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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicqlae 
Ceaușescu, ă primit, luni, pe Ba Ma-

madou Alassane, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar a£ Republicii_Islamice Mauri
tania ’ 
gina ;

la București. (Continuare în pa- 
a V-a).
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Ieri, în prezența tovarășului Nicolae Ceanșescn s-a deschis expoziția:

„Dovezi ale dragostei, înaltei stime 
și profundei prețuiri de ture se bum

j președintele Nicolae Seaușescu 
și to var așa Elena Ceaușescu, 

ale amplelor relații A prietenie și colaborare 
dintre poporul român și popoarele altar țâri"

Populare Socialiste

organizată cu prilejul împlinirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a 60 de ani de viață și 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară

Luni, 23 ianuarie, a avut loc șe
dința Consiliului de Miniștri consa
crată sărbătoririi a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani de luptp revo
luționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Omagiind personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului și președintele repu
blicii, tovarășul Manea Mănescu, pri
mul ministru al guvernului, a evocat 
prodigioasa activitate revoluționară 
desfășurată de marele fiu al poporu-

Guvernul Republicii Socialiste România omagiază as
tăzi, împreună cu întreaga țară, împlinirea a 60 de ani 
de viață și a 45 de ani de luptă revoluționară desfășurată 
in rindurile gloriosului partid al comuniștilor de către 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai bun 
și strălucit fiu al clasei muncitoare, al întregului popor 
român.

în acest moment solemn, guvernul vă adresează cele 
mai calde felicitări și alese urări de sănătate, fericire, 
viață lungă, de noi succese în titanica dumneavoastră ac
tivitate, consacrată făuririi socialismului și comunismului 
pe pămintul României, cauzei progresului generai, a co
laborării și păcii in lume.

Partidul, eroică clasă muncitoare, întregul popor vă 
sărbătoresc cu nemărginită bucurie, văzînd. în dumnea
voastră figura luminoasă a ilustrului luptător comunist, 
a patriotului înflăcărat, înțelept conducător de .partid și 
de stat, ctitor de țară nouă, liberă și independentă.

Din cea mai fragedă tinerețe, dumneavoastră v-ați dă
ruit cu pasiune și entuziasm, cu întreaga ființă, luptei 
mărețe a partidului, a clasei muncitoare, a poporului, 
înfruntînd cu eroism represiunea și prigoana burghezo- 
moșierească, participînd cu neînfricare la lupta antifas
cistă, pentru eliberarea socială și națională, la organizarea 
și mobilizarea maselor populare în istoricele bătălii de 
clasă ale revoluției, în opera de edificare ’a României 
socialiste.

De numele dumneavoastră — eminent om politic și tie 
stat — de 'contribuția originală' pe căfe o aduceți în apli
carea și dezvoltarea creatoare a socialismului științific Ia 
condițiile României se leagă noul și luminosul capitol 
deschis in istoria patriei de Congresul al IX-lea, de hotă- 
rîrile Congreselor al X-lea și al XI-lca, care au determi
nat afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al 
partidului, întărirea alianței muncitorești-țărănești, per
fecționarea organizării și conducerii vieții sociale, propul
sarea țării noastre spre cea mai înfloritoare etapă — 
etapa construirii socialismului multilateral dezvoltat pe 
pămintul scumpei noastre patrii.

Cronica României contemporane înscrie mărețele bi
ruințe obținute de poporul nostru în această perioadă, cea 
mai fertilă în impiiniri, nemijlocit legate de activitatea 
dumneavoastră în fruntea partidului și statului nostru, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Poporul român se 
mîndrește cu succesele remarcabile obținute în dezvolta
rea in ritmuri înalte a ramurilor hotărîtoare ale produc
ției materiale — industria și agricultura — in reparti
zarea teritorială armonioasă a forțelor de producție, 
creșterea dinamică a puterii economice a țării, ridicarea 
generală a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor 
muncii.

Pe această trainică bază s-a asigurat înflorirea știin-

Luni, 23 ianuarie, a fost inaugu
rată expoziția : „Dovezi ale dra
gostei, înaltei stime și profundei pre
țuiri de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre poporul 
român și popoarele altor țări", or
ganizată cu prilejul împlinirii de că
tre secretarul general al partidului, 
președintele țării, a 60 de ani de via
ță și 45 de ani de neîntreruptă ac
tivitate revoluționară.

Au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. precum și tovarășii 
Manea Mănescu. Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu. Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul

'-------— 24 IANUARIE 1859 ----- ------

Moment fundamental în procesul 
făuririi statului național unitar român

21 Ianuarie 1859 și-a să
pat in conștiința poporului 
român semnificații care ne 
trimit, deopotrivă, în istoria 
precedentă a acestui act 
memorabil și. în istoria care 
i-a urmat pînă in contem
poraneitatea noastră socia
listă. Aniversăm 24 Ianua
rie an de an. cu simțămin- 
tul recunoștinței adinei pen
tru înaintași, dar și cu a- 
cela al răspunderii pentru 
prezentul și viitorul națiu
nii care de atunci, din 1859. 
a adăugat, la cartea de aur 
a istoriei românești, acte 
fundamentale pentru între
girea. consolidarea și afir
marea sa în lume.

într-un omagiu aniversa- 
tiv nu pot fi evocate toate 
momentele. evenimentele, 
personalitățile, luptele, in- 
fringerile. victoriile. împli
nirile care au curs din 

Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popeșcu, 
Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Io
sif Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
rn.an. Mihai Dalea, Mihqi Gerc, 
Nicolae Giosan, Vasile Patilineț. Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, Aurel 
Duma, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu și Angelo Miculescu, viceprim- 
miniștri al guvernului, membri ai 
C.Ci al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, reprezentanți al 
organizațiilor de masă și obștești, oa
meni de artă, știință și cultură.

La intrarea în Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România, 
care găzduiește expoziția, tovarășul 

veacuri și s-au adunat, ca 
riurile într-un fluviu, in 
fapta Unirii din 1859. Sint 
multe, foarte multe făptuiri 
însumate în Unirea pe care 
poporul și-a legitimat-o 
prin voința și lupta lui ne
contenită, pentru că. de 
drept, pentru Unire și In
dependență, românii s-au 
pregătit cu toată istoria lor. 
Dar dacă a evoca aici toate 
acestea nu e cu putință, se 
cer insă .subliniate cîteva 
fundamentale adevăruri 
spre a înțelege rădăcinile 
Unirii din 1859 și luminile 
sale pentru Independența 
din 1877 și Unirea din 1918, 
pentru permanentele isto
riei României socialiste : a- 
cest popor s-a știut vie
țuind aici dintotdeauna. in- 
tr-o impresionantă conti
nuitate ; toată istoria sa bi
milenară stă măț-turie con

tribuției necontenite la pro
gresul și civilizația acestei 
arii europene ; lupta și re
zistența poporului român au 
fost un factor principal, nu 
de cotropire sau distrugere, 
ci de apărare și civilizație ; 
aici, la bariera Dunării și in 
trapezul Carpaților, un po
por demn a rezistat, peste 
veacuri, atîtor vicisitudini, 
cu idealul mereu viu al li
bertății și unității naționale.

Aceste trăsături aveau să 
fie magistral sintetizate, cu 
prilejul centenarului inde
pendenței, de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
care, in istorica sa expu
nere. arăta : „Păstrînd de 
Ia daci setea nestinsă 
de libertate, voința de 
a nu-și pleca fruntea sub 
jug străin, hotărîrea de 
a rămîne mereu el însuși, 
unic stăpîn pe viața și soar

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de to
varășii Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., și 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

în fața impunătorului edificiu al 
muzeului se aflau mii de oameni ai 
muncii, veniți să aducă celui mai 
iubit fiu al națiunii noastre. către 
care se îndreaptă acum, mai mult ca 
oricînd, gindurile întregului popor, un 
cald și profund omagiu. Un omagiu 
rostit simplu, dar cu forța și vibrația 
lăuntrică a simțămintelor celor mai 
alese: „Ceaușescu — La mulțianil".

ta sa, și continuind spiritul 
rațional, judecata și pasiu
nea creatoare a romanilor, 
poporul român, nou apărut 
în lume, avea să împlineas
că, intr-o existență de a- 
proape două milenii, un e- 
roic, zbuciumat și măreț 
destin istoric, dezvoltîn- 
du-șe continuu și afirmin- 
du-se cu putere în rindul 
popoarelor și, astăzi, al na
țiunilor lumii".

Din primele secole ale 
prezentei sale în istorie, po
porul român s-a dezvoltat 
unitar, cu aceeași limbă, a- 
ceeași spiritualitate, avind 
conștiință comunității de e- 
xistență și civilizație. Tăvă- 
lugurile de populații migra-

Proî. univ. dr. docenî 
TâSu GEORGESCU
(Continuare in pag. a IV-a> 

Este urarea pe care douăzeci și două 
de milioane de inimi o adresează, în 
aceste zile de adevărată sărbătoare 
a națiunii, omului care, înconjurat de 
stimă, de dragostea și devotamentul 
tuturor, își consacră inepuizabilele 
sale resurse de gîndire și de acțiune 
revoluționară binelui patriei, fericirii 
poporului din rîndurile căruia s-a ri
dicat ca eminentă personalitate poli
tică, rămînînd mereu omul celei mai 
nobile omenii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
să viziteze expoziția care, printr-o 
mare diversitate de modalități, folo
sind memoria imaginii fotografice,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Astăzi, în jurul 
orei 10, posturile 
noastre de radio 
și televiziune vor 
transmite direct so
lemnitatea confe
ririi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
a Diplomei de doc
tor în științe politi
ce și Diplomei de 
doctor în econo
mie, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani 
de viață și 45 de 
ani de activitate 
revoluționară.

Luni, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit scrisorile de a-

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
consacrată împlinirii a 60 de ani de ’viață 
si 45 de ani de activitate revoluționară 
’ 9

Ceausescua tovarășului Nicolae
9

lui român, dedicată înfăptuirii idea
lurilor de dreptate, libertate, progres 
și civilizație ale națiunii române, 

în cadrul ședinței Consiliului de 
Miniștri a fost elogiată contribuția 
hotărîtoare adusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru 
conducător de partid și de stat, la 
remarcabilele succese obținute de 
patria noastră in dezvoltarea econo
mică și socială, în ridicarea bună
stării materiale și spirituale a po
porului român, în creșterea presti-

GINDIREA SOCML-POinEA 
A TDVARASOUJI eolae ceawcd 
cosriMx marcantă la Miarea 

tioni H'olioaare
Moștenitoare legitimă și conti

nuatoare a bogatelor tradiții de
mocratice din gindirea româneas
că, mișcarea noastră muncito
rească a dezvoltat, încă de la 
apariția sa pe scena istoriei în 
urmă cu peste un veac, o- vie 
gindire social-politică care, îngemă
nată de timpuriu cu marxismul, 
și-a dovedit tot mai mult, pe mă
sura maturizării, capacitatea de a 
da răspunsuri veridice probleme
lor fundamentale ale dezvoltării 
economico-sociale a României.

însușirea organică de către 'Parti
dul Comunist Român a concepției 
științifice despre lume a clasei 
muncitoare, activitatea sa teoreti
că creatoare i-au dat posibilitatea 
să se situeze in fruntea luptei ma
selor populare pentru eliberarea 
socială și națională, să le călăuzeas
că la victoria noii orinduiri sociale, 
la înfăptuirea profundelor transfor
mări care au schimbat radical, în 
răstimpul a numai cîteva decenii, 
infățișarea țării, propulsind-o pe 
orbita progresului și civilizației so
cialiste.

în dezvoltarea sa, gindirea so
cial-politică românească a cunos
cut un moment de excepție — in
disolubil legat de activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
mod indiscutabil se poate aprecia 
că perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului a în
semnat și pentru gindirea social- 
politică perioada unui larg și ine
puizabil avînt, a unei intense efer
vescențe creatoare. Este rezultatul 
nemijlocit al faptului că secretarul 
general al partidului a dat un uriaș 
impuls gindirii vii a partidului, a 
chemat la abordarea frontală,' în
drăzneață a problemelor noi ale 
vieții social-politice, la o luptă ho- 
târită împotriva mentalităților ri
gide, a rutinei, a tendințelor de 
preluare mecanică a unor teze pe

creditare a noului ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Jamahiriei Arabe ' Libiene Popu- 

rimate, necorespunzătoare realită
ților românești și cerințelor actuale 
— și, în același timp, a adus el în
suși o contribuție de o inestimabilă 
valoare la dezvoltarea socialismului 
științific, a gindirii materialist
dialectice, la generalizarea teoretică 
a experienței revoluției și construc
ției socialiste in România, la anali
za și interpretarea principalelor fe
nomene și procese caracteristice lu
mii contemporane. Reflectînd trăsă
turile specifice modului său de gîn
dire — capacitatea de a investiga 
in profunzime noile fenomene și 
procese din viața socială, de a pre
vedea in mod științific evoluția lor, 
de a elabora soluții adecvate parti
cularităților țării și corespunzătoa
re in cel mai înalt grad interese
lor vitale ale poporului român, cau
zei socialismului și păcii — ope
ra teoretică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o ilustrare 
exemplară a marxismului creator, 
aplicat la condițiile istorice con
crete ale României. Este o operă 
teoretică vastă în domeniul disci
plinelor sociale, prin care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se înscrie ca una • 
din figurile cele mai proeminente 
ale științei românești.

Gindirea social-politică a 
secretarului general al partidului 
se află la izvoarele marilor împli
niri care au făcut ca perioada de 
la Congresul al IX-lea să se inscrie 
drept cea mai fertilă din întreaga 
epocă a construcției socialiste. Prin 
bogăția și valoarea concluziilor noi. 
ca și prin soluțiile practice preco
nizate, ea constituie un strălucit 
aport al partidului nostru la te
zaurul de idei al socialismului știin
țific, al teoriei și practicii revolu
ționare, tezaur ce se îmbogățeș
te neîncetat prin sintetizarea ex
perienței partidelor comuniste și 
muncitorești, a forțelor progresiste 
de pretutindeni.

în România, AzizSocialistelare
Omar Shanib. (Continuare în pagi
na a V-a).
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glului fși stimei de care se bucură 
România în lume, aportul său la pro
movarea noilor relații democratice 
pe plan internațional, la cauza ge
nerală a progresului și păcii pe pla
neta noastră.

Consiliul de Miniștri a adoptat, în- 
tr-o atmosferă de entuziasm, o tele
gramă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, în care se spune :

tei, învătămîntului, educației și culturii socialiste, făuri
rea omului nou, afirmarea plenară a principiilor eticii, 
echității și a umanismului socialist in întreaga noastră 
societate.

Rodnica și neobosita dumneavoastră activitate revolu
ționară, cunoașterea profundă a vieții, prin legăturile 
nemijlocite pe care le aveți zi de zi cu masele, adincirea 
democrației socialiste, creșterea capacității de mobilizare 
a organelor și organizațiilor dc partid asigură partici
parea activă a clasei muncitoare, • a țărănimii, intelectua
lității, într-o unitate și frăție indestructibilă a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la realiza
rea Programului partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

în elaborarea și înfăptuirea politicii noastre externe, 
politică realistă, care a creat un mare prestigiu României 
socialiste, rolul hotăritor vă revine dumneavoastră, per
sonalitate proeminentă a vieții internaționale, care vă 
bucurați de înaltă apreciere, respect și stimă în intreaga 
lume. Activitatea dinamică pe care o desfășurați cu atîta 
clarviziune și fermitate reprezintă o contribuție inestima
bilă la promovarea principiilor noi, democratice în viața 
internațională, la rezolvarea pe cale politică a probleme
lor ce confruntă omenirea, la instaurarea unei noi ordini 
economice și politice, pentru împlinirea năzuinței popoa
relor spre o lume mai bună și mai dreaptă.

La această aniversare jubiliară, noi, membrii guver
nului, vă exprimăm deplina gratitudine pentru prețioasele 
orientări și îndrumări ale activității noastre și ne an
gajăm să depunem întreaga capacitate și putere de 
muncă pentru ca, sub ințclcapta dumneavoastră condu
cere, să asigurăm realizarea sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lca și ale Confe
rinței Naționale a partidului, îndeplinirea exemplară a 
planului de dezvoltare economică și socială a țării, a 
sarcinilor trasate de conducerea superioară de partid și 
de stat, de dumneavoastră personal, tovarășe președinte 
al Republicii Socialiste România.

Cu aceste gînduri și sentimente de aleasă prețuire, 
într-un glas cu întregul popor, vă urăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, putere dc 
muncă și fericire.

Adresăm cu deosebit respect aceleași calde urări de 
sănătate și fericire mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, întregii dumneavoastră familii.

Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă urăm să trăiți mulți ani, 
spre a conduce partidul și țara Ia noi și strălucite 
izbinzi, pentru înflorirea patriei și bunăstarea poporului 
român, pentru cauza socialismului și păcii in lume.

Ideile și tezele cuprinse în opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
află la baza întregii politici, inter
ne și internaționale, a Partidului 
Comunist Român, avind ca o 
chintesență Programul partidului, 
elaborat sub conducerea și cu con
tribuția sa nemijlocită. Este o ope
ră științifică vastă, concretizată în 
cele 14 volume din seria „România 
pe drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate", 
atestind capacitatea de a apli
ca creator adevărurile universal 
valabile ale materialismului dialec
tic și istoric, ale socialismului ști
ințific la condițiile concrete ale 
României.

în această operă sînt abordate o 
arie extrem de largă de probleme 
privind, practic, totalitatea sferelor 
vieții social-politice.

Rezumîndu-ne în cele ce urmea
ză doar la o evocare succintă a 
cîtorva din principalele probleme 
care și-au găsit elucidarea, se poa
te releva, de pildă, clarificarea 
științifică a etapelor dezvoltării e- 
conomico-saciale a României, a- 
naliza într-o concepție unitară, de 
ansamblu, a procesului evoluției 
României de Ia stadiul de țară 
capitalistă slab dezvoltată — obiect 
și nicidecum, subiect al politicii im
perialiste — la stadiul de țară so
cialistă in curs de dezvoltare, a- 
naliză încununată prin stabilirea 
obiectivului strategic fundamental 
a! etapei actuale : făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, ajungerea pină la mijlocul 
deceniului următor La nivelul țări
lor cu o dezvoltare medie, iar in 
perspectivă la nivelul țărilor dez
voltate economic.

• Un bogat buchet formează ideile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind dezvoltarea bazei tehnico- 
(Continuare in pag. a V-a)
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Din toate
colțurile țării,
din toate inimile

VIBRANTE MESAJE CONDUCĂTORULUI IUBIT
AL PARTIDULUI Șl STA TULUI

COMITETUL JUDEȚEAN SATU 
MARE AL P.C.R. : „Asemenea ma
rilor bărbați ai istoriei noastre, dum
neavoastră ați cucerit imensa prețui
re și recunoștință a poporului, a în
tregii națiuni, pentru că ați înțeles 
cel mai bine legitățile progresului 
social și, în indisolubila legătură cu 
realitățile specifice ale 
ați dăruit patrimoniului național o 
operă revoluționară nepieritoare, cu 
înaltă valoare universală, o neîntre
cută pildă de luptă și muncă în 
slujba idealurilor nobile ale partidu
lui și întregii societăți.

în aceste momente de. sărbătoare 
a întregului popor, comuniștii și toți 
oamenii muncii ai acestui mîndru 
colț de' patrie, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
strins uniți în simțire și fapte, dau 
glas profundei gratitudini pentru 
strălucirea pe care o dați acestui 
măreț pămînt de istorie multimilena
ră, legindu-se solemn să nu precu
pețească nici un efort in lupta și 
munca pentru făurirea civilizației so
cialiste multilateral dezvoltate, pen
tru ca România speranțelor și îm
plinirilor noastre comune să strălu
cească în constelația viitorului co
munist al lumii".

ful cauzei progresului, socialismului 
și păcii în întreaga lume".

României,

COMITETUL ORĂȘENESC SIME- 
RIA AL P.C.R.: „Este pentru fie
care dintre noi un motiv de mîndrie 
că avem în persoana dumneavoastră 
un conducător devotat trup și suflet 
clasei muncitoare, întregului popor, 
animat de un fierbinte patriotism și 
care, în cele mai înalte funcții în
credințate de partid și popor, con
duce cu înțelepciune și clarviziune 
destinele României socialiste.

Sărbătorirea zilei dumneavoastră de 
naștere — devenită sărbătoarea în
tregului nostru popor — ne dă prile
jul ca, odată cu cele mai sincere urări, 
să vă transmitem, in numele comu
niștilor din centenara așezare cefe
ristă, hotărîrea fermă de a înfăptui 
neabătut sarcinile ce ne revin din 
documentele Congresului ăl XI-lea 
și ale Conferinței Naționale a parti
dului".

socialiste, vă dorim, iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate, multă putere de muncă și 
viață lungă, spre binele și prosperi
tatea națiunii noastre socialiste".

produsele atît de necesare societății 
noastre".

COMITETUL ORGANIZATORIC 
AL VETERANILOR DIN RAZBOIUI 
ANTIFASCIST : „întruchipînd cele 
mai alese virtuți ale neamului 
românesc, calitățile de patriot înflă
cărat și internaționalist consecvent, 
de strălucit stegar al politicii interne 
și externe, profund științifice, a glo
riosului nostru partid comunist, 
v-ați adus și aduceți contribuția 
decisivă la elucidarea teoretică și so
luționarea practică a problemelor 
complexe ale edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism, 
ale întăririi capacității de apărare a

COMBINATUL DE UTILAJ GREU 
„NICOLINA" DIN IAȘI : „Cu vie 
emoție și gratitudine, rememorăm in 
aceste zile vizitele dumneavoastră 
la Iași, în întreprinderea noastră, 
sprijinul prețios pe care ni l-ați 
dat pentru transformarea vechii „Ni- 
coline" într-o întreprindere modernă, 
vizite care au însemnat pentru noi 
tot atîtea momente cruciale în evo
luția unității în care muncim. De 
neuitat va rămîne pentru noi și 
ziua sărbătorească în care a-ți pus 
piatra de temelie a combinatului 
nostru. Vă urăm din toată Inima 
multă sănătate, ani mulți și fericiți 
în fruntea partidului și statului, spre 
binele țării și al întregului popor".

binți, cu o caldă îmbrățișare munci
torească și vă urăm, mult iubite to
varășe secretar general, mulți ani, 
sănătate și putere de muncă, spre bi
nele acestui neam pe care îl condu
ceți cu genială înțelepciune, spre îm
plinirea destinului său comunist".

tilor — Conferința Națională a parti
dului".

ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
DE MATERIAL RULANT „GRIVI- 
ȚA ROȘIE": „Prin activitatea dum
neavoastră, v-ați identificat perma
nent cu năzuințele întregii națiuni, 
expresia cea mai concludentă a a- 
cestei realități fiind atmosfera 
entuziastă cu care sînteți in- 
tîmpinat pretutindeni, cînd cu
vintele „Ceaușescu și poporul" sînt 
scandate de mii si zeci de mii 
de glasuri, ca un simbol al unității 
indestructibile dintre partid și popor, 
al stimei și recunoștinței tuturor oa-

COMITETUL MUNICIPAL HUNE
DOARA AL P.C.R. : „Organizația de 
partid, toți locuitorii municipiului 
Hunedoara, dînd glas celor mai 
calde simțăminte de dragoste, pre
țuire și respect, vă roagă să primiți 
sincere urări de viață îndelungată, 
sănătate și activitate rodnică pentru 
fericirea și propășirea patriei și po
porului roman. Ne mîndrim că parti
dul și poporul nostru au crescut și 
făurit în dumneavoastră o perso
nalitate remarcabilă a lumii contem
porane, care, prin muncă neobosită, 
dăruire și abnegație patriotică, a 
afirmat prestigiul partidului și al 
țării noastre în lumea întreagă. Trăim 
întotdeauna adînci sentimente de 
emoție și satisfacție cînd auzim 
cuvîntul României și numele dum
neavoastră rostite cu stimă și admi
rație, într-o firească îngemănare, pe 
toate meridianele globului. Vă asi
gurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de devotamentul fără 
margini al siderurgiștilor, minerilor, 
constructorilor, al tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni, de hotărîrea lor 
nestrămutată, de a înfăptui neabătut 
programul partidului așa cum dum
neavoastră ne-ați îndemnat 
lejul recentei vizite de lucru 
nicipiul nostru".

COMITETUL ORĂȘENESC ȘIRET 
AL P.C.R.: „Întruchipînd cele mai 
nobile idealuri și virtuți ale neamu
lui nostru, dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, din fragedă tinere
țe, v-ați identificat pe deplin cu as
pirațiile de libertate, cu demnitatea 
și mîndria poporului nostru, istoria 
dînd țării omul de glorii la vreme 
de glorii. Alături de întreaga noas
tră națiune, cu prilejul aniversării a 
60 de ani de viață și a 45 de ani de 
activitate revoluționară, zi gravată 
cu litere de aur în cartea vieții 
românești, organizația orășenească 
de partid Șiret vă urează să ne 
trăiți cit glia și poporul, pentru a 
ne conduce destinele națiunii la vic
toria deplină a comunismului 
meleagurile scumpei noastre 
România socialistă".

pe 
patrii,

cu pri- 
în mu-

COMITETUL ORĂȘENESC 
NAD AL P.C.R. : „Noi’, toți 
torii orașului, sîntem hotăriți să nu 
precupețim nici un efort, să fa
cem totul pentru ca minunata noas
tră țară să urce tot mai sus, pe cele 
mai înalte culmi ale socialismului și 
comunismului. Angajamentul nostru, 
izvorît din inimile tuturor locuitori
lor acestor meleaguri, români, ma
ghiari, germani, este de a urma 
pilda dumneavoastră de înalt patrio
tism fierbinte, de revoluționar cute
zător, care cu înțelepciune și clar
viziune ne conduceți neabătut pe 
drumul nou și luminos al comunis
mului".

TAȘ- 
locui-

O caldă și unanimă urare: „Să ne trăiți 1 cît țara și poporul, 
pentru a căror libertate și fericire v-ați închinat întreaga viață!“ 
„Profundă recunoștință pentru tot ce ați făcut și faceți întru 
binele întregii 
Angajamentul 
„Vă asigurăm, 
precupeți nici 
Conferinței Naționale, a Programului partidului”.
„Vom urma înaltul exemplu al vieții dumneavoastră de luptă 
și muncă, vom înfăptui neabătut politica partidului, prețioasele 
indicații și orientări care asigură ridicarea României socialiste 
pe noi culmi de progres și civilizație”.

noastre națiuni”.
clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii: 
mult stimate și iubite conducător, că nu vom 
un efort pentru traducerea în viață a hotărîrilor

ÎNTREPRINDEREA de conduc
tori ELECTRICI EMAILAȚI DIN 
ZALAU : „Pentru colectivul nostru, 
ca și pentru întregul popor, exem
plul dumneavoastră personal, activi
tatea neobosită, creatoare, de excep
țională însemnătate teoretică și 
practică pentru mersul înainte al ță
rii noastre, ne îndeamnă să ne mo
bilizăm energia și capacitatea pen- 
trji a fi mereu la înălțimea sarcini
lor încredințate. Ne sint încă vii în 
minte îndemnurile, prețioasele indi
cații pe care ni le-ați dat cu oca
zia vizitei de lucru efectuate în Să
laj, în toamna anului 1976. Vă rapor
tăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că prețioasele 
dumneavoastră indicații le-am trans
format într-un angajament ferm, iar 
angajamentul în faptă. În luna tre
cută am pus, parțial, în producție, cu 
11 luni mai devreme, capacitatea de 
emailare de 6 000 tone anual și ne-am 
propus, condițiile fiind asigurate, să 
punem în funcțiune cu 8 luni înain
te de termen întreaga capacitate de 
producție. Gîndul nostru, al tuturo
ra, se îndreaptă în aceste zile spre 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, șl vă 
adresăm din toată inima viață în
delungată, putere de muncă și ani 
mulți, fericiți în fruntea partidului 
și a țării, pentru fericirea și 
ritatea poporului nostru".

voastră de' naștere cele mai alese 
sentimente de prețuire, multă sănă
tate și putere de muncă, spre binele 
și fericirea patriei noastre, Repu
blica Socialistă România".

ÎNTREPRINDEREA agricola 
DE STAT BACAU :. „Animați pu
ternic de exemplul măreț pe care 
ni-1 oferiți prin neobosita dumnea
voastră activitate desfășurată în- 
consens cu marile idealuri de pro
gres și pace ale poporului român, 
mobilizați de luminoasele perspecti
ve deschise națiunii noastre, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu pasiune și dăruire, ne vom 
mobiliza toate forțele, priceperea și 
capacitatea noastră creatoare pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce 

-ne revin din documentele istorice a- 
doptate de Congresul al XI-lea al 
partidului".

prospe-

CINE- 
adre- 

Nicolae

COMITETUL COMUNAL DE 
FOC- PARTID VULTUREȘTI, JUDEȚUL 

SUCEAVA : „Exprimînd sentimen-
COMITETUL MUNICIPAL

ȘANI AL P.C.R. : „Pentru noi, ca și __ ._____ ___
pentru întregul popor român, dum- tele de adîncă dragoste ale tuturor ț 
neavoastră întruchipați personalita
tea cea mai remarcabilă a patriei 
noastre, de numele căruia este le
gată politica realistă, clarviziunea 
revoluționară a partidului și statului 
nostru. Exemplul dumneavoastră de 
muncă și de viață ne dinamizează 
deopotrivă pe toți, tineri și virstnici, 
ne insuflă încredere și pasiune pentru 
a contribui pe măsura puterilor 
noastre la măreața operă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Alături de întreaga 
națiune română, vă dorim, stimate, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
fericire, putere de muncă, viață în
delungată pentru a conduce pe mai 
departe destinele României spre noi 
culmi de progres și civilizație".

locuitorllor comunei, vă asigurăm, 
totodată, iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom face totul ca prin 
munca noastră să contribuim la con
solidarea prestigiului și stimei de 
care, sub strălucita dumneavoastră 
conducere, România se bucură in 
întreaga lume. Cu gîndul la perspec
tivele minunate ce ni se deschid, la 
viitorul tot mai luminos al României

patriei, la promovarea pe plan mon
dial a idealurilor de pace și colabo
rare între statele lumii. Cu inimile 
pline de bucurie, cu sentimente de 
profund devotament, de aleasă stimă 
și prețuire, vă încredințăm, tovară
șe comandant suprem, că și de aici 
înainte, noi. veteranii, vom fi prezent! 
la postul datoriei cetățenești și ostă
șești, că vom face tot ce stă în pu
terile noastre pentru a contribui la 
continua întărire și apărare a țării".

FABRICA DE CONFECȚII SCOR- 
NICEȘTI, JUDEȚUL OLT : „Cu oca
zia împlinirii vîrstei de 60 de ani și 
aniversării a 45 de ani de activitate 
revoluționară, noi, tînărul colectiv de 
muncitori, tehnicieni, economiști și 
ingineri ai fabricii de confecții Scor- 
nicești. vă urăm dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
și familiei dumneavoastră, multă să
nătate și putere 
cerea partidului 
Ne angajăm să 
de plan la toți

de muncă în condu
și statului nostru, 
îndeplinim sarcinile 
indicatorii, la toate

Omagiu președintelui țării

COMITETUL ORĂȘENESC RÎȘ- 
NOV AL P.C.R. : „Fiu credincios, 
devotat trup și suflet poporului ro
mân, angajat din fragedă tinerețe in 
focul marilor bătălii ale clasei mun
citoare, pentru dreptate și echitate 
socială, dumneavoastră, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne oferiți 
clipă de clipă cea mai înaltă 
de patriotism și de umanism 
fund, de spirit științific, realist 
cutezanță revoluționară, prin 
imprimați. un dinamism fără prece- 
cedent întregii evoluții a societății 
noastre socialiste și faceți ca Româ
nia să se bucure de un excepțional 
prestigiu în lume. Dînd glas senti
mentelor care ne animă, vă adresăm 
din adîncul inimii un fierbinte oma
giu, cele mai alese urări de viață 
lungă, multă sănătate și fericire 
dumneavoastră și familiei dum
neavoastră, spre binele și prosperi- 
tatea națiunii române, spre trium-

Trecut-au șaizeci de primăveri
De cînd un prunc născutu-s-a in lume 
Și-a fost menit cu har și cu puteri 
Să aibă pe pămint un bun renume.
In suflet poartă dragostea de țară 
Și-n ochi ii ard
Pentru popor iși 
Iar inima-i izvor

făclii de viață vie 
dăruie ființa 
de omenie.
lumea să trăiască

pildă 
pro- 

și de 
care

(

El vrea ca toată
in pace și-nțelegere deplină;
Și suferința grea să se sfirșească,
Iar viața să triumfe in lumină.
Noi ne mindrim c-avem in țara noastră 
Un om cu stimă și iubire de popor
Și-l preamărim în zările albastre 
Că

ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI 
„REPUBLICA" BUCUREȘTI: „Acum, 
la aniversarea zilei de naștere și a 
îndelungatei dumneavoastră activi
tăți revoluționare, dorim să vă spu
nem cit vă simțim de aproape, cit 
vă sîntem de recunoscători pentru 
tot ceea ce faceți pentru țară și 
popor, pentru fiecare dintre noi. 
îngăduiți-ne, tovarășe secretar ge
neral, să vă asigurăm că vom ac
ționa în spiritul îndemnurilor dum
neavoastră, al hotărîrilor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale a partidului, că nu vom pre
cupeți nici .un ..efort pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară și sporirea 
eficienței întregii noastre activități, 
pentru transformarea cantității în
tr-o nouă calitate, fiind hotăriți să 
ne îndeplinim exemplar toate sar
cinile ce ne revin în acest an, reali- 
zînd suplimentar o producție 
bală de peste 50 milioane lei, 
cretizată în 1 000 tone țevi și 
tone laminate finite pline".

ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE 
ARAD: „Cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani și a aniversării a 45 
de ani de activitate revoluționară, 
colectivul nostru de oameni ai mun
cii, în frunte cu comuniștii, vă urează 
din toată inima, stimate și iubite 
tovarășe secretar general, multă să
nătate și putere de muncă pentru a 
putea conduce cu aceeași clarviziune 
și dăruire destinele partidului și ale 
patriei. Activitatea dumneavoastră 
neobosită, pe care o desfășurați pen
tru făurirea\societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, constituie 
pentru constructorii de vagoane un 
pilduitor și viii exemplu".

glo- 
con- 
1 000

menilor muncii pentru grija deose
bită ce o purtați destinelor țării, 
pentru principialitatea și devota
mentul fără margini cu care slujiți 
interesele supreme ale poporului, 
cauza socialismului și păcii în lume. 
Stăpîniți de asemenea gînduri, de 
Sentimente de aleasă mindrie și 
adincă recunoștință pentru uriașa 
activitate pe care o consacrați feri
cirii poporului, oamenii muncii din 
întreprinderea noastră se angajează 
ca în anul 1978 să depășească sarci
nile la producția globală cu 12 mi
lioane lei, la producția-marfă cil 10 
milioane lei, iar la productivitatea 
muncii cu 2,4 la sută".

ÎNTREPRINDEREA DE TRICO
TAJE „1 IUNIE" TIMIȘOARA : „Cu 
prilejul aniversării a 60 de ani de 
viață și 45 de ani de activitate, co
lectivul nostru de muncă vă adresea
ză cele mai sincere urări de sănătate, 
viață lungă, adueîndu-vă un res- 
pectuos omagiu pentru tot ceea ce 
ați realizat în fruntea statului și 
partidului nostru, pentru viitorul lu
minos al țării. Etapa ce o străbatem 
poartă amprenta personalității dum
neavoastră de conducător marxist- 
leninist, care întruchipează minunat 
trăsăturile și virtuțile poporului ro
mân. dîrzenia, tenacitatea, dragostea 
de țară, libertatea, independența, 
cinstea și omenia, oferind nenumă
rate exemple de înaltă și devotată 
slujire a clasei muncitoare, a între
gului popor".

ÎNTREPRINDEREA DE 
SCOAPE BUCUREȘTI 5 „Vă 
săm din inimă, tovarășe 
Ceaușescu. un fierbinte omagiu și vă 
exprimăm toată recunoștința pentru 
activitatea rodnică, neobosită și în
țeleaptă pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și a țării, pentru 
creșterea permanentă a bunăstării 
întregului popor, pentru ridicarea 
scumpei noastre patrii, România so
cialistă, pe noi culmi de progres și 
civilizație. Grija permanentă pe care 
o acordați fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii din patria noastră, 
fiecărui cetățean in parte, constituie 
pentru noi un permanent imbold, o 
călăuză în activitatea noastră de zi 
cu zi. Cu ocazia zilei dumneavoas
tră de naștere, colectivul nostru de

DIRECȚIA CENTRALA DE STA
TISTICA: „împlinirea a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani închinați luptei 
pentru mai bine, pentru libertatea, 
progresul și prosperitatea tuturor ce
lor ce muncesc, dă colectivului 
nostru de muncă prilejul de ă vă 
exprima. încă o dată, întreaga noas
tră stimă și recunoștință față de ex
cepționala dumneavoastră personali
tate — pildă vie de mare conducător, 
dîrz și neînfricat, care întrunește 
toate calitățile și virtuțile pe care se 
întemeiază glorioasa istorie a patriei 
noastre, a poporului român, a Parti
dului Comunist Român. Dezvoltind in 
mod creator, original, atotbiruitoarea 
învățătură marxist-leninistă aplicată 
la condițiile concrete ale edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră, • aducînd o 
importantă contribuție la instituirea 
unul climat de pace, echitate și pro
gres intre țările lumii, ați ciștigat, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un înalt și bine
meritat prestigiu intre toate popoare
le lumii, temei puternic de mindrie 
și noi succese pentru întreg poporul 
român".

Iubitului
conducător

Din sufletul meu de țăran, 
Din cea mai aleasă cinstire, 
Primiți urarea „La mulți ani!", 
Cu sănătate și fericire.

Ați luptat pentru dreptate, 
PenCru-a făuri ce-i bun, 
Pentru sfinta libertate 
A poporului român.
Dc-aș scrie o viață-ntreagă 
N-aș putea cuprinde toate ; 
Cite vise-n zori se leagă 
Se făcură toate fapte.
Acestea toate vi se-nchină, 
Iubitul meu conducător !
Sint rodul muncii, sint lumină, 
lubirea-ntregului popor.

e al"nostru drag conducător, 
este CEAUȘESCU NICOLAE. El

Și luptă pentru-a noastră fericire ; 
In suflet il purtăm ca pe-o văpaie 
Urindu-i sănătate și iubire!

Nîcullna IVAȘCU
muncitoare, întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice — București

COMBINATUL CHIMIC FAGA- 
RAȘ: „Trăim ca pe propria noastră 
sărbătoare a 60-a aniversare a zilei 
dumneavoastră de naștere și încunu
narea unei activități eroice de 45 de 
ani dedicați in întregime partidului 
și poporului. In fruntea unui partid 
de cea mai înălțătoare substanță 
umană, ați croit in această țară dru
mul liber al omului către el jnsuși, 
către propria sa împlinire, către ziua 
de mîine. Mai mult decit oripe, ne-ați 
învățat să cutezăm, să îndrăznim, să 
țintim mereu mai sus. La aniversa
rea dumneavoastră venim cu inimile 
deschise, cu gînduri curate și fier-

ÎNTREPRINDEREA mecanica 
SIBIU : „Animați de un fierbinte 
patriotism și acționînd cu responsa
bilitate revoluționară pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite 
în Programul partidului, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de viață și a 
45 de ani de activitate revoluționară, 
vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom realiza pes
te sarcinile primilor 3 ani ai actua
lului cincinal o producție industrială 
suplimentară de peste 89,5 milioane 
lei. Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii români, germani, maghiari 
din cadrul intreprinderii noastre, în
frățiți sub semnul acelorași idealuri, 
vor acționa și în continuare cu pri
cepere și dăruire, așa cum ne-ați 
indicat la marele forum al comuniș-

Onuț BUTIRI
țâran cooperator.
satul Delureni.
comuna Bratca, județul Bihor

muncă vă urează mulți 
multă sănătate și putere

ani fericiți, 
de muncă".
SUCEAVA:

strălucit
TRUSTUL S.M.A.

„Exemplul dumneavoastră
de eminent conducător de partid și 
de stat, -om politic și gînditor cu 
însușiri excepționale, patriot înflă
cărat și internaționalist consecvent, 
ne mobilizează permanent pentru o 
activitate cît mai rodnică în rezol
varea sarcinilor ce ne stau în față, 
izvorite din Programul Partidului 
Comunist Român privind moderni
zarea agriculturii. în numele tuturor 
lucrătorilor din unitățile de mecani
zare a agriculturii din județul Su
ceava, vă rugăm să ne permiteți să 
vă adresăm cu ocazia zilei dumnea-

SESIUNI ȘTIINȚIFICE OMAGIALE
La Academia „Ștefan Gheorghiu**
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

s-a desfășurat, luni, o sesiune Știin
țifică omagială, dedicată aniversării 
a 60 de ani de viață și 45 de ani 
de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, avind ca 
temă „Contribuția Partidului Comu
nist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea creatoare a 
socialismului științific și soluționarea 
problemelor majore ale contempora
neității".

Comunicările prezentate au eviden
țiat remarcabila valoare științifică a 
contribuțiilor hotăritoare pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a adus 
la dezvoltarea gindirii social-politice 
românești, la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluției și construcției 
socialiste, la definirea conceptului de 
excepțională importanță pentru mer
sul construcției socialiste in țara 
noastră — cel de societate socialistă 
multilateral dezvoltată — precum și 
la soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, a unui climat de pace 
și securitate. S-a relevat, de aseme
nea, bogăția de idei, valoarea știin
țifică a operei teoretice a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, expresie a 
aplicării creatoare a marxism-leni- 
nlsmului la condițiile României,

tntr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, participanții la sesiune au a- 
dresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene-

ral al partidului, președintele repu
blicii, în care se spune, printre al
tele :

Cadrele didactice, cercetătorii, stu
denții și cursanții Academiei „Ște
fan Gheorghiu", întruniți în sesiunea 
științifică omagială organizată cu 
prilejul unui moment de seamă în 
viața partidului și poporului nostru : 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere — 60 de ani de viață — șl a 
45 de ani de activitate revoluționară, 
vă exprimă, mult iubite .tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. întreaga lor stimă 
și prețuire, atașamentul lor față de 
politica partidului, față de cauza so
cialismului și comunismului.

Nu există sarcină mai nobilă pen
tru noi decit aceea de a acționa ca 
activiști ai partidului, de a pune în 
evidentă strălucirea și profunzimea 
ideilor cutezătoare pe care le , pro
movați pe tărîmul științelor și acti
vității practice, de a acționa cu fer
mitate pentru traducerea în viată a 
Programului partidului nostru.

Preocuparea permanentă pe care o 
manifestați pentru pregătirea cadre
lor. pentru formarea militanților re
voluționari ieșiți din rîndurile cla
sei muncitoare, ale poporului, ani
mați de o înaltă responsabilitate și 
principialitate comunistă, ne mobili
zează la o activitate susținută de îm
bunătățire calitativă a conținutului 
procesului instru'ctiv-educativ, de 
cercetare științifică și de pregătire 
practică pentru a ne însuși stilul re-

de conducere al cărui ex- 
promotor consecvent sîn- 
lua ca îndrumar pilda vie 
teoretice creatoare, a ac- 
muncii neobosite ce o des-

voluționar 
ponent și 
teți. Vom 
a gîndirii 
tivității și
fășurați în fruntea partidului și sta
tului pentru înfăptuirea pe pămin- 
tul României a idealului' comunist, 
pentru a asigura poporului o viață 
tot mai îmbelșugată, liberă și fericită.

La a 60-a aniversare a zilei dum
neavoastră de naștere, vă urăm din 
toată inima, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă să
nătate, viață îndelungată și putere 
de muncă pusă în slujba progresului 
și prosperității scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România, 
creșterii prestigiului ei în lume.

La Universitatea din București
•

ternic entuziasm, participanții la 
sesiune aiu adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședintele republicii, în care se spune: 
„Noi, studenții, cadrele didactice, 
cercetătorii, toți comuniștii Univer
sității bucureștene. vă rugăm să ne 
permiteți, cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere și a 45 de ani de strălucită 
activitate revoluționară, să dăm glas 
sentimentelor noastre de profundă 
stimă și sinceră recunoștință pentru 
tot ceea ce ați făcut pentru propăși
rea patriei, pentru continua creștere 
a prestigiului ei în lume, pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră, 
pentru triumful ideilor socialismu
lui în lume, pentru pace, înțelegere 
între popoare, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Bogata dumneavoastră operă — 
viziune științifică atotcuprinzătoare 
asupra realităților românești și a

Aula Universității din Capitală a 
găzduit, 
solemne 
versității 
general 
Român 
cii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață și 45 de 
ani de activitate revoluționară".

Comunicările științifice prezentate 
de cadre didactice și studenți au rele
vat contribuția secretarului general al 
partidului la dezvoltarea creatoare a 
filozofiei marxiste, a științei și în- 
vățămîntului, a teoriei și practicii e- 
conomice, precum și obiectivele 
.majore puse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața literaturii româ
nești. Totodată, a fost evidențiat 
rolul președintelui României în per
fecționarea continuă a ordinii de 
drept și a legislației socialiste din 
țara noastră și concepția sa despre 
dreptul internațional contemporan.

