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Ieri, intr-un cadru solemn, au fost conferite

ICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a exprima mulțumiri conducerilor Academiei „Ștefan Gheorghiu" și Academiei de studii economice, care au hotărît să-mi acorde titlul de doctor în științe politice și, respectiv, de doctor în economie, titluri pe care le consider ca o apreciere deosebită ă activității pe care affi desfășurat-o în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de edificare cu succes a noii orînduiri sociale, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. (Aplauze puternice, prelun

gite).Intr-adevăr, științele politice și economice constituie factorul fundamental pentru conducerea, în general, a societății și, îndeosebi, pentru conducerea științifică a edificării socialismului și comunismului. Este, de altfel, un adevăr bine cunoscut că dezvoltarea forțelor de producție a reprezentat și reprezintă factorul cel mai revoluționar în asigurarea progresului societății, în ridicarea gradului general de civilizație și progres al omenirii, al fiecărei națiuni.Pornind de la aceasta, partidul nostru s-a preocupat întotdeauna, atît în anji ilegalității, dar mai cu seamă în ani) cînd a devenit forța politică conducătoare a societății, de crearea condițiilor necesare dezvoltării economico-sociale a țării, de înfăptuirea unui vast program 

de progres rapid al forțelor de producție, punînd pe primul plan industrializarea socialistă a țării.în decursul activității de edificare a socialismului în țara noastră, aceste orientări au fost, pe parcurs, precizate și clarificate ;• în mod deosebit aș sublinia rolul important al Congresului al Xl-lea, care a definit, cu deplină claritate necesitatea dezvoltării armonioase a întregii economii naționale bazate atît pe o industrie modernă, cît și pe o agricultură puternică, avansată — ca factor esențial pentru progresul general al întregii țări — care să satisfacă din plin necesitățile societății, să asigure ridicarea gradului de civilizație a națiunii noastre, a bunăstării, materiale și spirituale a întregului popor.Sînt cunoscute realizările obținute în dezvoltarea economico-socială a țării în anii socialismului. S-a reglizat lichidarea cu desăvîrșire a exploatării omului de către om, s-a făurit o economie socialistă unitară. In mai puțin de trei decenii de economie planificată. România a parcurs mai multe etape istorice, trecînd Ia făurirea societății socialiste multilateral, dezvoltate.Toate mărețele realizări obținute în anii socialismului sînt rezultatul politicii Partidului Comunist Român, care s-a călăuzit și se călăuzește în întreaga sa activitate după concepția revoluționară a clasei muncitoare — materialismul dia

lectic și istoric. Bazîndu-se pe această concepție revoluționară, pe studierea temeinică a realităților istorice, economico-sociale și naționale din țara noastră, aplicînd în mod creator legitățile generale la condițiile concrete din România, partidul a știut să stabilească orientările generale strategice și să elaboreze căile practice de înfăptuire în viață a acestor obiective.Cu acest prilej, aș dori să menționez că succesele obținute de partidul nostru, îndeosebi începînd cu Congresul al IX-lea, sînt nemijlocit legate de faptul că el a rupt cu hotărîre cu concepțiile vechi, dogmatice, rigide, luînd atitudine fermă împotriva a tot ceea ce nu mai corespundea noilor condiții economico-sociale, promovînd cu curaj noul în toate domeniile de activitate. Viața a demonstrat și demonstrează continuu că lichidarea împărțirii lumii în clase antagoniste, în exploatați și exploatatori, în bogați și săraci și realizarea unei orînduiri noi, bazată pe egalitate în drepturi, pe echitate și dreptate socială, în care să nu mai existe clase exploatatoare, bogați și 'săraci, constituie problema fundamentală a socialismului. Dar, în același timp, realitatea dovedește zi de zi că realizarea în viață a principiilor socialiste are loc în mod diferit de la o țară la alta, de la o epocă la alta, iar rolul forțelor revoluționare, al partidului revoluționar constă tocmai în înțelegerea profundă a

