrai, membru al Biroului Politic al P.A.I.G.C., și Samora Machel, președintele FRELIMO. au subliniat necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru extinderea operațiunilor militare ale armatei de eliberare din Guineea-Bissau, întărirea unității P.A.I.G.C. și intensificarea muncii ideologice in rindul populației din zonele eliberate.

Cu prilejul aniversării 
Republicii India 

MESAJUL PREȘEDINTELUI GIRI 1DELHI 26 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a proclamării Republicii India, președintele Varahagiri Venkata Giri, a adresat poporului un mesaj in care a arătat că anul care a trecut a adus mari satisfacții, situația economică a țării puțind fi considerată suficient de stabilă, in pofida condițiilor atmosferice nefavorabile, a secetei puternice și a greutăților care se manifestă in unele domenii. Sint înfăptuite cu succes diferitele programe ale guvernului, îndreptate spre îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor largi populare.Mesajul subliniază, de asemenea, că „acordul de pace de la Simla, semnat între India și Pakistan, a constituit un pas pe calea realizării unei păci trainice în regiune, pe calea stabilirii de relații de bunăvecinătate". Președintele Giri și-a exprimat apoi satisfacția că tratativele de pace de la Paris în problema vietnameză s-au încheiat cu succes și a devenit posibilă semnarea acordului de încetare a focului.
★îp diferite orașe și regiuni ale Indiei au avut loc manifestații și mitinguri. Pe străzile principale ale capitalei, s-a desfășurat parada militară și marea demonstrație la care au a- sistat președintele Varahagiri Venkata Giri, premierul Indira Gandhi, membri ai guvernului central, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Delhi.

R.D. Germană și Gambia 
au stabilii relații diploma
tice nivel de ambasadă, cu începere de la 15 ianuarie 1973, anunță agenția A.D.N.

0 conferință internațio
nală pentru sprijinirea vic
timelor colonialismului și 
apartheiduluiva fi «>nvocatâ >a Oslo, în perioada 9—14 aprilie, în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a O.N.U. din 2 noiembrie 1972.

„Cosmos-546". .In UniuneaSovietică a fost lansat, vineri, satelitul artificial al pămintului — „Cos- mos-546“, menit să continue cercetarea spațiului cosmic, anunță agențiaT.A.S.S.
Prima întrunire a adună

rii Academiei de Științe a 
R.P. Rlbania, recent craată> a avut loc la Tirana. Au fost prezenți Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, alți conducători de partid și de stat. Cu acest prilej, a avut loc alegerea conducerii Academiei. Președinte al înaltului for științific a fost ales prof. Aleks Buda.

Reprezentanții Bulgariei 
și Greciei au semnat un pro
tocol Privilid construirea unei linii de radio-releu Sofia-Atena. Linia va contribui la dezvoltarea comunicațiilor telefonice și telegrafice directe, precum și la schimbul de programe de televiziune și de radio intre cele două țări.

Președintele Seku Ture a anunțat, cu acest prilej, că toți participanții ,1a atentatul împotriva lui Amilcar Cabrai au fost, arestați.
★Funeraliile oficiale ale lui Amilcar Cabrai, secretarul general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), vor avea loc.la 1 februarie, în capitala Republicii Guineea, se anunță intr-un comunicat al P.A.I.G.C., difuzat de postul de radio Conakry. Comunicatul precizează că funeraliile vor fi precedate de o a- dunare de doliu, consacrată memoriei eminentului luptător pentru libertatea Africii.

Ofensivă a forțelor patriotice 
pe un nou front de luptă 

din MozambicDAR ES SALAAM 26 (Agerpres). — Forțele patriotice ale Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) au lansat, la începutul acestei luni, două atacuri asupra pozițiilor deținute de trupele portugheze în provincia Tete, la Furancungo și Fingoe — a- nunță un comunicat al FRELIMO, dat publicității la Dar es Salaam. Au fost distruse 17 depozite de muniții, precum și o serie de instalații militare.Aceste acțiuni ale patrioților mo- zambicăni, arată comunicatul, au loc in cadrul ofensivei inițiate recent in provincia Tete, unde a fost deschis un nou front operațional.
Plenara C. C. 

al P. C. FrancezPARIS 26 — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : In zilele de 24 și 25 ianuarie, s-au desfășurat la St. Denis lucrările plenarei C.C. al Partidului Comunist Francez. Plenara a dezbătut raportul prezentat de Rene Piquet, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. F., a- supra desfășurării campaniei pentru alegerile legislative.In deschiderea lucrărilor, Georges Marchais, secretarul general al P.C.F., a rostit o alocuțiune în care a exprimat satisfacția comuniștilor francezi față de victoria poporului vietnamez. El a reafirmat solidaritatea P.C.F. cu cauza dreaptă a popoarelor din Indochina.După încheierea lucrărilor plenarei, Georges Marcljais a ținut o conferință de presă, în cadrul, căreia a prezentat principalele aspecte ale dezbaterilor din plenară. Definind tactica electorală a uniunii stingii, el a spus că partidul comunist cheamă pe francezi să voteze masiv pentru candida- ții săi, în primul tur de scrutin, urmînd ca la al doilea tur, forțele stingii să facă front comun.Georges Marchais s-a referit, apoi, la cooperarea dintre cele trei partide care au aderat la programul comun de guvernămint, exprimind dorința ca această cooperare să continue și după alegeri.
Componența 

noului cabinet 
belgianBRUXELLES 26 (Agerpres). — Noul guvern belgian a depus vineri jurămintul, in prezența regelui Bau- douin. Odată cu îndeplinirea acestei formalități, în Belgia se încheie îndelungata criză politică, declanșată la 22 noiembrie 1972, ca urmare a demisiei cabinetului Eyskens.Lista noului guvern tripartit cuprinde 22 de miniștri — între care și premierul Edmond Leburton (socialist) — și 14 secretari de. stat.Principalele portofolii ministeriale au fost repartizate după cum urmează : ministru al afacerilor externe — Renaat van Elslande (social-creștin), ministru de interne — Edouard Close (socialist) ; ministru al apărării naționale — Paul Vanden Boeynants (social-creștin) ; ministru al economiei — Willy Claes (socialist).