într-o atmosferă vibrantă, de pu-

luni. lucrările sesiunii 
intitulate „Omagiul Uni- 
din București secretarului 
al Partidului Comunist 

și președintelui Republi- 
România, tovarășul

lumii contemporane — a constituit 
și constituie pentru noi o nesecată 
sursă de inspirație, un prețios în
dreptar în cercetarea trecutului nos
tru istoric, a întregii creații mate
riale și spirituale, a bogățiilor și 
frumuseților patriei noastre. Vă a- 
sigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom urmă cu fermi
tate directivele dumneavoastră pri
vind integrarea învățămîntului cu 
cercetarea și producția, că vom fi 
militanți neobosiți pentru a da îm
plinire sarcinilor pe care le-ați pus 
în fața școlii românești pentru pre
zent și viitor. ,

De ziua dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă adresăm fierbintele nostru oma
giu de recunoștință, împreună cu 
urările cele mai sincere de sănătate, 
fericire, viață lungă, de noi și re
marcabile succese în conducerea 
partidului și statului, spre binele 
și fericirea patriei noastre, pentru 
triumful păcii și progresului in 
lume". ' •'

★
Lâ Ministerul Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internațio
nale a avut loc, luni după-amiază, 
un simpozion cu tema : „Contribu
ția hotăritoare a secretarului gene
ral al partidului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — la dezvoltarea relații
lor economice externe ale Româ
niei",

în referatele și comunicările pre
zentate cu acest prilej s-au reliefat cu 
pregnantă rolul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea, intr-o deplină unitate

dialectică, a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, contribuția originală, teoretică și 
practică la definirea și îmbogățirea 
conceptului de cooperare economică 
internațională, a principiilor noii or
dini internaționale, la creșterea efi
cienței și îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități de comerț exterior 
și cooperare economică, la intensifi
carea participării României la divi
ziunea internațională a muncii.

într-o atmosferă plină de însufle
țire. participanții la simpozion 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele republicii, o 
telegramă în care se arată :

Apreciind activitatea dumneavoas
tră multilaterală pusă în slujba in
tereselor fundamentale ale țării 
noastre, participanții la simpozion 
au reliefat aportul inovator și con
tribuția originală, teoretică și practi
că. aduse la îmbunătățirea tuturor 
laturilor calitative ale activității de 
comerț exterior și cooperare econo
mică și tehnico-științifică internațio
nală a țării noastre, la promovarea 
unor noi forme și acțiuni de coope
rare pe plan extern, la crearea unui 
cadru stabil și echitabil in relațiile 
cu toate stațele, fără deosebire de 
orinduirea lor socială, rezultat direct 
al convorbirilor și înțelegerilor la ni
vel înalt.

Urmind neabătut în întreaga viață 
și activitate exemplul dumneavoas
tră strălucit de abnegație și eroism, 
de responsabilitate comunistă în slu
jirea cu devotament a patriei noastre 
socialiste, vă încredințăm, mult sti-

INSTITUTUL DE ECONOMIE 
MONDIALA : „Marile succese obți
nute în opera de edificare a socie
tății . socialiste multilateral dezvol
tate, ca și proiectarea clară a viito
rului comunist al României, sint in
disolubil legate de clarviziunea cu 

, care determinați strategia rapidului 
progres economico-sodal al țării și 
de spiritul de exemplară dăruire co
munistă cu care munciți neobosit 
pentru organizarea întregii activități 
a poporului nostru, în scopul fermei 
transpuneri în viață a Programului 
Partidului Comunist Român. Vă în
credințăm că, în cadrul acestui gran
dios efort național, sîntem conștlenți 
de răspunderile specifice care ne 
revin, celor ce avem cinstea de a 
lucra în Institutul de economie mon
dială, născut șl dezvoltat din iniția
tiva și pe baza indicațiilor dumnea
voastră, din grija permanentă pe care 
o aveți pentru promovarea cerce
tării economice românești și pentru 
transformarea ei într-un instrument 
de identificare științifică a unor 
soluții practice complexelor pro
bleme pe care le pune creșterea eco
nomică în lumea contemporană. Vă 
adresăm, din adîncul inimii, urări de 
viață îndelungată și sănătate, spre 
a conduce cu energia. înțelepciunea și 
spiritul de principialitate și dreptate 
care vă sint proprii mersul victorios 
al României socialiste spre comu
nism".

LICEUL DE MATEMATICA-FI- 
ZICA SLATINA : „Pentru noi, cei 
ce învățăm și trăim pe aceste locuri, 
care au fost și pentru dumneavoas
tră leagănul copilăriei, sărbătoarea 
aniversării are semnificații multiple, 
izvorite din mîndria de a ști în 
fruntea țării și partidului pe cel ce 
întruchipează cele mai înalte idea
luri, cele mai îndrăznețe năzuințe, 
cele mai arzătoare dorinți. în 
școala in care învățăm avem con
diții minunate de a ne însuși tezau
rul științei și culturii, ne sint create 
posibilități nelimitate de a realiza 
o strînsă legătură a școlii cu viața, 
cu producția, în laboratoare, cabi
nete și ateliere. Vom învăța și vom 
munci pentru a fi la înălțimea aștep
tărilor dumneavoastră".

mate tovarășe secretar general, că 
vom munci cu pasiune și răspundere 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din documentele 
programatice ale Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român.

Exprimînd gîndurile și sentimen
tele comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din sistemul de comerț exte
rior. vă urăm din adîncul inimii 
multă sănătate, fericire, putere de 
muncă și la mulți ani, spre binele 
și propășirea României socialiste.

★
La Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca s-au desfășurat luni lu
crările simpozionului jubiliar avind 
ca temă „Contribuția teoretică și 
practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la tezaurul gîndirii și ac
țiunii revoluționare", prilejuit de a- 
niversarea a 60 de ani de viață și 
a 45 de ani de activitate revoluțio
nară a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. în 
acest context, activiști de partid și de 
stat, academicieni, cadre didactice 
din învățămîntul superior clujean au 
relevat valoroasa contribuție a to
varășului Nicolae Ceaușescu lâ dez
voltarea teoriei și practicii revoluțio
nare, la crearea unității întregii noas
tre națiuni, la sădirea in conștiința 
fiecărui membru al societății a dra
gostei fată de patrie, față de cuceri
rile revoluționare ale poporului, la 
creșterea prestigiului României in 
lume.

(Agerpres)^

'I
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(Urmare din pag. I) 
forța de convingere . a hărților, 
diafilmelor, a documentelor, se con
stituie intr-o autentică demonstra
ție a vastei activități desfășurate cu 
pasiune revoluționară de secretarul 
general al partidului, președintele 
țării, pentru ridicarea României pe 
noi trepte de progres și civilizație, 
creșterea neîntreruptă a nivelului de 
trai al întregului popor, rolul său 
determinant in perfecționarea și dez
voltarea învățămintului, înflorirea 
științei, artei și culturii, adîncirea de
mocrației socialiste, formarea con
științei revoluționare a omului nou 
și afirmarea plenară a personalității 
sale. în același timp, ea reflectă ac
tivitatea multilaterală, teoretică și 
practică, a secretarului general al 
partidului în elaborarea și înfăptuirea 

obiectivelor politicii externe a parti
dului și statului nostru, pentru par
ticiparea României socialiste la so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității, pentru afirmarea 
puternică a prestigiului patriei noas
tre în lume.

I s-ar putea da acestei prime părți 
a expoziției titlul generic „Dialogul 
viu cu țara și poporul, consultarea 
sistematică cu creatorii de bunuri 
materiale și spirituale", pentru că 
ea pune în evidență, cu o mare pu

tere de convingere, una dintre 
trăsăturile definitorii ale stilului 
de muncă al secretarului gene
ral al partidului, legăturile sale in
disolubile cu masele. Nicicînd un 
alt conducător n-a iubit atît de mult 
poporul, n-a avut, atita încredere în 
energiile lui creatoare, nu s-a sfă
tuit atît de îndelung, cu el, n-a fost 
în mijlocul lui atit de mult. O 
singură cifră din expoziție : în pe
rioada iulie 1965-decembrie 1977, in 
agenda de lucru a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-au înscris și cele 412 
vizite de lucru în toate județele 
țării.

Pe o mare hartă a României sînt 
punctate localitățile, unitățile indus
triale și agricole, cele social-cultu- 
rale și de învățămînt, șantierele 
construcției socialiste, institutele de 

cercetare științifică în care conducă
torul partidului și statului nostru 
s-a aflat în vizită de lucru. Masa de 
lucru a secretarului general al parti
dului este însăși suprafața țării.

Prinosul de recunoștință, sentimen
tele de adîncă stimă și dragoste pe 
care întreaga noastră națiune le nu
trește față de .partid și secretarul său 
general le regăsim și în următoarele 
săli ale expoziției, care găzduiesc o 
mare diversitate de daruri oferite, din 
toate colțurile de țară, de mari colec

tive de muncitori, de țărani, de orga
nizații ale partidului, precum și simpli 
cetățeni, cu familiile lor, înfățișează 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ju
dețelor patriei, a tuturor localităților. 

_Multe dintre ele, anonime altădată, au 
'intrat acum in circuitul tot mai in
tens al economiei socialiste românești, 
in marile armonii arhitectonice, deve
nind înfloritoare colțuri de țară, ale 
unei Românii înfloritoare.

Fiecare județ, fiecare localitate 
care i-au simțit prezența binefăcă
toare, . ajutorul neprecupețit au ex
primat, de-a lungul anilor, atit în 
cursul vizitelor de lucru, cit și al 
unor mari aniversări istorice, prin 
darurile oferite, sentimentele de 
profundă dragoste și recunoștință pe 
care întregul nostru popor le nutreș
te față de secretarul general.al parti
dului.

Miniaturi și machete âle unor mari 
împliniri industriale, dăruite primu
lui bărbat al țării ca o recunoaștere 
a marilor sale merite în transformă
rile. petrecute în viața tuturor jude
țelor patriei, sugerează drumul de 
muncă și victorii pe care întregul 
nostru popor l-a străbătut în perioa
da în care la cîrma țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. In expo
ziție se află machetele tractoarelor 
românești, cunoscute astăzi pe multe 
meridiane ale globului, ale autoca
mionului diesel fabricat la Brașov, 
ale locomotivelor produse la Craiova, 
petrolierului de 150 000 tdw „Inde
pendența", ale autoturismelor româ
nești, strungurilor și vagoanelor rea
lizate la Arad, ale excavatoarelor de 
la „Progresul" — Brăila, cunoscute
lor instalații de foraj fabricate la 
întreprinderea „1 Mai" — Ploiești și a 
primei platforme de foraj marin „Glo
ria", realizată la Galați, a altor uni
tăți, bine cunoscute din București. Ti
mișoara, Hunedoara și alte centre ale 
patriei. Sînt, de asemenea, expuse 
machetele unor mari uzine și com
plexe industriale construite în jude
țe în care altădată industria era 
inexistentă. Revedem, astfel, primele 
lingouri de aluminiu realizate la 
Slatina, macheta Fabricii de alumină 
de la Tulcea, placheta Complexului 
hidroenergetic Porțile de Fier, toate 
evocînd premiere industriale specta
culoase ; Alba și Clujul — cu porțe
lanuri de mare valoare, Buzăul — cu 
cristaluri sau produse ale industriei 
grele, Alexandria — cu rulmenții, 
Gorjul, Doljul, Severinul, • Sălajul 
sau Harghita cu alte zeci de produse 
oferite celui care a făcut totul pen
tru ca locuitorii patriei să simtă din 
plin binefacerile civilizației socia
liste.

Grija față de om, față de dezvol
tarea sa multilaterală, prețuirea 
muncii tuturor, care au călăuzit 
permanent gîndirea și acțiunea se- 
cretarultii general al partidului, sînt 
reflectate în darurile oferite din ini
mă primului muncitor al țării : cas
ca de miner de onoare, pikhamerul 
sau lampa dăruite de minerii din 
Valea Jiului, statuete înfățișind pe 
oțelarul hunedorean sau pe tăieto
rul de lemne din Munții Harghitei 
sînt doar cîteva exemple ale senti
mentelor de dragoste și devotament 
pe care clasa noastră muncitoare le 
nutrește față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Expoziția înfățișează, de : aseme

nea, prin numeroase obiecte de va
loare istorică, emoționante momente 
ale prezenței tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sărbătorirea unor mari 
evenimente din viața poporului nos
tru. împreună cu secretarul general 
al partidului, locuitorii din Alba ,Iu- 
lia au cinstit memoria lui Mihai Vi
teazul, primul care a realizat visul 
secular de unire al tuturor români
lor, ieșenii memoria lui Al. Ioan Cu
za, Blajul pe marii revoluționari de 
la 1848, buzoienii au aniversat 1600 
ani de la atestarea documentară a 
orașului lor, iar locuitorii din Clui- 
Napoca și Drobeta-Turnu Severin 
1 850 ani.

Emoționante evocări — o plache
tă reprezentind o mină salvatoare, 
precum și numeroase broderii — 
provenind de la locuitorii din Satu 
Mare, exprimă recunoștința acesto
ra față de secretarul general al par
tidului, care, în timpul grelelor în
cercări provocate de inundațiile din 
1970, s-a aflat alături de: ei, liiptind 
pentru salvarea vieților și bunuri
lor lor materiale. Aceeași prezență'’ 
salvatoare este redată sugestiv de o 
fotografie înfățișînd pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în zonele grav a- 
fectate de cutremur ale Capitalei, 
conducînd operațiunile de salvare a 
oamenilor, de diminuare a pagube
lor, luptind pentru reintrarea vieții 
pe făgașul normal.

Daruri din toate județele tării — 
covoare, carpete, țesături, sumane, 
cojoace, briie, obiecte de îmbră
căminte tradițională, piese de artă, 
lucrate de meșteri populari — ilustrea
ză arta neasemuită a făuritorilor de 
frumos, geniul creator al i poporului 
nostru, impulsionat de simțăminte 
profunde de dragoste, stimă și pre
țuire, pe care o națiune întreagă le 
poartă celui care conduce cu atita 
clarviziune destinele țării.

Expoziția cuprinde, totodată, ta
blouri ale președintelui țării, busturi 
în bronz și marmură, portrete pe 
țesături și încrustate în porțelanuri, 
cu urarea izvorîtă din toată’ sinceri
tatea inimii : „La mulți ani 1“ pen
tru binele și fericirea patriei noastre 
socialiste.

„însemne ale înaltei prețuiri" — 
sub acest generic, expoziția înfăți
șează pe larg, în cîteva săli,' înalta 
stimă și considerație, aprecierea 
unanimă de care se bucură pe toate 
meridianele globului politica inter
națională a României socialiste, poli
tică de pace, cooperare și înțelegere 
între popoare, contribuția de excep
țională valoare teoretică și practică 
a președintelui României la solu
ționarea marilor probleme ale uma
nității, la împlinirea aspirațiilor de 
pace, libertate și progres ale 
omenirii.

Izvorîtă din interesele vitale ale 
poporului român, din necesitățile cele 
mai ardente ale umanității, politica 
internațională a României socialiste 
— al cărei arhitect clarvăzător și 
neobosit făuritor este președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
s-a afirmat cu o forță de necontestat 
în ultimul deceniu, cînd numeroase 
solii de pace întreprinse de șeful 
statului român pe diferite meridiane 
ale globului au dus la statuarea in 
relațiile dintre țara .noastră și sta
tele vizitate a unor norme noi, ba

zate pe principiile respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, avan
tajului reciproc, neamestecului in 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța, dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpin pe 
propria sa soartă.

Prin aportul personal al președin
telui Nicolae Ceausescu, aceste prin
cipii au fost statuate în aproape 100 
de tratate, declarații și comunicate 
comune semnate în cursul numeroa
selor contacte pe care șeful statului 
român le-a avut cu șefii de stat și 
guverne -de pe toate meridianele.

Pe harta lumii sînt marcate cele 
140 de țări cu care România socia
listă întreține relații diplomatice, 
consulare și economice ; cele 64 de 
state în 'care președintele Nicolae 
Ceaușescu a efectuat vizite de prie
tenie.

O retrospectivă în imagini și date 
statistice relevă că, în perioada 
1965—1977, secretarul general al 
partidului, preșe’dintele țării, a avut 
întîlniri și contacte, directe cu 99 șefi 
de state și guverne și convorbiri cu 
peste 3 000 de conducători, delegații 
sau reprezentanți ai diferitelor parti
de și organizații politice, membri ai 
guvernelor, personalități ale vieții 
politice, economice, științifice și cul
turale.

Recunoașterea acestei vaste activi
tăți de dezvoltare a raporturilor de 
colaborare, de stimă și prietenie cu 
toate popoarele lumii, în promovarea 
idealurilor de pace, progres și liber
tate a popoarelor este oglindită în 
numeroase distincții, decorații, ordine 
.și medalii, titluri științifice și onori
fice, în numeroasele obiecte de mare 
valoare artistică și semnificație isto
rică oferite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu de șefi de state și gu
verne. de conducători ai unor partide 
comuniste, și muncitorești, de organi
zații internaționale, de ' riUrfiefdase 

personalități ale vieții politice din 
străinătate, cu prilejul numeroaselor 
vizite, al contactelor avute în străi
nătate, precum și in cursul vizitelor 
in țara noastră ale unor oaspeți 
străini.

în marea colecție de prestigioase 
distincții se remarcă, intre altele, 
„Marele Cordon al Meritului Repu
blicii Italiene", „Legiunea de Onoa
re" și „Marea Cruce a Legiunii de 
Onoare" (Franța). Ordinul „Gheorghi 
Dimitrov" (Bulgaria), „Marea Cruce 
a Trandafirului Alb" (Finlanda), „Or
dinul Marea Stea a Iugoslaviei", ofe
rite tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
„Ordinul Steaua Iugoslaviei cu 
eșarfă" conferit tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Aceeași înaltă apreciere a prodi
gioasei activități puse în slujba prie
teniei și colaborării între popoare 
este oglindită de ordinele „Kladeh 
Al Hussein Bin Aii" (Iordania), „Dra
pelul Republicii clasa 1“ (R.P.D. Co
reeană). „Marele Colier al Nilului" 
si „Ordinul El Kamal" (Egipt), „Ma
rele Colan al Ordinului Național de 
Merit" (Ecuador), „Marele Colier al 
Ordinului Mexican al Vulturului 
aztec" și „Marea cruce cu Cordon 
special al Ordinului Mexican Vultu
rul aztec". conferite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, Marea Cruce a Ordinu
lui Național al Leului" (Senegal). 
„Marele Cordon al Ordinului Suprem 
al Crizantemei" (Japonia). „Ordinul 
Jose Marti" (Cuba). „Medalia de aur 
pentru pace «Frederic Joliot-Curie-" 
(Consiliul Mondial al Păcii), conferite 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Printre titlurile științifice se re
marcă cele de Doctor Honoris 
Causa acordate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu din partea unor universi
tăți și instituții de învățămînt de 
prestigiu din S.U.A., Franța, Grecia, 
Ecuador, Argențina. Filipine. Liban, 
■Iran. Ghana și din alte țări. De ase--

menea. în vitrinele expoziției se află 
diplome și însemne de cetățeați. de 
onoare -rir-R.-R J- -r 1—tn
meridia ' v
ka. Ani .
Ciudad ■

Intrea • ...
erată pi
Români , ■ 1 .
vigoare . . noi rft; po
porul r ■■■:--. o.'.ți
prieteni •
rat de
tea pop: 
firmind 
realism d ■ . • 
te, a țar :i: 
Nicolae C i. 
marcan. 
a adus 
l'undarr mm., 
profund 
asupra 
tre for 
progres 
lumi n

La h 
ieșirea 
copii. ■ î 
cătuin, r. 
mat d< ve ., 
ționat r - ti:
simțire r c< 
pinînd
cu cot n h; 
mulți ;

Tovi . .■
varășs r 
șează o 
pii. ui 
in con

Glas 
le răs 
de oai 
muzei 
„Parti 
Sînt t ■ 
tre. d ■-?. 
nume ;..".b 
noastr r 
nlsm, i

T-

S

3»

:â: ca importantă forță motrice a progresului
ști

Analiza și descifrarea orientări
lor și tendințelor dominante din 
viața sociăl-politică sint caracte
ristice pentru activitatea teoretică 
a partidului nostru, pentru gin- 
direa tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Puterea de cuprindere a întregului- o- 
rizont al realităților și intuiția ce pă
trunde esențialul — privilegii ale per
sonalităților de înaltă vocație politică 
— sint relevante pentru înțelegerea 
spiritului in care documentele de 
partid, purtind semnătura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pun în lumina cla
ră a explicației științifice fenomenele 
și procesele cu semnificație majoră 
pentru relațiile sociale di.n lumea de 
azi. .

Din spațiul acestor realități con
temporane se detașează, pentru a o- 
cupa un ioc de primă importanță, fe
nomenul național, aspirația popoare
lor spre edificarea vieții naționale 
potrivit’ voinței lor, intr-un stat liber, 
propriu, independent și suveran, in
tr-un sistem de relații internaționale 
construit pe principii politice morale 
și juridice , de egalitate deplină în 
drepturi, democrație și echitate. ELA- 
B3RAREA UNEI CONCEPȚII UNI
TARE, DE AMPLA ANVERGURĂ. 
ASUPRA ROLULUI NAȚIUNII ÎN 
EPOCA ACTUALA ȘI ÎN PERSPEC
TIVA DEZVOLTĂRII SOCIALE RE-> 
PREZINTĂ UNA DIN CONTRIBU
ȚIILE ORIGINALE ESENȚIALE 
ALE TOVARĂȘUL IR NICOLAE 
CEAUSESCU LA FONDUL DE IDEI 
AL MATERIALISMULUI DIALEC
TIC ȘI ISTORIC, LA ÎMBOGĂȚIREA 
SOCIALISMULUI ȘTIINȚIFIC CU 
TEZE NOI DE O IMENSA IMPOR
TANTA, VALIDATE DE VIAȚA ȘI 
SUSȚINUTE DE O LOGICA PRO
FUNDĂ ȘI RIGUROASA.

Generalizarea îeoreîică a 
unes vasîe experience isto
rice O relevare succintă a acestei 
contribuții, în ceea ce are ea mai e- 
sențial, va trebui, neîndoielnic, să por
nească de la evidențierea caracteru
lui legic ai apariției națiunilor, ca 
etapă necesară și obligatorie în evo
luția tuturor popoarelor și. mai ales, 
de la ideea rolului națiunii, ca forță 
motrice de seamă a dezvoltării șo- 
ciai-politice in lumea contemporană, 
ca important factor de progres. A- 
ceastă teză, adevărată piatră unghiu
lară a concepției secretarului gene
ral al partidului cu privire la proble

ma națiunii, a fost formulată cu pre
cizie și in ținuta lapidară a enunțu
rilor științifice : „în condițiile de as
tăzi, întărirea națiunilor, a statelor 
naționale independente constituie un 
factor al progresului social, al luptei 
împotriva politicii imperialiste, colo
nialiste, neocolonialiste, al afirmării 
unor relații internaționale noi, bazate 
pe egalitate și respect, pe dreptul fie
cărei națiuni de a se dezvolta liber, 
corespunzător năzuințelor sale".