acestor realități și elaborarea căilor de transformare revoluționară pe calea socialismului a societății, în fiecare țară, în raport cu condițiile concrete, de către măsele largi populare, în frunte cu clasa muncitoare. (Aplauze puternice, prelun
gite). ‘Orice altă abordare îngustă, dogmatică, orice încercare de a impune, sub orice formă, inclusiv teoretică, a unor anumite tipare rupte de realitățile economico-sociale din țara și epoca respectiv^ nu pot decît să dăuneze intereselor celor ce muncesc, să împiedice dezvoltarea cu succes a procesului revoluționar.Consider că meritul partidului nostru comunist constă în aceea că a înțeles la timp aceste adevăruri fundamentale ale materialismului dialectic, ale marxism- leninismului și a acționat în concordanță cu ele. Pe această bază au fost elaborate planurile cincinale, precum și Programul partidului — carta fundamentală, esența marxism-leninismului creator în România. Pe această bază partidul nostru a trecut la soluționarea în practică a problemelor complexe privind industrializarea, dezvoltarea agriculturii, științei, culturii, concepîndu-le ca un tot unitar, ca factori ce se condiționează reciproc.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Astăzi, în jurul orei 
16, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct 
de la Sala Palatului 
Republicii Socialiste 
România festivitățile 
prilejuite de sărbători
rea împlinirii a 60 de 
ani de viață și a 45 de 
ani de luptă revolu
ționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România.

Solemnitatea decorării unor vechi 
milițantî ai mișcării muncitorești

Președintele NICOLAE
CEAUȘESCU a înminat, marți, in cadrul unei festivități organizate la Palatul Republicii, înalte distincții ,ale Republicii Socialiste România unor vechi militanți pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească din România și contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70, 75, 80, 85 sau 90 de ani.La solemnitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
bartu. Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazckas, Ion lonită, Petre 
Lupu. Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pătan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe • Rădu-

lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verde), Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Ion 
Coman, Teodor Coman, Mihai Dalca, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu, Aurel Duma. 
Ion Stănescu.

• CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU® DECRET PREZIDENȚIAL 
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Solemnitatea decorării, desfășurată în preajma împlinirii a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a prilejuit un cald și profund omagiu adus activității
(Continuare în pag. a II-a)

POEM DE SLAVĂ
E Țara de lumină-n iarna blîndă, 
întinsu-i tot arqintuit de nea 
și qîndul ni-1 pornim după orlndă 
la ceasul visător de-naltă stea,

Și qîndul este pasăre măiastră, 
iar pasărea măiastră este dor 
și dorul este chiar iubirea noastră 
netrecătoare spre netrecător,

Și zboară qîndul nostru către-acel 
Bărbat-Erou ce stă de veghe tării, 
precum stă qrănicerul sub drapel, 
Luceaiărul cum stă de pază mării,

Să-I înconjoare qîndul nostru iar, 
să-i împletească apele cunune, 
lumina să-l sărute cu ochi clar, 
comori de ciuturi zarea să-i adune,

Și într-un pom arzînd cu naiții sori 
să-i dărtiim azi imnurile noastre 
și-ntinsul tării leqănat în Hori, 
ilori mîndre : roșii, qalbene, albastre I

E-aceasta mulțumirea noastră vie, 
a celor liberi pe străvechi meleag, 
a celor ce, sub marea-i omenie, 
își iac din muncă qloriosul steag I...

Pe El îl cînt, cel care-a suferit, 
pe EI, care-a știut să izbîndească, 
pe luptătorul demn, neistovit, 
venind din veac de stirpe romănească !

De-1 cînt pe El, Istoria o cînt
— eroii toți, știu fii, neștiuții,
ei, cei căzufi cu sînqele-n pămînt, 
ce-și strălucesc în ierbi lumina irunții!

De El vorbind, eu laud visătorii, 
acei bărbați cu suilete de jar : 
ei fost-au înainte mergătorii 
și azi, prin El, ne luminează, iar 1

De-I cînt pe El, îi cînt pe-aceia care 
în temnițe, prin anii lungi de chin, 
ei, comuniștii, luminau o zare 
crescînd al revoluției destin !