La lectoratul român de la 
Universitatea din Graz a avut 
loc o seară culturală româneas
că, dedicată aniversării procla
mării republicii. Cu acest prilej, 
dr. Cornelia Nistor, lector, a 
prezentat expunerea „Ideea de 
republică la români", iar prof, 
dr. Hans Joachim Simon, direc
torul Institutului de romanistică 
din Graz, a vorbit despre latini
tatea limbii române. 

a Zestrea ’ CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA — fi; 
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 vîntulul : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
e Războiul lui 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.
a Explozia : CENTRAL — 10;
12,30; 15; 17,30: 20, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20.30. MIORIȚA — fi;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, VOL
GA — 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; 11,15; 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.
a Bariera : POPULAR — 15,30;
18: 20,15, PROGRESUL — 15,30; 18;
20.15.
© 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.
9 Fata care vinde flori j UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
© Vacanță la Roma : BUZEȘTI — 
15,30; 18: 20.30.
Q Cu mîinîle curate : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
O A fost odată un polițist : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
A Recompensa — 10; 12; 14, Kismet
— 16.30, Concursul — 18,45. Rancho 
Notorious — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
© Casa de lingă calea ferată i 
FERENTARI — 16; 18; 20.
0 Marea evadare : FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19,30, BUCEGI — 15,45;
19.15, FLOREASCA — 15.30; 19.
© Vara bărbaților : RAHOVA — 
16; 18; 20.
• Joe Hill : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.
(Q Lupul mărilor ; Răzbunarea t 
LIRA — 15,30; 19, MUNCA — 15,30; 
19.
A Filiera : TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
J.5,45; 18,15; 20,30.
A Bulevardul romului : COSMOS 
15,30; 18; 20,15, COTROCENI —
15,30: 18; 20,15.
© Arena aeriană : FLACĂRA — 
16: 18; 20.
© Seceră vintul sălbatic : PACEA
— 15,30: 18; 20,13, VIITORUL — 
15,30; 18: 20,15.

teatre

© Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihal 
Brediceanu •— 20.
o Opera Română : Cosi fan tuta
- 19.
© Teatrul de operetă : Vlnt de li
bertate — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara-^. 
giale“ (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții —• 20, (sala Stu
dio) : A doua față a medaliei
— 20.

Teatrul de comedie : Preșul — 
17; 20.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20, (sala din str. Al. Sa- 
hia) : Anunțul la „Mica publici
tate'4 — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19.30:
e "Teatrul f „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești ; Omul care « 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Cele Iii 
luni ale anului — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 15.
© Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle ■— 19,30.
o Studioul I.Â.T.C. ,,I. L. Cara- 
giale" : Aici este soarele meu
— 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
© A.T.M. prezintă (la Sala Pala
tului) : Varietăți ‘73 — 17; 20.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fii cuminte Cris- 
tofor — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
© Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

t V
i PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Melodii populare interpretate 

de Natalia Gliga.
9,20 A fost odată ca niciodată... 

„Prințesa tristă" (II).
9,50 De vorbă cu gospodinele. 

10,05 Universitatea TV.
10.50 Interpretul săptăminii : Vali 

Niculescu.
11.10 Capodopere ale muzicii uni

versale. Muzica baletului 
„Daphnis și Chloe" de 
Maurice Ravel.

12,05 Biblioteca pentru toți. Toan 
Alexandru Brătescu-Voinești.

12.50 Telejurnal.
16.30 Emisiune in limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Emisiu

nea se transmite in direct de 
la Casa de cultură a studen
ților din Cluj.

18,55 Arc peste timp. Bârca — co
mună din Dolj. Reportaj de 
Adrian Păunescu.

19.20 1001 de, seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnal.
20,05 Cintînd un om, săr

bătorim o fără — oma
giu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

20.20 52 de inițiative în 52 de săp- 
tăinîni.

20.35 Teleenciclopedia.
21.10 Film serial : „Mannix".
22.00 Avanpremieră.
22,05 Telejurnal.
22.15 Gala lunilor. Ianuarie sau re

velion la post-scriptum.

PROGRAMUL II

16.30 Agenda.
16,40 Muzică populară cu Sava 

Negrean, Ion Lăceanu, Ion 
Dolănescu, Floarea Tănăses- 
cu, Viorel Costin. Ionela Pro
dan. Gheorghe Palcu, Maria 
Ciobanu, orchestra condusă 
de Paraschiv Oprea.

17.10 Reporterii noștri peste hotare. 
© Dresda. Reportaj de Ro- 
dica Rarău q Bled. Reportaj 
de Marin Stănescu.

17.30 Ciclul „Cîntecele și dansurile 
morții" de Mussorgski. Cîntă 
basul Miroslav Ceangalovici 
(R.S.F. Iugoslavia), acompa
niat de orchesra de studio a 
Radioteleviziunii. Dirijor : 
Liviu Ionescu.

18,00 Istoria filmului sonor. „Pe 
aripile... filmului" — emisiu
ne dedicată ecranizărilor ce
lebre.
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