își află oglindire in această gene
ralizare teoretică experiența vastă a 
lumii de azi, in, care națiunile — de 
la cele aflate abia la începutul evo
luției lor pină la cele constituite cu 
secole in urmă și ajunse la un înalt 
stadiu de dezvoltare — continuă să se 
afirme viguros pe arena istoriei, să-și 
reclame și să-și. apere dreptul la e- 
xistența liberă, de sine stătătoare, in 
care dezvoltarea vieții naționale a 
popoarelor se dovedește de o im por-, 
tanță primordială pentru propriul lor 
progres — economic, social, cultural, 
ca și pentru progresul omenirii in an
samblu, pentru cauza păcii și civili
zației.

într-o epocă în care atîția ideologi 
exponent! ai unei gîndiri vetuste, 
oameni politici burghezi nu con
tenesc să vorbească despre „apusul" 
sau „declinul" națiunii, elogiind ,,‘su- 
pranaționalitatea". teza despre rolul 
națiunilor capătă deosebite semnifica
ții — atît teoretice, ideologice, cît si 
politice, practice. Concluzia asupra 
căreia secretarul general al partidului 
stăruie in mod deosebit este, aceea că 
preocuparea pentru dezvoltarea pro
priei națiuni are o importantă deose
bită in activitatea partidelor comu
niste : cu cît ele reflectă mai bine în 
politica lor interesele și aspirațiile 
naționale fundamentale, cu atît mai 
mult isi sporesc prestigiul si influenta 
in mase, își întăresc propriile rinduri,

0 legitate obiectivă a 
dezvoltării sociale. Invesfi” 
gînd complexitatea factorilor care 
condiționează progresul multilate
ral al națiunilor în zilele noastre, 
tovarășul Nicolae Ceausescu identi
fică in independenta națională facto
rul primordial, cucerirea independen
tei și suveranității naționale fiind a- 
preciată ca „o legitate obiectivă a 
dezvoltării sociale, o necesitate a 
mersului inainte al civilizației uma
ne, un imperativ fundamental al is
toriei. Nu poate fi vorba de nici un 

fel de drept cînd nu există dreptul 
fundamental de a fl stăpin la tine a- 
casâ, de a fi stăpin pe destinele talc". 
Această concepție, care dezvoltă, co
respunzător condițiilor contemporane, 
ideile fundamentale ale marxism-le- 
ninismului cu privire la libertatea 
națională, ca premisă majoră a liber
tății sociale, pornește de la faptul că 
acum, ca și in trecut, lupta de eli
berare națională tinde spre crearea 
statului propriu, independent și su
veran. ca instrument de organizare a 
vieții națiunii în mod de sine stătă
tor. în măsură 'să-i asigure posibili
tatea de a crea liber valori proprii 
in sfera materială, ca și în aceea a 
culturii.

Este un adevăr confirmat cu pri
sosință de experiența istorică a po
porului nostru, asupra căreia secre
tarul general al partidului se apleacă 
nu numai cu respectul profund și 
mindria patriotică pentru ceea ce au 
înfăptuit înaintașii, dar și cu preo
cuparea permanentă de a desprinde 
concluzii și învățăminte pentru pre
zent și pentru viitor, de a sublinia im
portanța unor sarcini practice actuale. 
Se știe, istoria nu ne-a răsfățat. De-a 
lungul a sute de ani,.poporul român a 
fost lipsit de atributele independentei 
și unității politice. Dezmembrarea sta
tului, dominația străină au afectat 
grav dezvoltarea economico-socială, 
au întirziat evoluția pe . calea progre
sului, au făcut ca România să rămî- 
nă in urma altor țări cu peste 100 
de ani. Dar vitregiile istoriei n-au 
putut să înăbușe setea de libertate 
a poporului. Dimpotrivă, greutățile 
și nedreptățile indurate au aprins și 
mai puternic flacăra năzuințelor de 
unitate și independență, au făcut să 
se înzecească forțele poporului roman 
în lupta pentru împlinirea lor. A- 
ceastă realitate a inspirat concluzia 
formulată cu o mare expresivitate de 
secretarul general al partidului: „ju
gul asupririi străine poate frîna pen
tru un timp, poate întirzia evoluția 
unui popor, dar nu-1 poate împiedica 
să-și realizeze aspirațiile de libertate, 
unitate și progres, nu poate anihila 
acțiunea legilor inexorabile ale dez
voltării sociale". Departe de a expri
ma o legitate cu valabilitate restrin- 
să la viața unui popor, această con
cluzie își găsește o largă confirmare 
în lumea contemporană, constituind 
un indemn pentru toate popoarele 
care luptă pentru a-și cuceri sau 
consolida independența, pentru a-și 
făuri o viață liberă și demnă.

Socialismul — cadrul op
tim al deplinei afirmări

Abordînd problema naa națiunii.
țiunii prin prisma evoluției ei istorice,
a realităților și cerințelor noi configu

rate de societatea socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat o aten
ție deosebită fundamentării teoretice 
a rolului națiunii in socialism, sin
tetizării transformărilor care intervin 
in viața națiunii in condițiile noii 
orînduiri sociale. AVEM DEPLIN TE
MEI SA AFIRMAM CA, PENTRU 
PRIMA OARA ÎN CURSUL DECE
NIILOR DE DEZVOLTARE A MA
TERIALISMULUI DIALECTIC ȘI 
ISTORIC, A TEORIEI SOCIALISMU
LUI ȘTIINȚIFIC, A FOST ELABO
RATA, PRIN CONTRIBUȚIA ESEN
ȚIALĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, O CONCEPȚIE ORIGI
NALA, COERENTA, MULTILATE
RAL ARGUMENTATA PRIVIND 
TRASATURILE DISTINCTIVE Șl 
CĂILE DE DEZVOLTARE ALE NA
ȚIUNII SOCIALISTE.

în centrul acestei concepții se află 
teza de largă perspectivă istorică, 
potrivit căreia națiunea socialistă 
reprezintă etapa superioară in evolu
ția istoriei popoarelor, socialismul a- 
sigurind conținutul plenar și deplina 
autenticitate a vieții naționale, afir
marea valențelor creatoare ale fie
cărei națiuni. Secretarul general al 
partidului pune in lumină legătura 
organică dintre dezvoltarea deplină a 
națiunii și construirea socialismului. 
Dezvoltarea deplină a națiunii în
seamnă afirmarea tuturor valențelor 
ei ; înseamnă o dezvoltare economică, 

■ceea ce implică o creștere rapidă a 
forțelor de producție ; înseamnă o 
dezvoltare politică, ceea ce implică 
întărirea independentei si adîncirea 
democrației : înseamnă o dezvoltare 
culturală, ceea ce presupune ridicarea 
nivelului general de instruire. înflo
rirea științei, artei și culturii ; în
seamnă o calitate superioară a vie
ții, asigurarea cadrului optim pen
tru formarea omului nou. armo
nios dezvoltat. Or, toate aces
tea nu sînt decît laturi concre
te ale însuși procesului de edifi
care a orînduirii noi. socialiste. De 
aceea nu numai că nu poate exista o 
opoziție intre înflorirea națiunii și so
cialism. ci, dimpotrivă, se realizea
ză o deplină identitate.

Grandiosul Program al partidului 
adoptat de Congresul a! XI-lea trans
pune în măsuri concrete concepția 
secretarului general al partidului in 
această privință. Este în fapt pro
gramul unei înfloriri fără, precedent 
a națiunii noastre socialiste.

Ca un corolar se desprinde de 
aci ideea că procesul de trans
formare revoluționară a socie
tății, totalitatea acțiunilor, în cele 
mai diverse planuri ale vieții so
ciale. care au ca scop dezvoltarea 
multilaterală a societății noastre so
cialiste, sînt opera întregii națiuni’. 
Iată contextul în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat de 

repetate ori că nimic din ceea ce 
avem și din ceea ce construim nu 
are altă sursă, alt făuritor decit acest 
subiect concret, real, viu — nu ab
stract sau șters in anonimat — su
biect plin de abnegație și capaci
tate de dăruire, înzestrat cu inteli
gență, pricepere, inițiativă și pasiu
ne, care este națiunea română. In a- 
ceastă viziune, o sarcină istorică atît 
de grandioasă cum este lichidarea 
decalajului care ne mai desparte de 
țările avansate economic este con
cepută ca opera proprie a poporu
lui.
' In același timp, națiunea socialistă 
reprezintă beneficiarul legitim al tu
turor cuceririlor socialismului, al tu
turor bunurilor și valorilor create in 
domeniul economiei, științei, culturii. 
Iar fiindcă națiunea este o perma
nență, toate aceste valori revin nu 
numai' generațiilor de azi. ci și celor 
viitoare. își găsește astfel expresie 
o trăsătură definitorie pentru gîndi
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
preocuparea ca oamenii, națiunea să 
se bucure integral de , rezultatele 
muncii lor și să se ridice astfel pe 
trepte tot mai inalte ale bunăstării 
și civilizației.

Bazele evoluției. Printre 
ideile novatoare decurgind din con- 
cebția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se înscriu și cele care se referă la 
conținutul transformărilor ce au loc 
în structurile națiunii socialiste. Este 
pusă astfel in evidență, ca rezultanta 
acestor transformări, făurirea unei 
trainice și indestructibile unități și 
coeziuni interne. Secretarul general 
al partidului nu se limitează la de
finirea trăsăturilor caracteristice ale 
procesului de dezvoltare a națiunii 
socialiste, ci fundamentează totodată 
modalitățile practice, direcțiile de ac
țiune concrete, ținînd seama de fap
tul că acesta este un proces con
știent ; este vorba, în esență, de ge
neralizarea și perfecționarea relațiilor 
sociale întemeiate pe proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de pro
ducție — ca bază economică a dez
voltării națiunii socialiste ; de întă
rirea statului și adîncirea democra
ției socialiste. înainte de toate a de
mocrației muncitorești, prin întărirea 
rolului conducător al clasei munci
toare. — ca bază politică ; de accen
tuarea omogenizării societății prin 
ștergerea treptată a deosebirilor e- 
sentiale dintre oraș și sat. dintre 
munca fizică și cea intelectuală — ca 
bază socială ; de ampla activitate po- 
litico-educatfvă pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste — ca bază ideo
logică.

Ideile enunțate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asupra factorilor 
determinanți ai unității și coeziunii 

națiunii socialiste au o însemnătate 
teoretică și politică de prim ordin, 
intrucît reflectă multilateralitatea sis
temului social al națiunii socialiste și, 
implicit, stau la baza orientărilor 
privitoare Ia dezvoltarea socială. Ele 
relevă in același timp uriașa energie 
socială pe care o generează această 
unitate, potențialul uriaș economic, 
politic, cultural, rezultat din concen
trarea națiunii întregi in jurul unor 
valori și obiective comune.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, factorul hotărîtor, nucleul 
unității întregii națiuni socialiste este 
partidul comunist. Politica Partidului 
Comunist Român se sprijină pe de
plina adeziune a națiunii, polarizea
ză voințele tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, toc
mai pentru că răspunde întru totul 
aspirațiilor maselor, intereselor națio
nale fundamentale. După cum arăta 
secretarul general al partidului de 
la tribuna Congresului al XI-lea al 
partidului : „Partidul Comunist Ro
mân s-a identificat întru totul cu nă
zuințele întregii națiuni, fiind primul 
partid politic din România care și-a 
făcut un titlu de onoare din lupta 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a țării, pentru întărirea independen
ței și suveranității naționale, pentru 
o viață mai bună și mai îmbelșugată 
a întregului popor".

Condiții pe deplin egale 
de dezvoltare a naționali
tăților. Poprind de la realitățile 
istorice concrete ale țării noastre, 
unde, alături de români, s-au așezat 
in decursul veacurilor și populații de 
alte naționalități, conviețuind și con- 
lucrînd împreună, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu abordează, în corelație in
disolubilă cu dezvoltarea națiunii, 
problema naționalităților. Teza potri
vit căreia din faptul că națiunea are 
încă o perspectivă îndelungată in so
cialism rezultă că și existența na
ționalităților are o perspectivă înde
lungată are în acest sens o deose
bită însemnătate, de aci desprinzin- 
du-se concluzia că odată cu dezvol
tarea națiunii române, politica parti
dului trebuie să asigure dezvoltarea 
multilaterală a naționalităților.

Ideile enunțate definesc cu claritate 
căile unei reale rezolvări, în spirit 
consecvent marxist, a problemei na
ționale in România : asigurarea unei 
depline egalități în drepturi a tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, consolidarea acestei e- 
galităti prin politica de amplasare ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării, asigurarea 
învățămintului în limba maternă și 
a dreptului de folosire liberă a aces
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dire și 
Ceaușe;
pentru înflorirea propriei națiuni re
prezintă o indatorire națională și in 
același timp internațională. O mare 
valoare principială și practică dobin- 
dește in acest context ideea po
trivit căreia națiunea și statal 
national independent, pe de o 
parte, și solidaritatea dintre țările 
socialiste, internaționalismul proletar,, 
pe de altă parte, nu numai că nu se 
exclud, ci, dimpotrivă, se află într-o 
strînsă unitate dialectică, îmbinarea 
lor armonioasă confirmînd superio
ritatea socialismului.

Opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în strînsă îmbi
nare cu cea a revoluționarului co
munist, a conducătorului de stat, re
levă umanismul profund al concep
ției partidului nostru privind rolul 
națiunii în lumea de azi. Este răs
punsul1 pe care comuniștii români îl 
dau, prin .gîndirea originală, nova
toare, a celui dlntîi dintre ei. unei 
arzătoare probleme a contemporanei
tății.

Prof. univ. dr.
Constantin POPOVICI
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150 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
LICEULUI NAȚIONAL DIN IAȘI

INAL T EXEMPLU DE PA TRÎOTÎSM
Propășirea țării, ridicarea ei pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres, 
demnitatea națiunii noastre socialiste, activitatea fără preget consacrată 
independenței și suveranității patriei — țeluri fundamentale însuflețitoare

ale vieții și luptei 
Eu el in frunte, construim 

o Românie 
mindră intre națiuni

secretarului general al partidului.

Mesajul adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Am fost și am lucrat, ca 
muncitor specialist, in cî- 
teya țări unde se exportă 
produsele uzinei noastre și 
unde acordăm asistenta 
tehnică necesară. Acolo, 
nouă ni se spunea adesea : 
„Pe voi, românii, vă stimăm 
mult ; voi îl aveți pe pre
ședintele Ceaușescu 1“ La 
auzul acestor cuvinte de 
prețuire, inima mi se um
plea de căldură pentru 
omul care, prin personali
tatea sa, prin politica pe 
care o promovează, a fă
cut ca România și românii 
să se bucure de prețuirea 
'■'tresii lumi.

vem, fiecare dintre noi, 
■enii acestui pămint, 

acum în gind și fap- 
5munistă, un fel pro- 
de a ne reprezenta 

: prin imagini de 
ș, întipărite în sUfle- 
■căruia, încă (din co- 

Iubirea de patrie 
ană apoi acțiune, do- 

fierbinte de a face 
e-ți stă în putință 

înălțarea și înfio
rării.
avut în viață multe 
.1 să mă gindesc la 
îea lucruri. Poate 

ntens ca acasă m-am 
t la ele atunci cînd 
aflam la distanțe de 
de kilometri, cînd 

am departe de patrie. 
„Voi îl aveți pe pre

ședintele Ceaușescu".
Ce pildă a iubirii de pa

trie mai fierbinte, mai dem
nă de urmat s-ar putea 
găsi ? Și cum altfel să 
urmezi această pildă de- 
cit muncind cu abnega
ție, cu întreaga ta pu- 

, tere ? în cazul nostru, 
ăl celor de’' ia „23 August", iJnm ra6oa /U

a urma acest înălțător 
exemplu înseamnă motoa
re și locomotive tot mai 
bune și mai multe. Plecînd 
în lume, în numeroasele 
țări în care le exportăm, 
ele duC acolo, de fapt, ceva 
din sufletul și demnitatea 
patriei, și iată că aici iu
birea noastră muncitQreas- 
că de țară are motive să 
fie, după exemplul secreta
rului general al partidului, 
cît mai concretă și rod
nică.

Da, noi îl avem pe pre
ședintele Ceaușescu. Avem 
îndrumările sale, avem pil
da sa înălțătoare de pa
triotism fierbinte. Un pa
triotism exprimat prin dă
ruirea totală față de inte
resele patriei, ale poporului. 
Da, noi sîntem fericiți că 
îl avem pe președintele 
Ceaușescu. Cu el în 
frunte, și urmînd întocmai 
pilda sa de iubire, prin 
fapte, a patriei, construim 
o țară care să strălucească 
și mai mindru între națiu
nile lumii.

Da, noi îl avem pe pre
ședintele Ceaușescu. Și tot 
ce ne dorim mai mult și 
mai mult e să-l avem cit 
mai mulți ani și de acum 
încolo, sănătos și cu ace
eași neobosită putere de 
muncă.

La mulți ani, președin
telui țării !

La mulți ani, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ! Viață 
îndelungată și fericire celui 
mai dîrz, mai neînfricat și 
iubit fiu al țării !
Alexandru PANȚURU 
muncitor specialist 
la întreprinderea 
„23 August"' București

tii imnuri ale dragostei de 
patrie ; tot acolo am tră
it primele sentimente de 
prețuire a trecutului eroic 
al înaintașilor, de mîndrie 
față de prezentul luminos 
și viitorul de aur al Româ
niei. Cu simțămîntul înal
tei iubiri de țară m-am în
rolat sub drapel, jurind 
credință nestrămutată po
porului, patriei socialiste, 
comandantului suprem,

încă din primele zile de 
stagiu militar m-am convins 
că armata — la făurirea și 
dezvoltarea căreia tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a 
adus și își aduce contribu
ția decisivă — este. într-a- 
devăr, o înaltă scoală de 
educație politică, patrioti
că și revoluționară a tine
rei generații. Aici, senti
mentul patriotismului, al 
dragostei fierbinți față de 
glie ni se cultivă și dez
voltă zi de zi, in însuși 
procesul pregătirii de lup
tă și politice.

Transpunînd neabătut în 
viață sarcinile trasate ar
matei de comandantul 
nostru suprem, comandan
ții, organizația dd partid 
și cea a Uniunii Tineretu
lui Comunist din subuni
tate ne îndrumă cu atenție 
pașii spre măiestria ostă
șească, ne insuflă dăruirea 
în muncă, pasiunea pentru 
cunoașterea și mînuirea la 
perfecție a armamentului 
și tehnicii de luptă mo
derne. Cine-și iubește 
adine patria, trebuie să în
vețe și a mînui cu iscu
sință și vigoare armele a- 
părării ei.

Datorită grijii permanen
te pe care partidul, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le poartă arma
tei, nimic nu ne lipsește 
pentru instruirea și educa
rea noastră. Răspundem a- 
cestei griji dăruindu-ne în
treaga energie tinerească, 
priceperea și puterea de 
muncă formării noastre ca

Partidul, Ceaușescu, 
România

N -e un destin avîntul către soare 
Jubim în zori cetatea de lumină 
(Jind viselor le dăm aripi să zboare.
Q, Țara mea, frumoasa mea grădină 
Lași raze mari pe fruntea gînditoare 
^cum cînd fericirea ni-e deplină 
JJ-n noi puterea muncii creatoare. ■ 

(Jutezătorl pășim pe calea dreaptă 
steagul sus în brațe noi și tari

Avem un crez cu-a-nțelepciunii faptă 
[Jn Om-Erou spre Comunism ne-ndreaptă 
Și un Partid cu vorba-i înțeleaptă.

unul din stejarii noștri mari 
ge află-n glasul lui spre zări tăria 
(Ju el alături ridicăm făclia 
[Jniti — Partidul, Ceaușescu, România !

Dionisie DUMA

oameni noi. patrioți înflă
cărați, luptători desăvir- 
șiți, gata în orice moment 
— la ordinul patriei, al 
comandantului nostru su
prem — să apărăm, îm
preună cu întregul popor, 
cuceririle revoluționare, 
independența și suverani
tatea națiunii noastre so
cialiste.

îmi alătur cu emoție gla
sul în uriașul cor ostășesc 
ce rostește acum, din adin- 
cul inimii, urarea : „Să 
trăiți întru mulți ani, spre 
fericirea și gloria Români
ei socialiste !“.

Caroliță HÎNCU
soldat

Cum să nu iubești țara 
Jn tare oamenii sint conduși 
spre un asemenea țel măreț ?

Cu sentimentul adine 
si insufletitor
> *

al istoriei neamului

Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Liceului Na
țional din Iași îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
dumneavoastră, cadre didactice și elevi ai acestei presti
gioase instituții de învățămînt, un salut cordial și cele mai 
calde felicitări. Totodată, doresc să vă felicit pentru înalta 
distincție ce a fost conferită liceului dumneavoastră — 
„Meritul cultural" clasa I.

In îndelungata sa activitate, Liceul Național din Iași a 
adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea învățămîn- 
tului din România, la progresul științei și culturii, la 
creșterea și educarea a numeroase generații in spiritul 
dragostei de patrie, al idealurilor și concepțiilor umaniste 
înaintate. Aici au învățat și s-au format numeroase per
sonalități dc prestigiu ale vieții spirituale românești, sa- 
vanți și scriitori ca Nicolae Iorga, Petru Poni, Mihail Sa- 
doveanu și alții, care au adus o contribuție dc prim ordin 
la îmbogățirea tezaurului științei și culturii naționale.

în anii construcției socialiste, Liceul Național, dezvol
tând și amplificind frumoasele sale tradiții din trecut, a 
format și educat un mare număr de cadre — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, specialiști pentru diverse ramuri de 
activitate — care iși îndeplinesc cu cinste sarcinile în
credințate, participă activ și aduc o contribuție importan
tă Ia înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, dc edificare a noii orinduiri în patria 
noastră.

Bilanțul bogat pe care-I faceți cu prilejul acestei ani
versări trebuie să constituie pentru întregul colectiv de 
profesori și elevi ai liceului un puternic imbold de a per
fecționa și ridica la un nivel și mai înalt activitatea școlii

dumneavoastră pe baza măsurilor de legare tot mai strin- 
să a învățămîntului cu practica, cu cerințele concrete ale 
societății noastre in plin progres, a implctirii întregului 
proces instructiv cu o temeinică activitate educativă, de 
formare sănătoasă a tineretului pentru muncă, pentru 
viață. Prin structura sa perfecționată, adaptată cerințelor 
concrete izvorite din procesul realizării mărețelor obiec
tive înscrise in Programul partidului, școala noastră nouă 
vă oferă un cadru deosebit de prielnic pentru afirmarea 
capacităților de creație, pentru punerea plenară in va
loare a pregătirii, talentului și pasiunii voastre pentru 
muncă, știință și cultură,

Sînt încredințat că profesorii, toate cadrele didactice ale 
liceului vor munci cu dăruire și abnegație pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor stabilite dc partid în dome
niul invățămintului, pentru ridicarea conținutului instruc- 
tiv-educativ și a nivelului de predare a cunoștințelor, răs- 
punzind astfel cu cinste marilor exigențe pe care parti
dul șl societatea noastră le pun in fața slujitorilor școlii.