De El vorbind, prezentu-1 preamăresc : 
dreptatea, libertatea și puterea 
acelor mulți din plaiul strămoșesc 
și cărora le este astăzi vrerea.

Și cărora le poartă-n lume gîndul 
ca sol al păcii — în veacul, douăzeci 
tăria noastră-o cînt pe El cîntîndu-1, 
zidirea noastră, Socialismul!, deci

De El vorbind, eu îmi slăvesc Partidul, 
umanitatea, năzuința lui, 
cu rîvna noastră îi sporim zenitul: 
precum un vîri stă-n vîriul codrului 1

Și toți în rînduri strînse,
— acum șl iarăși — 

luptind slujim un ideal înalt, 
ne e tovarăș, îi sîntem tovarăși 
victorioși : asalt după asalt!

De-1 cînt pe El, eu sînt cu viitorul, 
cu acel timp de aur și de har, 
cînd stăptini-vam lume muncitorul, 
de El qîndit, mereu vizionar !...

Lumină-i Țara l, mamă de iubire, 
iar peste tot și-n toate gîndul lui 
adine arzînd, îndemn spre iericire, 
El dăruit pe veci poporului 1

Veniji, voi, toii cu Hamurile zării-, 
voi, oameni, codri, cîmpuri și ninsori 
din vîri carpatic pînă-n țărmul mării 
aprinsă vocea marei sărbători

Să fim ! și să răsune peste vreme 
imensul cor din suflete-nălțat :
,,Slăvit să fie-n ciuturi și-n poeme 
El, Ceaușescu, Marele Bărbat !

Slăvit să fie ! și să ducă țara 
precum un demiurq, spre culmi de vis, 
să-i fie-n suilel veșnic primăvara, 
spre nemurire drumul lui deschis !"

Da, într-un pom arzînd cu naltii sori 
să-i dărtiim azi imnurile noastre 
și-o Romănie-n legănate Hori,
Hori mîndre : roșii, galbene, albastre !...

Radu CARNECI
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,Aș dori să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor celor care ați fost distinși astăzi cu ordine ale Republicii Socialiste România pentru activitatea îndelungată revoluționară pe care ați desfășurat-o, cele mai calde felicitări în numele Comitetu-' lui Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal — și urarea de multă, multă sănătate și fericire. (Vii 

aplauze).Acordarea acestor distincții este o expresie a înaltei prețuiri pe care partidul și poporul nostru o dau acelora care, în condițiile grele ale regimului burghezo-moșieresc, au luptat pentru eliberarea socială, pentru lichidarea exploatării, pentru înlăturarea inegalității și asupririi naționale, pentru o societate în care oamenii să se bucure din plin de binefacerile civilizației, ale progresului econo- mico-social, să fie pe deplin stăpîni pe destinele lor și, într-o deplină unitate, sub conducerea partidului, să-și făurească viața așa cum doresc ei. (Aplauze puternice).Am întîlnit și astăzi mulți dintre tovarășii cu care am lucrat încă în urmă cu 45 de ani. Cu alții am lucrat în anii 1939—1940 și apoi după 23 August. Sînt aici activiști ai partidului nostru, ai organizațiilor revoluționare, foști activiști ai mișcării socialiste și ai Partidului Socialist și Social-Democrat — deveniți, odată cu unificarea, membri ai Partidului Comunist Român — care, într-o măsură sau alta, au contribuit fiecare la victoria măreață realizată prin înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste, victorie la obținerea căreia Frontul Unic Muncitoresc, colaborarea între
DECRET PREZIDENȚIAL