Vouă, dragi elevi, vă adresez îndemnul de a munci și 
a învăța cu sîrguință, de a vă insuși cu pasiune cele mai 
noi cuceriri ale științei și culturii, ale cunoașterii umane, 
pregătindu-vă temeinic pentru a deveni constructori de 
nădejde ai socialismului și comunismului, cetățeni demni 
și conștienți ai patriei noastre socialiste.

La aniversarea liceului dumneavoastră, vă adresez tu
turor, cadre didactice șl elevi, urarea de a obține realizări 
tot mal însemnate in muncă și la Învățătură, multă sănă
tate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea festivă

Pentru noi toți — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — preșe
dintele Nicolae Ceaușescu 
este exemplul înalt al iu
birii de patrie, al dăruirii 
comuniste pentru binele și 
propășirea ei. Și așa cum 
in toate gîndurile sale, în 
toate cuvîntările secretaru
lui general al partidului 
găsim așezat, ca intr-o a- 
devărată profesiune de 
credință, numele nostru, al 
tuturor — „români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități" — noi toți, 
românii, maghiarii, germa
nii, așezăm, tot așa, ca pe 
o profesiune de credință, 
la temelia dragostei noas
tre de patrie, politica par
tidului, a tovarășului 

SNicolae Ceaușescu, de u- 
nire a tuturor eforturilor 
fiilor ei pentru înflorirea 
României socialiste.

Patria noastră este as
tăzi, datorită politicii Par
tidului Comunist Român, 
activității creatoare și ne
obosite desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
o mamă bună pentru noi 
toți, indiferent de naționa
litate. Prin dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zonelor 
țării, a zonelor in care a- 
lături de români muncim 
și trăim de veacuri și noi, 
naționalitățile conlocuitoa
re, ea oferă .astăzi tuturor 
șanse egale de muncă și 
de viață, dreptul egal la 
demnitate și la fericire.

La întreprinderea de tri
cotaje „Someșul", din co
lectivul căreia fac și eu 
parte, muncim împreună, 
cot la cot, înfrățiți, ro
mâni, maghiari și alte na
ționalități. împreună depu
nem eforturi pentru a în
deplini' și depăși sarcinile 
de plan, pentru a trans
forma, așa cum ne-a 
indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu • la Conferința

Națională, cantitatea în- 
tr-o nouă calitate. Și tot 
împreună participăm la 
conducerea întreprinderii ; 
eu. de exemplu, sint mem
bră in consiliul oamenilor 
muncii. Iar soțul meu lu
crează la Institutul de cer
cetări și proiectări minie
re, unde, împreună cu în
tregul colectiv, se strădu
iește să valorifice superior 
resursele noastre naturale.

Dacă patria noastră, Re
publica Socialistă Româ
nia, ne iubește in egală 
măsură pe toți, noi toți îi 
datorăm, in egală măsură, 
dragostea noastră, tot ceea 
ce avem mai bun in noi. 
Prin fapte, așa cum ne în
deamnă fierbinte tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Dragoste pe care, moște- 
nind-o de la strămoșii 
noștri, sîntem datori să o 
transmitem, îmbogățită, 
generațiilor viitoare.

Politica Partidului Co
munist Român, a președin
telui nostru, de unire a e- 
fortului tuturor fiilor pa
triei pentru înflorirea 
României socialiste, se 
află la izvorul nesecat al 
bunăstării și fericirii tutu
ror. Cum să nu iuoești ța
ra în care oamenii sint 
chemați și conduși spre'un 
asemenea țel ? Cum să 
nu-1 iubești pe omul care 
întreaga viață a luptat eu 
patos revoluționar, cu dă
ruire totală pentru ca po
porul român să înfăptuias
că idealul fierbinte — edi
ficarea socialismului și co
munismului pe pămîntul 
scump al României ? Să 
ne trăiești, întru mulți ani 
fericiți, iubite tovarășe 
Ceaușescu I

KOVACS Eugenia 
muhcitoare 
la întreprinderea 
de tricota|e „Someșul'", 
Clu|-Napoca

Devotați patriei, 
comandantului nostru suprem

Ca toți ostașii țării — 
santinele de nădejde în 
posturile încredințate — 
la aniversarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vin cu 
inima plină de bucurie 
spre a aduce comandantu
lui suprem un cald onor 
ostășesc, însoțit de tradi
ționala urare : „La mulți 
ani !“.

Am împlinit nu de mult 
20 de ani, ca și ceilalți to
varăși ai mei. Toți deopo
trivă vedem în viața și ac
tivitatea secretarului gene
ral al partidului nostru o 
înaltă și însuflețitoare pil
dă de patriotism, de sluji
re cu abnegație și patos

revoluționar a scumpei 
noastre patrii — România 
socialistă. întreaga sa gîn- 
dire și acțiune au fost și 
sint exemplar consacrate 
cauzei partidului, împlini
rii năzuințelor vitale ale 
poporului. E firesc, deci, 
ca și noi, ostașii, să ne 
identificăm cu modelul 
generos de patriotism fier
binte pe care ni-1 oferă 
conducătorul partidului și 
statului nostru — primul 
comunist și primul ostaș 
al țării.

Am venit Ia oaste de pe 
meleaguri moldovene. în 
familie, apoi pe băncile 
școlii am învățat cele din-

Viața mea, scurtă pînă 
acum ca număr de ani, s-a 
desfășurat în cea mai mare 
parte sub zodia conducerii 
lui înțelepte. Eram copil și 
l-am cunoscut prin zimbet. 
Nu înțelegeam prea mult 
din cele ce se întîmplau in 
țară, dar, cu ochi de copil, 
rețineam un zimbet. Mă 
pasiona istoria. Mă întîm- 
pinau din filele cărților 
răsfoite chipuri de condu
cători vestiți, memorabili 
prin faptele lor, oameni de 
seamă, dar nici unul nu avea 
zîmbetul lui. Cald, omenesc, 
luminos cu cei vrednici de 
omenia, de căldura inimii, 
de lumina minții lui. Ca 
tinără cetățeană și ca pa
sionată de istorie mi-am dat 
seama că discemămintul 
meu de om in formare a 
operat o irevocabilă opțiu
ne : dragostea și stima 
nețărmurită pentru perso
nalitatea istorică ce însu
mează în cel mai înalt grad 
trăsăturile poporului nos
tru — 'Nicolae Ceaușescu.

Alegindu-mi drumul in 
viață, m-am hotărît să stu
diez istoria contemporană a 
României. Și din nou, de 
data aceasta pot spune că 
la fiecare pas, opțiunea mea 
reîntilnește roadele faptu
lui că el se află in fruntea 
conducerii patriei noastre, 
în primul rînd prin înfăp
tuirile ce se alcătuiesc sub 
ochii mei în istorie și pe 
care voi avea mîndria și 
datoria de a le transmite 
celor ce ne vor urma in a- 
cest cadru istoric pe care îl 
vom lăsa lor, cadru care 
datorită politicii pe care o 
promovează, abnegației cu 
care își îndeplinește înal- 
tele-i răspunderi, este atît 
de generos. In al doilea, 
dar nu și in ultimul rind, 
pentru că însăși știința isto
riei a beneficiat și benefi
ciază din plin de îndrumă
rile și încurajările sale, ale 
secretarului general al par
tidului.

în puține domenii de ac
tivitate poți urmări at.ît de 
în amănunt felul în care 
se manifestă unul din sen
timentele de căpetenie ale 
oamenilor, patriotismul, ca 
prin studiul istoriei. Iar 
studiul istoriei obligă la a- 
ceastă concluzie, pe care 
noi, contemporanii acestui 
timp, sîntem îndemnați de 
conștiință să o deducem : 
întâiul președinte al Româ
niei se afirmă, prin acțiu
nile sale animate de cel 
mai inalt patriotism, la loc 
de cinste în galeria marilor 
patrioți ai istoriei neamu
lui nostru. Din deosebita 
sa dragoste de patrie și din 
deosebitul simț al dreptății 
pe care i-1 citești in pri
viri și i-1 desprinzi din ac
țiunile politice, pe care i-1 
afli din zimbet și îl inveți 
din operele sale, din aceste 
alese calități se trage și a- 
tenția necontenită pe care 
el însuși o acordă studiului 
și cunoașterii istoriei Româ-

niei. Alături de marile cti
torii pe care le semnează, 
prin activitate-i zilnică, în 
cartea istoriei, îi datorăm 
și prețul pe care ne-a în
vățat să-1 punem pe stu
diul viu al trecutului, pe 
gloria meritată de străbuni, 
pe analiza obiectivă și

completă a faptelor petre
cute. Știm că au fost pe
rioade în care istoria noas
tră a fost prezentată ciuntit 
ori subiectiv. Dacă acest 
fel de „a face" istorie 
a apus pentru totdeauna, 
îl datorăm tot tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
nedezmințit patriot și iubi
tor de adevăr, fie că e vor
ba de prezent, trecut sau 
viitor. Chiar și numai acest 
exemplu, deloc simplu, i-1 
datorăm : avem un muzeu 
central, atotcuprinzător, al 
istoriei noastre. Dacă ar îi 
să vorbim numai de valoa
rea lui ca lăcaș de cultură 
și tot ar trebui să-l socotim 
o ctitorie de seamă.

Ca tineri, ca cetățeni și 
ca viitori specialiști în ști
ința istoriei, întimpinăm 
aniversarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca pe o 
zi istorică. Și este o zi is
torică ziua în care pe me
leagurile scumpe ale țării 
s-a născut un asemenea 
mare patriot, care știe să 
insufle aer mereu proaspăt 
înspre flacăra vie a patrio
tismului nostru.

Virginia CALIN 
studentă, anul IV, 
Facultatea de istorie- 
filozofie a Universității 
București

îmi cresc copiii urmînd

pilda de patriotism 
a tovarășului Ceaușescu

Sînt țărancă cooperatoa
re pensionară din comuna 
Cetate, județul Bistrița- 
Năsăud. Sînt una dintre 
miile de femei ale țării care 
au primit titlul de „Mamă 
eroină". O femeie de la 
țară, care în cei aproape 68 
de ani de viață am muncit 
fără odihnă pentru ca din 
puterea brațelor mele «să 
cresc, în cinste și dreptate, 
zece copii. Nu mi-a fost 
ușor pentru că soțul a de
cedat in urmă cu 25 de 
ani și singură a trebuit să 
conduc o familie atît de 
numeroasă, să găsesc tăria 
de a nu mă lăsa înfrîntă 
de greutăți. Unde am găsit 
eu puterea aceasta ?

Celor ce m-au întrebat 
și celor ce nu m-au între
bat le spun : puterea asta 
vine din acest pămint al 
țării, vine de la înțeleaptă 
cîrmuire a României socia
liste de azi. Și, trebuie să 
mai spun, puterea asta 
mi-a dat-o chiar omul 
aflat în fruntea partidului 
și țării — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — care mereu 
m-a îmbărbătat cu faptele 
și cuvintele lui, eu puterea 
lui de muncă și curajul 
lui, cu felul său în care ne 
conduce țara, partidul, po
porul. . Cit de bine și Jru- 
mos se rînduiesc toate "sub 
conducerea lui și cum știe 
el să îndrume poporul ast
fel incit să vadă și să 
muncească nu numai pen
tru ziua de azi 1 Și cum 
altfel ar putea să fie ? 
Acolo, în casa de la Scor- 
nicești, au crescut tot 10 
copii. Tot într-o casă ca a 
noastră, de țărani. O casă 
de țărani, unde copiii în
vață de mici să prețulască 
munca, să nu îndure umi
lința și. nedreptatea, să iu
bească pămîntul țării, să 
pună cinstea mai presus de 
toate. Da. m-am gîndit me
reu la pilda de muncă și 
de iubire a patriei dată 
nouă, tuturor, de tovarășul 
Ceaușescu. Și astfel am că
pătat mereu noi puteri, 
curaj, tărie. Și mi-am ziș 
de fiecare dată că. atunci 
cînd țara are un conducă
tor ca el, nu se poate să 
nu se găsească un rost bun 
în viață pentru fiecare 
dintre copiii 'țării, deci și

pentru copiii mei. Și așa a 
fost.

Pot să spun cu min- 
drie că toți copiii mei, 
membrii familiilor lor — 
care sint tot copiii mei, așa 
cum toți sîntem fiii unui 
neam — au un mare dar : 
hărnicia. Nu-i numai darul 
copiilor și nepoților mei, 
e darul tuturor oamenilor 
din România de astăzi, pe 
care președintele țării il 
prețuiește ca nimeni altul, 
ne îndeamnă cu rostirea și 
cu fapta să punem acest 
dar — hărnicia — in sluj
ba țării, pentru înflorirea 
ei. Pentru acest lucru il 
iubesc, il stimez și mă 
mîndresc cu omul din 
fruntea țării, care știe să-i 
îndemne • pe toți la hărni
cie. la muncă cinstită pen
tru fericirea lor, a po
porului, pentru ca Româ
nia să crească tot mai 
mindrâ floare între florile
pămintului.

Eu sînt țărancă, cum am 
mai spus, și nu prea am 
umblat mult prin lume. 
Mi-am crescut și educat 
copiii ținînd strîns în miini 
furca, sapa și grebla. Noap
tea am tors caierul și am 
țesut pînza pentru a-i pu
tea îmbrăca. Repet, nu 
mi-a fost ușor. Azi, însă, 
toți cei zece copii ai mei 
au casele lor. Cei 31 de 
nepoți și 8 strănepoți în
vață și trăiesc altfel, au 
alte vise de împlinit. To
tul, în ceea ce mă privește, 
este limpede și frumos. 
Mai am dorința să văd im- 
plinindu-se visele de azi 

copiilor și nepoților
mei, ale întregii țări. Vi
sele 
ceea
partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să înfăptuim. 
Și de aceea, acum, cînd 
tovarășul Ceaușescu împli
nește 60 de ani, ii urez să 
trăiască și să muncească 
încă mulți, mulți ani, și să 
conducă poporul, ca și pînă 
acum, cu 
leaptă, cu 
și bun.

care se 
ce ne

nasc din 
îndeamnă

mintea lui înțe- 
sufletul lui mare

Victoria MOLDOVAN 
țărancă cooperatoare 
pensionară,
comuna Cetate —
Blstrița-Năsăud

Duminică, la Iași, a avut loc ma
nifestarea de sărbătorire a 150 de 
ani de la înființarea Liceului Națio
nal din localitate.

La adunarea festivă, care s-a des
fășurat la Teatrul Național „Vaslle 
Alecsandri", au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai Ministerului Educației și 
Învățămîntului, ai unor școli din țară 
care au depășit virsta centenară, foști 
și actuali elevi ai liceului sărbătorit, 
un numeros public.

Participanții au primit cu deose
bită satisfacție, cu sentimente de 
bucurie și recunoștință mesajul adre
sat cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a fost citit 
de tovarășul Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean.

Cu aceeași însuflețire au fost pri
mite decretele prezidențiale privind 
atribuirea denumirii „Liceul Națio
nal" liceului de matematică-fizică 
nr. 1 „Mihail Sadoveanu" din Iași și 
conferirea Ordinului „Meritul cultu
ral" clasa I „Liceului Național" din 
Iași pentru contribuția deosebită a- 

■ dusă la pregătirea cadrelor necesare 
economiei, culturii și învățămîntului, 
la instruirea și educarea elevilor în 
spirituTdragostei față de patrie, mun

că și învățătură, cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de la înființare.

Profesorul Dumitru Ciută, directo
rul liceului, în numele colectivului 
școlii sărbătorite, a mulțumit pentru 
mesajul transmis de secretarul gene
ral al partidului, pentru înalta dis
tincție acordată, exprimînd recunoș
tința față de conducerea partidului 
și statului și, totodată, hotărîrea ca
drelor didactice de a pregăti noi de
tașamente de elevi constructori activi 
ai socialismului șl comunismului în 
patria noastră. Au transmis saluturi 
Iosif Nicolae, secretar de stat la Mi
nisterul Educației și învățămîntului, 
I. D. Lăudat, fost profesor al liceu
lui, academicienii Vasile Mîrza și 
Cristofor Simionescu, foști elevi ai 
acestei școli, pioniera Irina Căruntu, 
comandantul unității de pionieri, Bog
dan Comăniță, secretarul comitetului 
U.T.C., Constantin Dimitriu, președin
tele comitetului de părinți. Au mai 
fost aduse saluturi din partea unor 
licee din București, Craiova, Suceava 
și Iași.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții au adresat Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se 
spune, printre altele :

Participanții la adunarea festivă 
consacrată aniversării a 150 de ani de 
la înființarea Liceului Național din

Iași își îndreaptă cu nețărmurită dra
goste gîndurile pline de stimă, devo
tament și recunoștință către condu
cerea partidului și statului nostru, 
către dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai vrednic fiu al poporului, ma
rele bărbat de stat și remarcabil con
ducător al partidului nostru, perso
nalitate marcantă a vieții politice in
ternaționale.

Apropiata aniversare a zilei dum
neavoastră de naștere ne oferă incă 
o dată prilejul de a vă transmite din 
toată inima mulți ani, deplină sănă
tate și putere de muncă, spre binele 
și fericirea poporului, pentru prospe
ritatea scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, că elevii, profesorii, 
toți cei care ne-am legat numele de 
Liceul Național din Iași vom acționa 
și în continuare cu pricepere și dă
ruire, așa cum ne-ați indicat la ma
rele forum al comuniștilor, pentru 
a transforma cantitatea într-o nouă 
calitate, prin însușirea celor mai noi 
cuceriri ale științei și culturii, pentru 
formarea conștiinței socialiste revolu
ționare a tineretului, contribuind, ase
menea întregului nostru popor, la 
materializarea mărețelor perspective 
de înflorire a țării, pentru a o ridica 
tot mai puternică, demnă și fericită 
între popoarele lumii. >
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toare care s-au abătut peste 
această poartă de istorie nu 
au putut șterge ființa po
porului nostru. A supravie
țuit, ieșind întărit, la În
ceputul mileniului doi, cu 
cnezate, voievodate și state 
feudale de sine stătătoare. 
Au fost românii atît de pre
zent! și atît de hotăriți și 
de puternici, incit au creat 
asemenea state in cele trei 
țări române — acestea con
stituind una din cele mai 
rezistente baricade ale Eu
ropei feudale împotriva im
periului otoman. Transilva
nia, .Moldova și Țara Ro
mânească au fost provincii 
locuite de același popor, in
suși humele pe care și l-a 
dat și l-a folosit confirmînd 
aspirația spre unitate a po
porului nostru, fundațiile 
mult mai adinei ale aces
teia decît epoca înscrisă in
tre secolele XIV-XIX. Isto
ria țărilor române de la 
Gelu, Mircea și Alexandru 
la Corvin, Ștefan și Tepeș, 
apoi la Mihai Unificatorul, 
cu încununarea Unirii Prin
cipatelor în 1859 și marea 
Unire din 1918 reprezintă 
„Eroica" unui popor cu o 
înaltă demnitate și conști
ință a libertății și unității 
sale.

Idealul unității s-a afir
mat cu o putere nouă la 
mijlocul veacului nouăspre
zece, cînd revoluția de la 
1848 a dinamizat energiile 
populare, a dezvoltat mai 
puternic conștiința de sine 
a poporului român, convin
gerea locuitorilor celor trei 
state românești asupra ne
cesității unității naționale 
în cadrul frontierelor ace
luiași stat.

Revoluția a fost înfrîntă 
atunci, dar au rămas ■ vii 
marile sale comandamente. 
Atît de vii îneît. din sur
ghiun, din emigrație sau 
din țară, bizuindu-se pe su
flul înnoitor care stăpînea 
masele, conducătorii demo- 
crat-revoluționari au trecut, 
cu o energie prometeică, la 
pregătirea imediată a Uni
rii și a prefacerilor progre
siste.

Aspirația spre unire în
tâmpina însă opoziția dură 
a marilor imperii conglo
merate, toate interesate să 
pună stavilă luptei de eli
berare a popoarelor subju
gate. Impărțiți in trei pro
vincii, românii puteau fi 
mai ușor stăpîniți și înge- 
nuncheați. După infrîngerea 
revoluției, țarismul și Poar
ta au decis menținerea ar
matelor lor in Principate 
încă trei ani. iar în 1853. 
cînd a izbucnit războiul 
Crimeei, au căutat să facă 
din țările române, din nou, 
teatru de război pustiitor. 
Imperiul habsburgic se te

mea atît de mult de afir
marea cît de cît suverană a 
Principatelor, incit declara 
că în cazul prezenței româ
nilor în războiul Crimeei, 
va trece cu armatele de 
partea țarismului. Spaima 
imperiului care ținea sub 
jug Transilvania era deter
minată mai ales de spiritul 
unității care-i anima pe ro
mâni. '.

Tratatul de pace de la 
Paris, din 1856, lua pentru 
prima oară în considerare 
hotărîrea fermă a români
lor pentru unire. Fără să o 
recunoască deschis, „cele 
șapte puteri", confruntate 
cu interese deosebite în a- 
ceastă parte a Europei, 
vor ajunge pînă în 
1859, aproape toate, pas 
cu pas, să consimtă la 
actul de voință al româ
nilor pentru Unirea Prin
cipatelor. Voință atît de 
ferm exprimată prin nu
meroasele adunări popu
lare desfășurate în acei 
ani pe întreg cuprinsul 
Principatelor în care parti
cipanții „intr-un cuget și 
într-o gîndire" se pronun
țau „pentru Unirea Princi
patelor și iarăși pentru 
Unirea Principatelor"; prin 
votul adunărilor ad-hoc; 
în fine, prin abila și dubla 
alegere a lui Alexandru 
Ioan Cuza ca domn al 
Moldovei și al Țării Româ
nești, alegere ce a repre
zentat practic înfăptuirea 
Unirii t— peste capul ma
rilor puteri, punerea lor in 
fața faptului împlinit.

Unirea Principatelor a 
însemnat o puternică lovi
tură dată forțelor retrogra
de feudale, . interesate in 
perpetuarea fărîmițării sta
telor, proprie evului me
diu. Crearea unei piețe in
terne, circulația nestînjeni- 
tă a resurselor economice 
— de la materii prime la 
produse și la valori finan
ciare — deschidea larg ca
lea progresului economic, 
politic, social. România ie
șea din colbul feudal și în
cepea să-și' alinieze rapid 
pasul cu națiunile mo
derne.

Afirmarea unei națiuni 
cu atributele sale de uni
tate și independență, într-o 
Europă cu multe popoare 
incă îngenuncheate, a con
stituit un fenomen ra
dical progresist, care spăr
gea tipare și contamina. 
Domnitorul Unirii, Ale
xandru Ioan Cuza, a fost 
prețuit in Europa epocii, 
mai ales de țări ce au. rea
lizat după noi unirea, ca 
Italia și Germania, drept 
un conducător de mare cu
tezanță și forță realistă, 
care a înțeles profund 
sensul vremurilor, a știut 
să impună națiunea, unita
tea sa, atunci cînd se părea

că o serie de popoare ale 
continentului erau condam
nate, prin înfringerea re
voluției, să mai suporte 
încă timp de decenii domi
nația imperiilor retro
grade.

Prefacerile adînci gene
rate in viața țării de isto
ricul act al Unirii, spori
rea forței noului stat apă
rut pe harta Europei au 
pregătit terenul, au creat 
premise pentru realizarea, 
18 ani mai tîrziu, a unui 
alt act fundamental al is
toriei naționale, cucerirea 
independenței de stat, prin 
grele sacrificii pe cimpu- 
rile de bătălie ale războiu
lui din 1877—1878.

După alte decenii de 
luptă, procesul făuririi sta
tului național unitar român 
avea să-și găsească încu
nunarea prin actul ener
gic de voință al națiunii 
de la 1 Decembrie 1918, 
cînd reprezentanții legi
timi ai românilor ardeleni 
au proclamat, și cei pes
te o sută de mii de parti- 
cipanți la adunarea de pe 
Cimpul lui Horea de la 
Alba Iulia au aclamat cu 
entuziasm, unirea Transil
vaniei cu România, patria 
mamă, „pentru toate 
veacurile".

Idealurile de unitate și 
neatârnare națională, ală
turi de aspirațiile de drep
tate socială — seculare nă
zuințe ale neamului nos
tru — au fost înscrise, încă 
din zorii existenței sale, 
pe stindardele de luptă ale 
Partidului Comunist Ro
mân. în anii grei ai ilega
lității, partidul a chemat 
poporul — în numele 
„slăvitelor sale tradiții de 
luptă pentru independență 
și libertate" — să-și mobi
lizeze toate energiile întru 
salvarea libertății și inte
grității patriei amenințate, 
a organizat și condus eroi
ca luptă pentru apărarea 
dreptului său sacru la uni
tate și existență de sine 
stătătoare. Cu fiecare an al 
construcției socialiste, ur
mînd cu încredere și înfăp
tuind politica partidului, 
poporul român a așezat te
melii mereu mai trainice 
unității sale statale, prin 
cimentarea unității social- 
politice a întregului popor, 
prin înmănuncherea tutu
ror voințelor, a tuturor for
țelor sale creatoare către 
un unic și înalt țel — e- 
dificarea socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
scump al patriei.

învățămintele istoriei 
sint sacre pentru poporul 
nostru. Iar aceste învă
țăminte relevă că concep
tele de unitate, de inde
pendență și suveranitate 
națională se întrepătrund, 
fiind atribute ale unui mo

nolit, dindu-și sens re-j 
ciproc ; că unitatea și in
dependența națională re
prezintă cadrul fundamen
tal al dezvoltării și afir4 
mării plenare a popoare
lor pe arena istoriei ; că 
un popor nu-și poate va
lorifica pe de-a-ntregul ca
pacitatea și energiile sale 
creatoare decît unit și ne
stingherit în dezvoltarea 
sa ; că voința unui popor 
ferm hotărît să nu precu
pețească nici un sacrificiu 
pentru împlinirea acestor 
legitime aspirații nu poa
te fi stăvilită, oricîte ba
riere și obstacole s-ar ri
dica în calea șa.

Este ideea pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat-o cu o mare 
limpezime : „Istoria, viața 
pun in evidență tot mai 
pregnant adevărul fun
damental că nu există in 
lume forță in stare să îm
piedice popoarele să-și a- 
firme ființa națională, dez
voltarea statului național 
fiind o necesitate obiecti
vă, o cerință vitală a pro
gresului social-economic 
al fiecărui popor". Unita
tea poporului român s-a 
consolidat și mai puternic 
prin marile succese obți
nute în . construcția socia
listă, in dezvoltarea eco
nomică, socială și politică 
a țării, sub conducerea 
partidului, în frunte cu se
cretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Atât 
prin contribuția adusă 
la accelerarea înaintării 
României pe calea pro
gresului economico-social, 
cît și prin fermitatea sus
ținerii principiilor inde
pendenței și suveranității 
naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a cîștigat 
uriașe merite in istoria pa
triei și a poporului român, 
ca ctitor al unei unități 
noi, superioare, de neîn
vins.

Conștiința marilor sale 
cuceriri înzecește energii
le creatoare ale poporului 
nostru în vasta operă de 
înflorire a patriei socialis
te, operă ce se realizează 
prin munca și creația co
mună a tuturor celor ce 
trăiesc pe pămîntul româ
nesc într-o înfrățire sedi
mentată de-a lungul seco
lelor de luptă pentru eli
berarea națională și so
cială.

Omagiul pe care toți 
fiii patriei socialiste, fără 
deosebire de naționalitate, 
îl aduc Unirii Principate
lor ,1a 24 Ianuarie 1859 este 
prinosul de recunoștință 
față de toți cei care au pus 
temelii de granit unității 
șl independenței României, 
mersului său înainte pe 
calea progresului social.
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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare 
Ambasadorul Belgiei

(Urmare din pag. I)
Inmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul JEAN BOUHA a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea Maiestății Sale regele 
Baudouin, a guvernului belgian, 
cordiale urări de sănătate și ferici
re, iar poporului român noi succese 
in dezvoltarea multilaterală a' pa
triei.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sînt evidențiate 
„raporturile excelente" dintre Româ
nia și Belgia, „întemeiate pe dragos
te împărtășită de pace, destindere și 
independență națională, bazate pe 
afinități istorice", stimulate înde
osebi de vizitele reciproce ale celor 
doi șefi de stat. „Guvernele român și 
belgian — se arată în cuvintare — nu 
se limitează numai la stabilirea în
tre cele două state a unor relații 
bilaterale aprofundate și armonioase, 
ci acționează, de asemenea, pentru 
intensificarea cooperării lor pe plan 
multilateral". în acest context, sînt 
evocate acțiunile de colaborare din
tre România și Belgia în cadrul lu
crărilor Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa, al Orga
nizației Națiunilor Unite, precum și 
al altor organisme internaționale. 
„Această cooperare pe plan multi
lateral — se arată în cuvîntare -- se 
bazează pe legăturile de prietenie și. 
afinitățile dintre țările noastre. Ea 
se explică, de asemenea, prin pozi
ția eminentă pe plan mondial pe 
care România o deține datorită ac
tivității internaționale a conducăto
rilor săi, în fruntea cărora vă aflați 
dumneavoastră, domnule președinte".

Ambasadorul Republicii Islamice Mauritania
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
BA MAMADDU ALASSANE a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Islamice Mauritania, Moktar Ould 
Daddah, un mesaj prietenesc și cele 
mai bune urări poporului român în 
activitatea sa rodnică pentru edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador se arată : „Re
publica Socialistă România este o 
țară admirată și respectată în lume, 
ceea ce se datorește, în primul rînd, 
dumneavoastră, domnule președinte, 
calităților dumneavoastră excepțio
nale de șef de stat. Ați știut, cu mult 
curaj, voință și devotament, să con
duceți societatea românească, intr-un 
timp record, spre noi progrese ma
teriale și spirituale, spre mai multă 
libertate și democrație".

Referindu-se. la succesele obținute 
de poporul român în direcția înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Roman, în cuvîntarea am
basadorului se spune : „Iată motivele 
pentru care dumneavoastră sințeți 
pentru Republica Islamică Mauritania 
și pentru președintele său un mare 
om, reprezentirid o mare țâră. Ace
leași motive explică bucuria țării 
mele și a președintelui său de a ve
dea deschizîndu-se o etapă nouă, atit 
de așteptată, în cooperarea noastră, 
în această privință avem in vedere 
numeroasele acorduri de cooperare

Ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste

(Urmare din pag. I)
înminihd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul AZIZ OMAR SHANIB 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele Congresului 
General Popular și al șefului stalu
lui libian, Moammer El-Geddafi, un 
cordial salut și urări de progres 
continuu și înflorire poporului român 
prieten.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul libian, după 
ce se face o scurtă trecere în revistă 
a evoluției situației din Orientul 
Mijlociu, se arată că, în relațiile sale 
internaționale, Libia „a afirmat în
totdeauna necesitatea consolidării și 
întăririi prieteniei cu grupul statelor 
socialiste", subliniindu-se că aceasta 
„servește intereselor comune ale na
țiunii arabe și ale popoarelor socia
liste".

Referindu-se la relațiile româno- 
libiene, cuvîntarea subliniază : „Re
lațiile bilaterale dintre țările noastre 
au cunoscut o dezvoltare substanția
lă, in special după vizita pe care ați 
întreprins-o în țara mea în anul 1971, 
cind ați efectuat, împreună cu fra
tele colonel Moammer El-Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții din Sep
tembrie, schimburi de păreri asupra 
extinderii și dezvoltării cooperării. 
Țările noastre cooperează în nume
roase domenii. Sper ca această co
operare să se. dezvolte tot mai mult, 
spre binele popoarelor noastre prie

Cuvîntarea exprimă hotărîrea am
basadorului Belgiei de a depune 
toate eforturile pentru dezvoltarea 
și diversificarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre cele două 
țări.

Primind scrisorile de acreditare a 
ambasadorului Belgiei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit 
pentru urările adresate și a transmis, 
la rîndul său, Maiestății Sale regele 
Baudouin, guvernului belgian, cor
diale urări de sănătate și fericire, 
de pace și prosperitate poporului 
belgian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se apreciază că rela
țiile tradiționale de prietenie și co
laborare între țările și popoarele 
noastre au cunoscut în ultimii ani 
un curs ascendent, prin intensificarea 
schimburilor economice, tehnico- 
științifice și culturale. Se remarcă, 
de asemenea, „buna conlucrare din
tre cele două țări în eforturile pen-, 
tru instaurarea unui climat de secu
ritate și colaborare în Europa, pre
cum și in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor organisme, 
pentru rezolvarea unor probleme 
internaționale majore". „Desigur, la 
această evoluție — se arată în cu
vîntare — vizita pe care am făcut-o 
în Belgia în 1972, ca și vizita regelui 
Baudouin în România în 1976 au 
reprezentat momente deosebite și au 
evidențiat dorința ambelor părți de 
a aprofunda și dezvolta prietenia și 
colaborarea româno-belgiană in in
teresul celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale. 
Apreciem că există multiple posibi
lități pentru lărgirea colaborării și 

semnate de țările noastre. Avem, de 
asemenea, în vedere vizita priete
nească pe care președintele meu a 
efectuat-o în frumoasa dumneavoas
tră țară și vizita prietenească pe care 
dumneavoastră înșivă ați efectuat-o 
în Republica Islamieă Mauritania".

în încheierea cuvintării este expri
mată hotărîrea ambasadorului mau- 
ritan de a acționa pentru promovarea 
și dezvoltarea și mai puternică a co
laborării dintre România și Mauri
tania.

Primind scrisorile de acreditare a 
ambasadorului Mauritaniei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit 
pentru aprecierile făcute la adresa 
politicii Partidului Comunist Român, 
a realizărilor obținute de poporul ro
mân pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
transmis, la rîndul său, președintelui 
Republicii Islamice Mauritania un 
cordial salut, iar poporului mauritan 
urări de prosperitate și bunăstare, 
de noi succese în dezvoltarea patriei 
sale.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt reliefate realiză
rile obținute de poporul mauritan 
prieten, sub conducerea Partidului 
Poporului din Mauritania, pe calea 
dezvoltării sale economice și sociale 
independente. „Aș dori să relev cu 
satisfacție — se arată în cuvîntare — 
că intîlnirile directe romăno-mau- 
ritane, convorbirile purtate, precum 
și înțelegerile și acordurile econo
mice și politice convenite cu aceste- 
prilejuri au creat cadrul politic și 
juridic favorabil dezvoltării relațiilor 

tene. Ne exprimăm dorința ca această 
dezvoltare să se realizeze cit mai 
repede, să se diversifice cooperarea 
și să cuprindă ansamblul domeniilor 
de activitate".

în cuvîntare este exprimată hotă
rîrea’ ambasadorului libian de a ac
ționa cu perseverență pentru dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 1 
două țări.

Primind scrisorile de acreditare a 
ambasadorului libian, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit 
pentru bunele urări ce i-au fost adre
sate și a transmis, în numele Con
siliului de Stat și al său personal, 
Congresului General Popular și șefu
lui statului libian un cordial salut, 
cele mai sincere urări de sănătate' 
și fericire, de progres și prosperitate 
pentru poporul libian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
evocat procesul căutării căilor păcii 
în Orientul Mijlociu, subliniin
du-se că „România consideră că 
trebuie făcut totul pentru a fi găsită 
calea care să ducă la o soluționare 
globală a conflictului, care să mar
cheze nu numai retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate, dar și asigu
rarea independenței poporului pales
tinian, formarea unui stat propriu, 
dreptul ca acest popor să ducă o 
viață de sine stătătoare".

„După cum vă este cunoscut, — 
se arată in cuvîntare — România 

schimburilor economice dintre Româ
nia și Belgia, pentru dezvoltarea 
cooperării în diferite domenii de 
interes comun".

Apreciindu-se pozitiv lucrările 
reuniunii de la Belgrad, în cuvînta
rea președintelui Republicii Socialis
te România se exprimă speranța că 
aceasta va adopta noi măsuri con
crete pentru aplicarea prevederilor 
Actului final de la Helsinki. „Româ
nia se pronunță cu fermitate — se 
arată, în continuare, in cuvîntare — 
și acționează pentru înfăptuirea de
zarmării generale și, în primul rînd, 
a dezarmării, nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării și înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru participarea tuturor 
statelor la soluționarea problemelor 
care confruntă omenirea, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

în încheierea cuvîntării, președin
tele Nicolae Ceaușescu a adresat 
ambasadorului Belgiei urări de suc
ces în îndeplinirea misiunii ce j s-a 
încredințat și l-a asigurat de spriji
nul Consiliului de Stat, al guvernu
lui român și a] său personal.

După solemnitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
într-o atmosferă cordială cu amba
sadorul Jean Bouha.

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Belgiei la 
București.

bilaterale, extinderii și diversificării 
raporturilor de prietenie și coope
rare, pe multiple planuri, între țările 
noastre".

în continuare. în cuvîntare se 
subliniază : „Vizita președintelui 
Mauritaniei în România, ca și vizita 
pe care eu însumi am făcut-o în țara 
dumneavoastră s-au înscris ca mo
mente de seamă- în evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-mauritane. 
Apreciez că deschiderea Ambasadei 
Republicii Islamice Mauritania la 
București este de natură să con
tribuie la o și mai bună valorificare 
a posibilităților existente, pentru 
ca, în următorii ani, colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică, culturală 
dintre România și Mauritania să cu
noască un curs continuu ascendent 
în toate domeniile".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat ambasadorului Re
publicii Islamice Mauritania succes 
în misiunea încredințată și l-a asigu
rat de sprijinul Consiliului de Stat, 
al guvernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii..Socialiste România, to
varășul 'Nicolae Ceaușescu, s-a .. îri- 
treținjlț' înțt'-o atmosferă-cordială cu- 
ambasadorul Republicii Islamice 
Mauritania, Ba Mamadou Alassane.

La Solemnitate și la convorbiri au 
participat George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial si 
al Consiliului de Stat. Au fost, de 
asemenea, prezenți membri ai Am
basadei Mauritaniei la București.

promovează o politică de pace și 
colaborare internațională, bazată pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc. Pe baza acestor 
principii se dezvoltă și relațiile între 
țările noastre, care cunosc o con
tinuă ascensiune și diversificare, în 
spiritul înțelegerilor convenite la 
Tripoli cu conducătorul statului 
libian, colonel Moammer El Ged- 
dafi. Apreciind bunele relații de 
cooperare statornicite între țările și 
popoarele noastre, ne exprimăm 
dorința ca în viitor ele să cunoască 
o dezvoltare și mai accentuată, pe 
multiple planuri".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat ambasadorului 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste succes în' îndeplinirea mi
siunii ce i-a fost încredințată și l-a 
asigurat, de sprijinul Consiliului de 
Stat, al guvernului șl al său 
personal.

După solemnitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Aziz Omar Shanib.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat. Au fost, de 
asemenea, de față membri ai Amba
sadei Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste în România.

ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

Economia României 
socialiste in opera 

președintelui
Nicolae Ceausescu

Cronica zilei
In zilele de 19—22 ianuarie a.c., o 

delegație de activiști ai P.C. Bulgar, 
condusă de tovarășul Iordan Gole- 
manov, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.B., a efectuat o vizită de 
prietenie în tara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, delegația a vizitat 
obiective social-economice din Bucu
rești și județul Argeș.

Delegația a fost pritnită de tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. La 
primire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a par
ticipat Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Petar Danailov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit, luni. 23 ia- 
n.uarie a.c., pe Aziz Omar Shanib, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste în Repu
blica Socialistă România, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

★
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut loc, luni, o ma
nifestare culturală prilejuită de cea 
de-a XV-a aniversare a „Revoluției 
albe" — program de reforme inițiat 
de șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. Au participat repre
zentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Au luat 
parte Aii Reza Bahrami, ambasado
rul Iranului la București, și membri 
ai ambasadei. în încheierea manifes
tării au fost prezentate filme docu
mentare iraniene.

(Agerpres)

t V
PROGRAMELE 1 și 2

9,00 Omagiul poporului
9,15 PREȘEDINTELE NICOLAE 

CEAUȘESCU IN CONȘTIINȚA PO
POARELOR

9,45 Muzică populară instrumentală 
în jurul orei 10. Transmisiune di
rectă : Solemnitatea conferirii to- 

, varâșului Nicolae Ceaușescu a 
Diplomei de doctor în științe po
litice și Diplomei de doctor în 
economie, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de viață și 45 de ani de 
activitate revoluționară

PROGRAMUL 1 y
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 Itinerar ungar —■ documentar1
17.20 Cintarea României. Pagini de is

torie in creația muzicală contem
porană ■

18.20 Unirea — națiunea a făcut-o 1 Do
cumentar TV

18.40 Unl.țl in cuget și-n simțiri. Emi
siune Uterar-muzicală

19.20 1001 de seri ■
19.30 Telejurnal
20,10 Omagiul poporului
20,25 „Orlnzonturile cutezanței comu

niste". Contribuția creatoare a 
secretarului general al partidului 
nostru la dezvoltarea teoriei și 
practicii construcției socialiste și 
comuniste

21.15 Teatru TV .: „Passacaglia" de Ti
tus Popovic!. Premieră TV

22.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,10 Omagiul poporului
20,25 Orlnzonturile cutezanței comuniste
21.15 Viața economică
21.45 Cîntec muncitoresc. Program de 

cîntece patriotice șl revoluționare
22.00 Studio T ’78
22.20 Muzică de cameră
22.40 inscripții pe celuloid : Diplome 

maramureșene

TREI DECENII DE LA SEMNAREA PRIMULUI TRATAT 
___________________________________ i ________________________________________________________________________________________________ , 

DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ

DINTRE ROMÂNIA Șl UNGARIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, ■ 

Președintei? Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a încheișrii 
primului Tratat ungaro-român de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului 
Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, 
vă transmitem dumneavoastră și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România salutul nostru 
tovărășesc.

Tratatul semnat la 24 ianuarie 1948 a reflectat fidel 
transformările sociale profunde ce au avut loc în țările 
noastre după eliberare și a deschis pentru poporul ungar 
și poporul român calea edificării, pe baze noi, a colabo
rării și bunei vecinătăți, în strînsă prietenie cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări prietene, care au pășit pe dru
mul socialismului.

Tratatul de prietenie, semnat acum 30 de ani, a servit 
ca document util pentru întărirea prieteniei dintre 
popoarele noastre, pentru eforturile îndreptate spre lăr
girea colaborării dintre cele două țări. Acestea își găsesc 
expresia și în noul tratat de prietenie, încheiat în 1972..

Dorim sincer ca relațiile noastre să se dezvolte în con
tinuare în conformitate cu spiritul și principiile Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală, în interesul 
popoarelor Ungariei și României socialiste, spre binele 
unității și coeziunii comunității socialiste.

JÂNOS KĂDÂR

Tovarășului JÂNOS KĂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PÂL LOSONCZI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare 

Tovarășului GYORGY LÂZÂR 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA

Dragi tovarăși,
împlinirea a 30 de ani de la semnarea primului Tratat 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările 
noastre ne oferă prilejul ca, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, să vă transmitem dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Ungare, precum și po
porului ungar prieten un cald salut tovărășesc și cele mai 
bune urări.

Ne este plăcut să constatăm că, de-a lungul anilor con
strucției socialismului in țările noastre, legăturile de prie
tenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre România și 
Ungaria s-au întărit și dezvoltat pe multiple planuri, spre 
binele poporului român și poporului ungar.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, încheiat acum șase ani, a marcat un moment nou 
și a ridicat pe o treaptă superioară relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Popu- 

, Iară Ungară.
Ne exprimăm încrederea că, acționînd în spiritul preve

derilor tratatului, al înțelegerilor la care am ajuns îm
preună cu prilejul întîlnirii prietenești din 1977, relațiile 
româno-ungare pe plan politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural și în alte domenii se vor extinde continuu, 
ceea ce corespunde intereselor fundamentale ale poporu
lui român și poporului ungar, triumfului cauzei păcii, 
securității, colaborării și socialismului în lume.

Vă urăm dumneavoastră, oamenilor muncii din Ungaria, 
noi succese pe calea înfloririi patriei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

- al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cadrul fertil al colaborării
româno-ungare

prietenești

Se împlinesc astăzi 30 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Ungaria. Prin 
înalta lui semnificație politică, prin 
consecințele sale favorabile, actul de 
la 24 ianuarie 1948 a constituit o te
melie' tțainiea pehtru dezvdltarââ .co
laborării prietenești dintre cele -două 
țări și popoare.
. între popoarele român și ungar, 
care conviețuiesc ca vecine din vre
muri îndepărtate, există numeroase 
tradiții de luptă comună pentru li
bertate și independență națională, 
pentru progres social și o viață mai 
bună. în ciuda politicii de asuprire 
duse de clasele exploatatoare și re
gimurile reacționare din trecut, a 
vrajbei instigate și alimentate de 
cercurile imperialiste, în interesul do
minației lor, militanții patriot! și de
mocrat, forțele revoluționare din 
România și Ungaria, în primul rînd 
comuniștii, au acționat neabătut pen
tru apropierea și prietenia între po
poarele noastre, corespunzător inte
reselor fundamentale ale acestora.

O pagină de înaltă semnificație a 
fost înscrisă în cronica legăturilor de 
solidaritate româno-ungare în anii 
celui de-al doilea război mondial, 
cînd, după înfăptuirea insurecției na
ționale și eliberarea teritoriului pa
triei noastre, armata română, cot la 
cot cu ostașii glorioasei armate so
vietice, a participat la marile bă
tălii purtate pentru izgonirea hitle- 
riștilor din Ungaria și Cehoslovacia, 
dînd jertfe grele, pentru înfrîngerea 
definitivă a fascismului.

în perioada postbelică, relațiile ro
mâno-ungare, stimulate de comuni
tatea de orînduire, de ideologie și de 
țeluri, au căpătat un conținut nou, 
mereu mai bogat, beneficiind de ca
drul politico-juridic creat de Trata
tul din 1948, care a consacrat, ca 
bază a dezvoltării lor, principiile 
marxist-leniniste ale deplinei egali
tăți în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, s-au dezvoltat pe multi
ple planuri — politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural. Semnarea 
la 24 februarie 1972 a noului Tratat 
româno-ungar, care continuă și dez
voltă prevederile primului tratat, a 
deschis orizonturi și mai largi prie
teniei și conlucrării fructuoase dintre 
România și Ungaria. Poporul român 
urmărește cu adincă simpatie activi
tatea creatoare a oamenilor muncii

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
GYORGY LÂZÂR

Președintele Consiliului de Miniștri 
. al Republicii Populare Ungare

★ *
Cu prilejul celei de-a 

XXX-a aniversări a sem
nării primului Tratat de 
prietenie, colaborare și 
asistență mutuală româno- 
ungar a avut loc un schimb 
de telegrame de felicitare

★
între ministrul afacerilor 
externe al Republicii So
cialiste România. George 
Macovescu, și ministrul a- 
facerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, 
Puja Frigyes.

Desigur, potențialul economic al 
celor două țări, amplele programe ide 
dezvoltare în perspectivă a economii
lor lor naționale, vecinătatea geogra
fică sînt factori care sporesc conti
nuu posibilitățile de extindere a co- 

’ lăborării în cele mai diferite sfere de 
activitate. în acest context dobîndesc 
o deosebită însemnătate formele mo
derne de cooperare și specializare în 
producție într-o serie de sectoare de 
cea mai mare importanță pentru pro
gresul rapid al celor două economii. 
De asemenea, se amplifică colabora
rea în domeniul științei și tehnicii, 
cunosc o largă extindere relațiile 
culturale. Dorința comună de a fruc
tifica posibilitățile existente și-a gă
sit expresie, intre altele, în înțele
gerile privind înființarea, pe bază de 
reciprocitate, de consulate la Cluj- 
Napoca și Debrețin, precum și în cele 
privind micul trafic de frontieră.

După cum este știut, Partidul Co
munist Român, înfăptuind în mod 
consecvent principiile marxist-leni
niste în problema națională, a asigu
rat, în cadrul construcției socialiste, 
deplina egalitate a tuturor cetățe
nilor republicii — români, maghiari 
și de alte naționalități — prin po
sibilitățile create pentru participarea 
lor activă la întreaga viață politică 
și economică, dezvoltarea social-eco- 
nomică a tuturor regiunilor țării, fo
losirea liberă a limbii materne, în
florirea spirituală a întregului popor, 
înfrățit în muncă și în viață, intr-un 
cuvînt asigurarea unor condiții de 
reală și autentică egalitate. în con
cepția partidului nostru, existența 
naționalităților — maghiari în Româ
nia, români în R.P. Ungară — tre
buie să devină din ce în ce mai mult 
o punte de apropiere între cele două 
țări, de întărire a prieteniei și soli
darității lor.

La împlinirea a trei decenii de la 
semnarea primului Tratat româno- 
ungar de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, poporul român își 
reafirmă dorința de a acționa 
și de aci înainte pentru întă
rirea prieteniei și colaborării ro
mâno-ungare. cu ferma convinge
re că aceasta corespunde intereselor 
accelerării construcției socialiste în 
cele două țări, cauzei generale a so
cialismului și păcii. In acest spirit, 
el adresează poporului frate ungar 
urări de noi și mari succese în lupta 
pentru înflorirea patriei sale socia
liste, pentru pace în Europa și în 
lume.

C. VARVARA

din Ungaria, realizările lor in con
struirea socialismului, tot așa cum 
succesele poporului român sînt privi
te cu admirație în țara vecină — u- 
nele și altele contribuind la întărirea 
socialismului în lume.

Un factor decisiv al evoluției dina
mice, îa raporturilor bilaterale dintre 
țările "noastre îl constituie intensifi
carea legăturilor de solidaritate și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, dialogul dintre condu
cerile de partid și de stat ale celor 
două țări. întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kădăr au marcat de flecare 
dată o contribuție de cea mai mare 
însemnătate la amplificarea și dina
mizarea legăturilor de colaborare ro
mâno-ungare. Astfel, o deosebită 
semnificație a avut întîlnirea priete
nească dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jănos Kădăr 
din iunie anul trecut, de la Debrețin 
și Oradea — întîlnire în cursul că
reia a fost stabilit un amplu program 
de adîncire în continuare a conlu
crării rodnice dintre cele două partide 
și țări.

Sintetizînd rezultatele întîlnirii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de; 
clara cu acest prilej : „Doresc să 
exprim încă o dată satisfacția noas
tră deplină pentru desfășurarea a- 
cestor convorbiri, pentru rezultatele 
pe care le așteptăm. Fără nici o în
doială că aceasta se va înscrie ca un 
moment nou în evoluția relațiilor ro
mâno-ungare, va impulsiona puter
nic colaborarea și conlucrarea dintre 
partidele și popoarele .noastre, în in
teresul deplin al celor două popoare, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii". La rîndul său, tovarășul 
Jănos Kădăr arăta : „Sîntem ferm 
convinși că munca noastră depusă 
pentru adincirea în continuare a pri
eteniei, alianței și colaborării noastre 
slujește deopotrivă intereselor po
poarelor noastre, precum și interese
lor comune ale țărilor socialiste fră
țești, contribuie la succesul luptei 
desfășurate pe plan mondial pentru 
victoria socialismului, a progresului 
și păcii".

Cursul ascendent al raporturilor 
româno-ungare își găsește o conclu
dentă ilustrare în sfera schimburilor 
reciproce de valori materiale și spi
rituale. Astfel, în cincinalul 
1971 — 1975, schimburile economice bi
laterale au crescut de 2,2 ori, iar, 
potrivit prevederilor,' în cursul ac
tualului plan cincinal vor spori, din 
nou, de peste două ori.

(Urmare din pag. I) 
actuală 
enunțate 
cerințe 

menite

materiale in etapa 
in perspectivă. Sînt 
acest sens teze și 
o mare însemnătate,

Și 
in 
de 
să

imprime acestui proces trăsăturile 
adecvate deopotrivă necesităților și 
posibilităților reale ale țării noas
tre și exigentelor revoluției știin- 
țifico-tehnice contemporane, cum 
ar fi : stabilirea unui raport co
respunzător intre fondul de consum 
și fondul de dezvoltare, incit să se 
asigure creșterea puternică a for
țelor de producție, cit și sporirea 
continuă a bunăstării ; realiza
rea unor ritmuri înalte de creș
tere economică, ca singura cale 
pentru egalizarea nivelului de 
dezvoltare a țării noastre cu cel 
al țărilor dezvoltate industrial ; 
promovarea puternică în întrea
ga economie a cuceririlor știin
ței și tehnicii înaintate : stabilirea 
unui raport just între industrie și 
agricultură, între producția mijloa
celor de producție și cea a bunu
rilor de consum ; repartizarea ar
monioasă a forțelor de producție 
pe intreg teritoriul țării.

Contribuții excepțional de valo
roase înscrie gîndirea secretarului 
general al partidului în problema 
adincirii democrației socialiste — 
prin accentuarea continuă a rolului 
democrației directe, prin conturarea 
cadrului organizatoric menit să asi

gure participarea nemijlocită a ma
selor celor mai largi, în primul rînd 
a clasei muncitoare, la elaborarea 
politicii partidului și statului, a de
ciziilor sociale și a legilor statului, 
la soluționarea treburilor obștești.

în același domeniu, al vieții po
litice, se cuvin subliniate clarifi
cările teoretice ale secretarului 
general al partidului privind for
mele noi de exercitare a rolului 
conducător al partidului in eta
pa actuală, prin integrarea sa 
organică în toate celulele vie
ții sociale, rolul statului socia
list și evoluția funcțiilor sale, 
corespunzător mutațiilor interveni
te in viața economico-socială. ca și 
în nivelul de conștiință a maselor, 
împletirea tot mai pronunțată a ac
tivității partidului și statului in 
procesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Una din temele centrale ale preo
cupărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o formează problemati
ca națiunii, concluziile în acest 
domeniu analizînd, de pe poziții 
profund patriotice și internaționa
liste, locul și rolul națiunii în con
dițiile contemporaneității, afirma
rea și dezvoltarea propriei na
țiuni în strînsă conexiune cu lupta 
și dreptul tuturor popoarelor de a 
trăi și a se dezvolta liber, de sine 
stătător (această problemă formea
ză obiectul articolelor ce se publică 

în paginile a IlI-a și a Vl-a ale 
ziarului).

în sfera problematicii filozofi
ce, gîndirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu abordează aspecte de a- 
semenea complexitate cum ar fi, de 
pildă, natura contradicțiilor in so

MM marcantă la (Infera 
tăriei nMMt

cialism — analiza realităților vie
ții sociale, văzute în toată comple
xitatea lor, conducînd la concluzia 
că și societății socialiste ii sînt pro
prii contradicții, care, dacă nu sînt 
prevenite și nu sînt soluționate la 
timp, pot căpăta un caracter anta
gonist ; sînt puse în lumină mo
dalitățile de acțiune pentru a asi
gura soluționarea contradicțiilor 
care apar în mod legic în proce
sul evoluției sociale.

Un loc deosebit de important o- 
cupă în , gîndirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu problemele for
mării și dezvoltării conștiinței so

cialiste. Se' cuvin amintite în acest 
sens elaborarea tezei potrivit că
reia rămînerea în urmă a conștiin
ței sociale față de existența so
cială nu constituie o fatalitate, a- 
ceasta puțind, dimpotrivă, să înde
plinească rolul unei forțe motrice 

a progresului social, contribuțiile a- 
duse la precizarea rolului conștiin
ței socialiste, ca factor de accele
rare a înaintării țării pe calea so
cialismului și comunismului, la de- 
finireatrăsăturilor conștiinței socia
liste, a conținutului și obiectivelor 
activității politico-ideologice și cul
tural-educative a partidului și sta
tului socialist în etapa actuală.

De aceeași inestimabilă valoare 
teoretică și practică sînt contribu
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în domeniul dezvoltării internațio
nale. Este, de pildă, cunoscut apor
tul deosebit, original, la analiza și 

descifrarea proceselor și tendințelor 
fundamentale ale lumii contempo
rane, a mutațiilor intervenite in ra
portul de forțe — evidențiindu-se 
factorii determinant! pentru afir
marea unui curs nou, precum și 
căile consolidării acestui curs, încă 

fragil și reversibil. Se știe, de ase
menea, ce aport marcant a adus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
cristalizarea, intr-un sistem unitar 
de idei, a problemei noilor rela
ții interstatale, a democratizării 
vieții internaționale. La fel. în ce 
privește definirea contradicțiilor 
pe arena internațională, în con
dițiile adincirii crizei mondia
le, ale intensificării luptei în
tre state și grupări de state pen
tru reîmpărțirea globului, pentru 
noi sfere și zone de influență. O 
contribuție substanțială, determi
nantă, practic o viziune unitară și 

atotcuprinzătoare, sistematizată, a 
adus secretarul general al partidu
lui la elucidarea conceptului noii 
ordini politice și economice inter
naționale fundamentată pe princi
piile egalității șl echității ; a nece
sității obiective de a se asigura li
chidarea decalajelor, a împărțirii 
lumii în bogați și săraci — condi
ție esențială a progresului general 
al umanității și cerință stringentă 
impusă de inseși perspectivele pă
cii. Același spirit novator, aceeași 
originalitate și cutezanță, aceeași 
viziune de ansamblu caracterizea
ză gîndirea și acțiunea practică a 
secretarului general al partidului 
în ce privește celelalte probleme 
cardinale care confruntă omenirea, 
fie că este vorba de înfăptuirea 
dezarmării, soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a diferendelor 
dintre state, asigurarea unei noi 
diviziuni internaționale a muncii, 
extinderea colaborării și promova
rea înțelegerii intre toate națiunile 
lumii. Prin aceeași viziune princi
pială au fost abordate problemele 
normelor de bază marxist-leninis
te ale relațiilor dintre statele so
cialiste, dintre partidele comuniste 
și muncitorești, în vederea realiză
rii unei unități noi, concepută în 
lumina varietății condițiilor speci
fice de activitate și a diversității 
căilor de trecere spre socialism, a 
formelor și metodelor de edificare 
a noii orînduiri.

Exemplele ar putea conti
nua. lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu abordînd un vast evantai 
de probleme care atestă toate ca
pacitatea de a dezvolta creator 
teoria revoluționară, marxist-lenl- 
nistă, de a îmbogăți tezaurul de 
idei al socialismului științific.

Caracteristic pentru gîndirea so- 
cial-politică a secretarului general 
al partidului este totodată faptul 
că ea nu cantonează în concepte 
abstracte, ci este permanent și 
indisolubil legată de viată, oferă 
un înalt exemplu de îmbinare a 
teoriei cu practica. Elaborate pe 
baza generalizării datelor practicii 
social-istorice, ideile și tezele enun
țate sînt menite- să influențeze 
practica, să elucideze problemele 
care se ridică în viața social-poli- 
tică internă și internațională, con- 
stituindu-se într-un îndreptar deo
sebit de prețios pentru activitatea 
practică.

Este rațiunea pentru care comu
niștii. toți oamenii muncii sînt che
mați să studieze și să-și însușească 
în profunzime conținutul de idei 
al lucrărilor secretarului general al 
partidului, ca o modalitate esenția
lă de a înfăptui cu deplin succes 
politica partidului, de a-și aduce o 
contribuție mereu sporită la înain
tarea țării pe calea socialismului și 
comunismului.
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Elucidind intr-o concepție unitară, 
de mare profunzime teoretică, mul
tiplele aspecte ale rolului esențial 
al națiunii în lumea contemporană, 
acționind neobosit pentru dezvoltarea 
nestingherită și înflorirea plenară a 
propriei națiuni, secretarul general al 
partidului, intr-o viziune de largă cu
prindere, a legat și leagă nemijlocit 
acest rol de afirmarea DREPTULUI 
SACRU, IMPRESCRIPTIBIL ȘI IN
TANGIBIL AL FIECĂRUI POPOR 
DE A FI STĂPIN PE PROPRIA 
SOARTA. DE A-ȘI HOTĂRÎ DE 
SINE STĂTĂTOR CĂILE ȘI FOR
MELE DEZVOLTĂRII ECONOMICO- 
SOCIALE ȘI A-ȘI PROMOVA PE 
ARENA MONDIALA O POLITICA 
ÎN CONFORMITATE CU PRO
PRIILE INTERESE. Și dacă astăzi 
președintele țării noastre este, pe 
bună dreptate, apreciat pretutindeni 
pe glob ca unul din cei mai vajnici 
militanți pentru țelurile nobile ale 
cauzei libertății, dacă numele său este 
pretutindeni asociat sau chiar identi
ficat cu ideea neatîrnării popoarelor, 
a asigurării unei vieți demne pen
tru fiecare națiune, această bineme
ritată prețuire este în indisolubilă 
legătură cu evidențierea răspicată, 
în întreaga sa operă, a acestui drept 
ca un comandament primordial al 
lumii in care trăim, ca un funda
ment și chintesență a însăși făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Pentru propriul popor — 
și pentru toate popoarele 
lumii Poate sPune că nu există 
cuvîntare sau expunere a secretarului 
general al partidului, nu există de
clarație sau comunicat comun pe 
care să-și fi pus semnătura, nu 
există dialog sau reuniune interna
țională la care să fi participat și la 
care să nu fi subliniat cu toată vi
goarea necesitatea arzătoare a în
făptuirii acestui drept. „Respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinul, fără nici un a- 
mcstec din afară, a devenit un im
perativ fundamental al vieții politi
ce contemporane, de realizarea că
ruia depinde însuși mersul înainte 
al societății omenești, evitarea unor 
noi conflagrații mondiale, instaura
rea unei păci trainice pe planeta 
noastră". Exprimind lapidar, într-o 
formulă de maximă capacitate mo
bilizatoare, un principiu cardinal al 
vremurilor noastre, care se regăseș
te ca un neîntrerupt fir roșu in toa
te lucrările sale, aceste cuvinte ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pro
iectează, intr-un puternic con de lu
mină, esența profund originală, u- 
manist-revoluționară, a unei concep
ții de amplă rezonanță pretutindeni 
in lume.

în ce constă originalitatea acestei 
concepții, cum se explică amplitu
dinea ecoului său în conștiința con
temporaneității ? Fundamentînd con
cepția cu privire la dreptul popoa
relor de â fi stăpîne pe soarta și bo- 

gățille lor naționale șl a le folosi în 
interesul propriu, de a-și alege liber 
căile dezvoltării interne și a-și mani
festa personalitatea distinctă în ma
rele concert al națiunilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat, in repe
tate rînduri, că ea izvorăște atît din 
experiența de veacuri a poporului ro
mân, care a cunoscut el însuși, vre
me îndelungată, consecințele asu
pririi străine, purtînd crîncene bă
tălii și dînd jertfe de singe pentru 
apărarea ființei naționale, pentru 
neatîrnare și libertate, cit și din

O idee de frontispiciu, un imperativ arzător promovat cu nesecată energie:

DREPTUL FIECĂRUI POPOR DE A Fl STĂPIN

PE PROPRIILE DESTINE
viziunea de largă cuprindere mate- 
rialist-dialectică a partidului nostru 
asupra lumii, din analiza profundă a 
realităților contemporane, care atestă 
că afirmarea ideii de neatîrnare, a 
dezvoltării suverane a țărilor și po
poarelor constituie o componentă 
esențială a păcii și progresului 
umanității.

Contribuind mal mult ca nimeni 
altul la încununarea visului de veacuri 
al poporului român de a fi stăpîn 
pe propriile destine, secretarul gene
ral al partidului, cu desăvîrșire 
străin oricăror tendințe de repliere 
sau de închistare națională, nu s-a 
mulțumit cu aceasta, ci, dimpotrivă, 
a dorit și a militat pentru ca ceea ce 
a realizat în folosul propriului po
por să se realizeze pentru întreaga 
umanitate, în aceasta aflîndu-și ex
presie plenară gindirea și acțiunea 
comunistului ca om de stat. își gă
sește, astfel, o elocventă oglindire 
strînsa legătură între patriotism și 
internaționalism, între idealul comu
nistului de a asigura eliberarea indi
vidului de orice dominație și asupri
re și idealul abolirii pentru totdeau
na a exploatării și asupririi pe plan 
mondial, al respectării dreptului la 
libertate al tuturor popoarelor lumii.

Solidaritate militantă, 
sprijin internaționalist. Is’ 
toria vremurilor noastre va în
scrie în filele sale cu litere de aur, 
ca ilustrare vie a acestei concepții 
profund revoluționară și profund 
umanistă, nenumărate mărturii ale 

poziției neabătute a României socia
liste de solidaritate militantă cu 
cauza libertății popoarelor de pretu
tindeni, in lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și ncocolo- 
nialismului, a oricăror forme de do
minație și oprimare străină, pentru 
cucerirea și consolidarea indepen
denței naționale, sociale și economice. 
Sprijinul multilateral internaționalist 
— material și moral, politic și diplo
matic — pe care România socialistă, 
sub conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, l-a acordat mișcărilor de 

eliberare națională din oricare colț 
al lumii și-a găsit materializare în 
formele și aspectele cele mai variate, 
de la semnarea unor documente de 
profundă semnificație, mareînd pri
mele „atestări" internaționale ale a- 
cestor mișcări ca reprezentanți legi
timi ai popoarelor respective, pînă 
la acțiunile energice la O.N.U. și în 
alte foruri mondiale pentru eradica
rea ultimelor vestigii ale împilării co
loniale, pentru abolirea rasismului și 
apartheidului, și de la recunoașterea 
din primul moment a fiecărui nou 
stat independent și pînă la dezvolta
rea cu tinerele state a unor ample re
lații în toate domeniile de activitate, 
model al unei conlucrări noi, cu a- 
devărat egale în drepturi. Fără îndo
ială, expresia cea mai înaltă a aces
tei solidarități au constituit-o isto
ricele itinerare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Africa, Asia, America 
Latină, neuitatele manifestări de en
tuziasm și căldură cu care a fost pre
tutindeni înconjurat, la mii de kilo
metri dincolo de hotarele patriei, con
stituind tot atîtea dovezi ale respec
tului și prestigiului de care se 
bucură pînă în cele mai depărtate 
meleaguri România socialistă, pre
ședintele ei, pentru dîrzenia, princi
pialitatea și consecvența cu care sc 
situează de partea popoarelor care 
luptă pentru dezvoltare liberă, potri
vit voinței și năzuințelor proprii.

0 cauză invincibilă. Dez_ 
voltînd concepția revoluționară cu 
privire la dreptul- fiecărui popor 
de a fi stăpîn în propria țară, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fundamentat, totodată, teza invincibi
lității cauzei popoarelor care sint 
gata de orice sacrificiu pentru do- 
bindirca și apărarea acestui drept și 
care se bucură de solidaritatea și 
sprijinul celorlalte națiuni ale lumii. 
„Ultimii ani au confirmat pe deplin 
că forța unită a popoarelor ce luptă 
pentru independență și pentru o 
viață nouă, asemenea unui val uriaș 
de apă, mătură totul în cale, este de 
nestăvilit : voința popoarelor nu 
poate fi înfrîntă de nimeni". Sinteti- 

zînd, cu o rară plasticitate și o mare 
forță de convingere, prefacerile ver
tiginoase intervenite pe harta poli
tică a lumii, ca urmare a profun
delor schimbări în raportul mondial 
de forțe — sistemul colonial aflin- 
du-se astăzi în ajunul lichidării sale 
totale — această teză dă o perspec
tivă optimistă luptei popoarelor din 
diferitele enclave unde se mai men
țin anacronicele rînduieli coloniale, 
unde continuă să-și găsească mani
festare politica odioasă de subjugare 
națională, de discriminare rasială și 
apartheid, a tuturor popoarelor ce se 
ridică în apărarea ființei naționale.

Autodeterminarea, dreptul popoa
relor de a avea primul și ultimul 
cuvînt asupra problemelor care le 
privesc, nu se reduce însă și nu. se 
poate reduce, în coordonatele gîndirii 
tovarășului Nicolae- Ceaușescu, la 
simplul act al dobîndirii neatîrnării, 
la dispariția legăturilor de subordo
nare față de vechile metropole, ci, 
dimpotrivă, reprezintă un obiectiv 
complex, cu multiple laturi, care se 
întrepătrund și se intercondiționează 
strins.

Cheia soluționării an
samblului problemelor in
ternaționale ale contempo

Obiectivul asigurăriiraneității.
dreptului fiecărui popor la dezvoltare' 
liberă înmănunchează și cuprinde ce
rințe nodale ale întregii dezvoltări 
contemporane : consolidarea cursului 

spre destindere. Instaurarea unei 
păci trainice, cu corolarul său, eli
minarea oricăror surse de con
flict și încordare, a căror men
ținere primejduiește oricînd . inde
pendența, dezvoltarea de sine stă
tătoare a statelor ; înlăturarea po
liticii de dominație, dc imixtiune și 
dictat, care formează însuși sîmbu- 
rele tuturor practicilor imperialiste 
tinzînd, pe căi mai insidioase, la 
redobîndirea pozițiilor pierdute de 
fostele puteri tutelare ; afirmarea 
largă, nestînjenită a noilor principii 

de relații între state, singurele 
în măsură să asigure dreptul fie
cărui popor de a se dezvolta 
corespunzător voinței sale : a- 
doptarea unor măsuri hotărîte de 
dezarmare, știut fiind că armele 
sint instrumentele directe ale vechii 
politici de forță, ele absorbind, tot
odată, uriașe fonduri, atît de nece
sare progresului material și spiritual 
al popoarelor ; promovarea unei co
laborări economice largi, egale in 
drepturi, ca factor important al sti
mulării eforturilor proprii pe calea 
propășirii economice și sociale. După 
cum se vede, înfăptuirea dreptului 
popoarelor de a-și decide de sine stă
tător destinele constituie implicit o 
premisă fundamentală pentru rezol
varea tuturor problemelor acute ale 
lumii contemporane.

Această viziune largă, revolu
ționară, prezintă o excepțională im
portanță în condițiile actuale, cînd 
se constată intensificarea puternică 
a luptei pentru o nouă reîmpărțire 
a lumii, pentru cîștigarea de noi po
ziții dominante de către diferite state 
și grupări de state. Așa cum arată 
secretarul general al partidului, în- 
tețirea luptei pentru zone și sfere 
de influență creează grave pericole la 
adresa dezvoltării economico-sociale 
a popoarelor — ea găsindu-și expre
sie în tendințele fostelor imperii co
loniale de a escamota sau ciunti in
dependența noilor state, de a le 
spolia bogățiile prin intermediul mo
nopolurilor transnaționale, în diferite 
alte tentative de creare a unor re- 

lății de subordonare, mai „subtile", 
mai ascunse, inclusiv prin atragerea 
în alianțe militare sau antrenarea in 
cursa înarmărilor. Ideea autode
terminării popoarelor, așa cum este 
concepută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dobîndește. astfel, ca
racterul unui steag dc luptă — 
ea implicînd, in mod organic, era
dicarea a tot ce ține de men
talitățile perimate, lichidarea ori
căror manifestări ale vechii po
litici, oricît de poleite ar fi am
balajele noi în care se prezintă — 

ca o condiție indispensabilă a instau
rării unei noi ordini politice și eco
nomice mondiale.

în strînsă legătură cu acest pos
tulat, îi revine președintelui Româ
niei meritul de seamă de a fi dat 
glas unui adevăr fundamental, „prin
cipiul suprem că nici un popor, indi
ferent de mărime sau orinduire so
cială, nu poate fi cu adevărat liber, 
nu-și poate asigura bunăstarea și 
fericirea proprie, dacă nu respectă 
independența, dreptul la bunăstare 
și fericire al celorlalte țări și po
poare". întreaga experiență istorică 
stă mărturie acestui adevăr, dezvol
tarea intensă a funcțiilor represive, 
amplificarea instrumentelor politicii 
de forță și dominație de către orice 
stat care asuprește alte popoare în- 
semnînd, în același timp, încătușarea 
propriului popor.

Postulatul unirii tuturor 
forțelor înaintate - pe plan 
intern și internațional. In 
vasta operă istorică de transformare 
într-o realitate ireversibilă a drep
tului popoarelor la autodetermi
nare, așa cum acest drept este fun
damentat pe coordonatele gîndi
rii secretarului general al partidului, 
un rol și o însemnătate uriașă revin 
țărilor mici și mijlocii, țărilor in curs 
de dezvoltare, statelor nealiniate, 
care alcătuiesc covîrșitoarea .majori
tate a omenirii. Fie că și-au cucerit 
de curînd Independența, fie că și-au 
dobindit-o mai de mult, dar luptă 
pentru întărirea și consolidarea ei, 

toate sint interesate, în egală mă
sură, în eliminarea definitivă a ve
chii politici de forță, dominație și 
dictat, unirea forțelor lor — atit pe 
plan intern, cit și pe plan internațio
nal — fiind o condiție esențială a 
împlinirii aspirațiilor lor naționale, 
a accelerării propășirii economice și 
sociale. Aceasta se înscrie ca o altă 
componentă fundamental? a viziunii 
de amplă deschidere revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, im
portanța deosebită pe care România 
socialistă o acordă rolului acestor 
țări, colaborării cu ele neavind un 
caracter abstract, ci fiind nemijlocit 
legată de lupta pentru instaurarea in 
lume a unor relații de egalitate și 
echitate, pentru asigurarea condițiilor 
ca fiecare popor să-și poată decide' 
soarta conform voinței sale, țelu
rilor spre care năzuiește.

Dreptul de a fi stăpîn pe propria 
soartă, de a stabili de sine stătător 
modul de organizare a propriei vieți, 
opțiunea liberă asupra căilor dez
voltării economico-sociale, ca și asu
pra orientărilor pe plan extern, im
plică, in mod necesar, excluderea ori
cărui șablon, a oricăror rețete sau 
încorsetări în anume tipare. Dim
potrivă, acest drept înseamnă, în a- 
ceeași optică de largă cuprindere, 
stimularea căutării creatoare de către 
fiecare popor a drumului cel mai po
trivit condițiilor sale specifice, parti
cularităților și tradițiilor sale. Con
ceptul autodeterminării în viziunea 
creatoare a secretarului general al 
partidului deschide, astfel, orizontu
rile largi ale unei lumi noi, -mai bune 
și mai drepte, în care fiecare popor, 
fiecare națiune, în deplină exercitare 
a liberului arbitru, să-și poată dezvol
ta, în colaborare egală in drepturi cu 
celelalte popoare, potentele sale ma
teriale și spirituale, să poată bene
ficia plenar de toate cuceririle civi
lizației.

Prin multiplele sale aspecte și fa
țete de mare profunzime teoretică, 
prin concluziile practice cu un vast 
suflu mobilizator care decurg nemij
locit din acestea, concepția cu pri
vire la dreptul națiunilor de a fi 
stăpîne pe propriul destin se înscrie, 
fără îndoială, ca un aport din cele 
mai valoroase la tezaurul gindirii și 
acțiunii revoluționare mondiale. 
Omagiului izvorît din inimă, pe care 
întregul nostru popor il aduce in 
aceste zile secretarului general al 
partidului pentru slujirea cu neabă
tută abnegație și devotament a inte
reselor supreme ale patriei, vin să 
i se adauge de pe toate meridianele 
ecourile multiplelor mărturii de 
prețuire, adunate în timp, față de 
ceea ce. pe plan mondial, s-a numit 
„gindirea Ceaușescu", întregind elo
giul față de omul politic de talie 
internațională, ale cărui merite ca 
luptător dîrz pentru cauza și feri
cirea popoarelor sint unanim recu
noscute, asigurînd creșterea neîntre
ruptă a autorității și prestigiului 
României în lume.

Romulus CAPLESCU

Restabilirea încrederii între Turcia și Grecia, 
soluționarea problemelor bilaterale — în interesul 

ambelor popoare
© Premierul turc propune inițierea unui dialog la nivel înalt 

© Răspuns pozitiv al primului ministru grec
ANKARA 23 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Turciei, Biilent Ece- 
vit, a declarat, duminică, la Ankara, 
că dorește să-l întîlnească pe pri
mul ministru al Greciei, Constantin 
Karamanlis, „cu scopul de a iniția 
un dialog și de a contribui, astfel, 
la deschiderea unei căi în vederea 
restabilirii încrederii reciproce între 
cele două țări și de a găsi o soluție, 
satisfăcătoare ambelor părți, proble
melor bilaterale". Premierul turc a 
apreciat că, după părerea sa, „este 
în interesul celor două națiuni să 
stabilească relații de strînsă priete
nie și cooperare în toate domeniile. 
Aceasta va întări pacea în zonă și 
în lumea întreagă".

Rezultat al contactelor din ultima vreme

O noua rundă de negocieri intercipriote
NAȚIUNILE UNITE. După cum s-a 

mai anunțat, în urma convorbirilor 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, la Nicosia, Ankara și 
Atena cu oficialitățile țărilor-gazdă, 
s-a hotărît reluarea negocierilor in-
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agențîîte de presă transmit:
„Runda Tokio". La Geneva' 

au fost reluate luni negocierile co
merciale. multilaterale din cadrul 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.) — cunoscute și 
sub numele de „runda Tokio" — la 
care participă reprezentanții a 98 de 
state membre ale acestui organism. 
Prima ședință a fost consacrată pre
zentării propunerilor oficiale privind 
concesiile tarifare și netarifare din 
partea țărilor participante. Principa
lul lor obiectiv este stabilirea de 
reguli care să reglementeze schimbul 
internațional de valori materiale, in 
special prin reducerea barierelor ta
rifare ridicate în calea comerțului 
mondial.

Conferința națională prl- 
vind industria carboniferă, la care 
participă peste 3 000 de reprezentanți 
ai întreprinderilor fruntașe pe ramu
ră și cadre de conducere din indus
tria cărbunelui, a început la Pekin. 
Va fi dezbătut planul pe 10 ani pen
tru dezvoltarea și mecanizarea in
dustriei carbonifere.

ATENA 23 (Agerpres). — In
tr-un mesaj difuzat luni seara la 
Atena, primul ministru al Greciei, 
Constantin Karamanlis, declară că 
este de acord cu propunerea făcută 
de șeful guvernului turc. Biilent Ece- 
vit, privind o întîlnire între cei doi 
premieri, cu condiția ca aceasta să 
fie pregătită intr-un mod corespun
zător.

Cred, a precizat Constantin Kara
manlis. că restabilirea de relații de 
prietenie și colaborare între Grecia 
și Turcia nu poate decît sâ fie în 
beneficiul ambelor popoare.

tercomunitare cipriote, suspendate în 
iunie 1977. Noua rundă a dialogului 
intercipriot urmează să aibă loc la 
sfîrșitul lunii martie sau începutul 
lui aprilie.

Convorbiri polono—fran-
CSZO. Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit, 
la Varșovia, pe Michel Poniatowski, 
trimis special al șefului statului'' 
francez, care i-a înmînat un mesaj 
din partea președintelui Valery Gis- 
card d’Estaing. După cum relevă a- 
genția P.A.P., convorbirea a prilejuit 
trecerea în revistă a unor probleme 
legate de relațiile polono—franceze.

Incidente în Ulster. ° bază 
militară, aparținind unei unități bri
tanice staționate in Ulster, a fost a- 
tacată luni cu aruncătoare de mine, 
incidentul avind loc la Forkhill, în 
comitatul Armagh, in apropiere de 
frontiera cu Republica Irlanda. Ex
ploziile au provocat pagube materia
le. iar șase militari au fost răniți. 
Un purtător de cuvînt a menționat 
că atacul a fost realizat de un grup 
terorist ce face parte din Armata 
Republicană Irlandeză (I.R.A.). în 
aceeași zi. în același comitat, doi po
lițiști au fost răniți datorită explo
ziei unei încărcături amplasate in
tr-un camion.

Aminarea constituirii
LISABONA 23 (Agerpres). — într-o 

telegramă transmisă din Lisabona, 
agenția France Presse relevă că ami
narea constituirii unui nou guvern in 
Portugalia se datorează și faptului 
că între Partidul Socialist și Centrul 
Democratic și Social nu s-a ajuns la 
un acord privind repartizarea unor 
portofolii ministeriale. Este vorba de 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și al economiei.

Pe de altă parte, agenția citată

încordarea situației din Indonezia
Masuri adoptate de autorități în urma intensificării manifestațiilor 

studențești
JAKARTA 23 (Agerpres). — Mi

nistrul indonezian al informațiilor, 
general-locotenent Sudarmono, a de
clarat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că „situația din țară este se
rioasă" și „guvernul nu dorește o re
petare a tulburărilor antiguverna
mentale din 1974", infprmeazâ agen
ția Reuter. Aceeași agenție transmite 
că blindate militare patrulează pe 
străzile Jakartei, iar trupe au fost 
postate pentru a păzi punctele stra
tegice, în timp ce guvernul a trecut 
la acțiune pentru a reprima mișcarea 
studențească de opoziție împotriva 
generalului Suharto. în cadrul 
acestor operațiuni au fost arestate, 
potrivit agențiilor Associated Press

Primire la Budapesta. 
Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., l-a primit pe Aii Nasir 
Muhammad Hasani, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Organizației 
Politice a Frontului Național din 
R.D.P. a Yemenului, prim-ministru 
al R.D.P.Y., aflat in vizită oficială 
in Ungaria. Au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări și ale colaborării dintre 
P.M.S.U. și O.P.F.N., precum și pro
bleme ale vieții internaționale.

Congresul Uniunii femei
lor italiene a luat sf!r?it la 
Roma. Cele peste 2 000 de delegate 
au examinat probfeme legate de 
extinderea participării femeilor la 
viața social-politică a țării, la lupta 
pentru pace și progres social, de 
transpunerea în practică a recentei 
legi cu privire la egalitatea bărbați
lor și femeilor în domeniul muncii 
șl salariilor. A fost relevată, de ase
menea, necesitatea amplificării luptei 
pentru apărarea ordinii democratice.

noului guvern portughez
menționează că □ parte din membrii 
fostului cabinet socialist, printre care 
și ministrul agriculturii. Antonio 
Barreto, nu doresc să intre intr-un 
guvern din care vor face parte și re
prezentanți ai unui partid de dreap
ta. în acest context, observatorii po
litici apreciază că discuțiile intre re
prezentanții celor două formațiuni 
politice vor dura mai mult decît se 
preconiza inițial.

și France Presse, aproximativ 100 de 
persoane. Ministrul informațiilor a 
anunțat, totodată, că au fost inter
zise temporar patru cotidiane care 
apar Ia Jakarta, după ce guvernul 
ceruse conducerilor acestor ziare sâ 
nu mai publice Informații care ar 
putea agrava situația politică din 
țară. Luni au fost interzise alte două 
ziare, sub același motiv.

Agenția Associated Press relevă că, 
de' cîteva săptămini, studenții indo
nezieni au declanșat o campanie an
tiguvernamentală, acuzînd o serie de 
oficialități de „corupție" și „abuz de 
putere" și opunindu-se așteptatei 
realegeri a generalului Suharto, al 
cărui mandat prezidențial urmează 
să expire în primăvara acestui an.

0 delegație economică
condusă de Maysouklao'dană,

Saysompheang, ministrul industriei și 
comerțului, a întreprins o vizită prie
tenească în R.P. Chineză. Delegația 
a avut convorbiri cu Li Cian, minis
trul comerțului exterior.

Cooperarea între Siria și 
Libia. La Damasc a fost semnat 
un acord privind extinderea coope
rării intre Siria și Libia în dome
niile industriei, agriculturii și comer
țului. Documentul stipulează, totoda
tă, crearea unei companii comune de 
investiții, cu un capital inițial de 
100 milioane dolari, alcătuit prin 
contribuții egale ale fiecărei părți.

Avertisment. statele Unite 
ar putea sugrima ajutorul militar 
acordat Coreei de Sud, dacă regimul 
de la Seul nu-1 autorizează pe „omul 
de afaceri sud-coreean", Tongsun 
Park, să vină să depună mărturie la 
Washington, in afacerea de mituire 
a unor congresmeni americani. De
clarația aparține lui Thomas O’Neill, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor a S.U A. Este prima dată, s-a 
precizat la Washington, cînd speake- 
rul Camerei Reprezentanților adre
sează o punere în gardă atît de di
rectă la adresa guvernului sud-co
reean în această afacere.

AMSTERDAM

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI P. C. DIN OLANDA
Tovarășul Henk Hoekstra reales președinte al partidului

AMSTERDAM. — Duminică și-a în
cheiat lucrările, la Amsterdam, cel 
de-al 26-lea Congres al Partidului Co
munist din Olanda. Una din ideile 
centrale ale congresului a fost aceea 
a necesității lărgirii unității de ac
țiune a comuniștilor, socialiștilor, tu
turor forțelor progresiste, democratice 
in vederea combaterii efectelor cri
zei economice, a soluționării proble
melor politice și sociale în conformi
tate cu interesele poporului.

Pe adresa congresului au sosit me

MADRID

Plenara C. C. al P. C. din Spania
Convocarea celui de-al IX-lea Congres al partidului pentru 5—9 

aprilie 1978
MADRID 23 (Agerpres). — Comite

tul Central al Partidului Comunist 
din Spania, întrunit la Madrid, a ho
tărît convocarea celui de-al IX-Iea 
Congres al P.C. din Spania — primul 
care se desfășoară în țară în ultimii 
40 de ani — pentru perioada 5—9 
aprilie 1978. Data congresului coinci-

ASUNCION

Pentru un larg front 

al forțelor democratice 

Declarația P.C. Paraguayan
ASUNCION 23 (Agerpres). — Par

tidul Comunist Paraguayan, într-o 
declarație difuzată, in condiții de 
ilegalitate, la Asuncion, a calificat 
drept o farsă „alegerile prezidenți
ale" programate pentru 12 februa
rie de regimul Stroessner și a che
mat populația să voteze cu buletine 
necompletate, pentru a transforma 
„alegerile" intr-o demonstrație a 
condamnării de către masele popu
lare a actualului regim.

în declarație se arată că nemul
țumirea față de regimul Stroessner 
cuprinde în prezent cercuri tot mai 
largi ale populației, inclusiv ale 
burgheziei mici și mijlocii, bisericii, 
precum și o anumită parte a arma
tei. P.C. Paraguayan subliniază ne
cesitatea unirii tuturor democraților 
din tară în lupta . împotriva dictatu
rii, pentru restabilirea libertăților 
democratice, în apărarea intereselor 
vitale ale poporului. 

saje de salut din partea unor partide 
corpuniste și muncitorești. Mesajul a- 
dresat de C.C. al P.C.R. a fost primit 
de participant cu viu interes, fiind 
subliniat de îndelungi aplauze.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral care, in prima sa plenară, a rea
les în funcția de președinte al parti
dului- pe tovarășul Henk Hoekstra. 
Rezoluția adoptată însărcinează C.C. 
să elaboreze noul program al parti
dului privind calea olandeză spre so
cialism.

de cu împlinirea unui an de la lega
lizarea partidului.

Comitetul Central al P.C. din Spa
nia s-a pronunțat in favoarea orga
nizării cit mai grabnice a alegerilor 
municipale. Un comunicat dat publi
cității la încheierea plenarei Corni-' 
tetului Central relevă că „menține
rea influenței excesive a anumitor 
municipalități nedemocratice aduce 
prejudicii aplicării unui mare număr 
din acordurile din cadrul Pactului de 
la Moncloa. îndeosebi în ce pri
vește problema șomajului în zonele 
rurale și lupta împotriva speculei în 
zonele urbane". Comunicatul subli
niază. de asemenea, „gravele .lacune 
ale proiectului de lege electorală 
elaborat de guvern, care favorizează 
grupările politice în prezent majori
tare". Comitetul Central a criticat, 
totodată, modul de desfășurare a 
scrutinului, „ale cărui carențe au 
fost deja evidențiate în cursul ale
gerilor legislative de la 15 iunie".

HELSINKI

Plenara C. C. al P. C. 
Finlandez

HELSINKI 23 (Agerpres). - La 
Helsinki s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al Partidului Comunist Fin
landez. care a examinat și a apre
ciat pozitiv rezultatele alegerilor 
pentru Colegiul electorilor, desfășu
rate in zilele de 15 și 16 ianuarie. 
Colegiul electorilor urmează să-l 
aleagă pe președintele țării. Plenara 
a examinat, de asemenea, o serie de 
chestiuni legate de pregătirea celui 
de-al XVIII-lea Congres al parti
dului.

Operațiune inedită 

în istoria 

cosmonauticii

Cuplarea navei automate 
„Progress-!" 

cu complexul științific 
„Saliut-6‘‘-„Soiuz-27“

MOSCOVA. După cum s-a a- 
nunțat, duminică, la ora 13,12 
(ora Moscovei), s-a realizat cu- 
plareă navei automate de trans
port de mărfuri „Progress-1" 
cu complexul științific pilotat 
„Saliut-6" — „Soiuz-27". Pentru 
prima dată in istoria cosmonau
ticii, cu ajutorul unei nave au
tomate s-a realizat o operațiune 
de transport pentru a furniza 
unei statii orbitale pilotate 
combustibilul necesar instalații
lor de propulsare, utilaj, apara
tură și materiale, in vederea a- 
sigurării activității echipajului 
și desfășurării cercetărilor și ex
perimentelor științifice.

După cum relevă agenția 
T.A.S.S., centrul terestru de 
conducere a operațiunilor a per- 1 
mis celor doi cosmonauți să jiu 
se retragă in cabina navei cos
mice „Soiuz-27“, care le-ar fl 
oferit un grad mai mare de 
securitate, considerîndu-se că in 
operațiunile de cuplare nu pot 
interveni situații care să peri
cliteze siguranța celor doi cos
monautic Ei ar fi putut, de alt
fel, modifica cu ajutorul motoa
relor stației „Saliut-6“ poziția 
acesteia pentru a evita orice si
tuație nedorită, Intrucit in pro
cesul de cuplare nu au interve
nit nici un fel de probleme, cos
monauta s-au rezumat numai 
la observații vizuale.

După cum s-a mai anunțat, 
imediat după cuplare, furi Ro
manenko și Gheorghi Greciko 
au primit permisiunea de a tre
ce la descărcarea navei de 
transport.

tn conformitate cu programul 
de zbor, echipajul va transbor
da la bordul stației materialul, 
iar pe nava transportoare utila
jul folosit.

După încheierea activității, se 
va realiza decuplarea navei „Pro
gress-1“ de stație, iar după pă
trunderea navei în straturile 
dense ale atmosferei ea va în
ceta să mai existe.
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