Pentru activitate îndelungata în mișcarea muncitoreasca și contribuția adusă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70, 75, 80, 85 sau 90 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România decretează :Art. 1. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa I, tovarășilor :
Vasile Bîgu. Ion Clopoțel.Art. 2. — Se conferă ordinul „23 August", clasa I, tovarășilor :
Emilian Anton, Mihai Beniuc, An

ton Banciu, Ion Buzescu, Ladislau 
Banyai, Gabriel Cohen, Ion Cristescu, 
Dumitru Cristescu, Nicolae Cioroiu, 
Gheorghe Chioreanu, Elvira Gaisin,- 
schi, Eugen Iacobovici, Virgiliu Mar
ta Ionescu, Ecaterina Micu, Peter Ma- 
tais, Ofelia-Vina Manole, Vanda Ni- 
colschi, Miron Șerban, Aurel Vi.ioli, 
Dumitru Vijoreanu, Arpad Weisz.Art. 3. — Se conferă ordinul ,„Tur dor Vladimirescu", clasa I, tovarășilor :

Alexandru Buican, Vasile Mîrza, 
Ion Tăbîrcă, Vasile Toboșaru.Art. 4. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I. tovarășilor :

Aspazia Bucur, Aron Cristea, Ni
colae Drogeanu, Vasile Ionescu, An
drei Nass.Art. 5. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a Il-a, tovarășilor :

Alexandru Frățilă, Elena Ivănuș, 
Iosif Petre Leon, Raia Vidrașcu.Art. 6. — Se conferă ordinul „23 August", clasa a Ii-a, tovarășilor :

Coloman Ambruș, Rivin Avram. 
Bela Bandy, Cecilia Calmanovici, Pe- 
truța Dumitrescu, Iuliu Dobai, Teo

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

festivitatea de la Palatul Republicii
(Urmare din pag. I)gloriosului partid al comuniștilor, din rîndul căruia, cel mai bun și strălucit fiu al clasei muncitoare, al întregului popor român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a dăruit, din cea mâi fragedă tinerețe, cu pasiune și entuziasm luptei mărețe a partidului, a clasei muncitoare, pentru făurirea socialismului și comunismului pe pă- mîntul României.Cei decorați, alături de care tovarășul Nicolae Ceaușescu a luptat în anii grei ai ilegalității, au dat glas cu acest prilej prinosului de recunoștință, sentimentelor de adîncă stimă și dragoste pe care întreaga noastră națiune le nutrește față de partid și secretarul său general, pentru prodigioasa sa activitate revoluționară dedicată înfăptuirii idealurilor de dreptate, libertate, progres și civilizație ale poporului român.în cuvîntul său.' tovarășul Aron Cristea a spus: Fericit de a primi din miinile dumneavoastră o distincție care va rămîne cea mai înaltă mulțumire pentru mine, cu acest minunat prilej, cînd împliniți 60 de ani de viață și 45 de ani de luptă revoluționară, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al partidului, Nicolae Ceaușescu, ca vechi miner vă doresc din inimă multă sănătate, putere de muncă, de a aduce Republica Socialistă România pe culmi tot mai înalte ale progresului, la nivelul țărilor dezvoltate din lume.Eu cunosc bine condițiile extrem de grele de muncă și asuprire ale minerilor, călcarea în picioare a demnității muncitorilor în vechiul regim. în mină se lucra cu unelte primitive — tîrnăcop, lopată și cu roaba. împotriva acestor condiții mizere. minerii, sub conducerea comuniștilor. au luptat, nu de puține ori, cu prețul vieții. In 1929, cind minerii au cerut pîine, drept la muncă, au primit gloanțe.Astăzi, ca urmare a condițiilor tot mai bune de muncă și viată create de partid, de stat, de dumneavoastră personal, minerii — acest important detașament al clasei muncitoare — depun mari eforturi pentru creșterea producției de cărbune, atît de necesară economiei naționale. Ca recunoștință pentru tot ce ati făcut pentru noi, minerii, pentru creșterea nivelului nostru de trai, vă mulțumim din toată ființa noastră.Vă rog să primiți cele mai calde urări din partea unui yqchi comunist cu stagiu din ilegalitate și urarea de a trăi și conduce cu aceeași forță și 

comuniști și socialiști, unitatea clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste au avut rolul determinant, deschizînd calea făuririi socialismului în România. (Aplauze pu
ternice).Putem spune acum că ceea ce cu decenii în urmă erau doar visuri a prins viață, s-a transformat în realități. România capătă o înfățișare tot mai nouă. Orașele și satele patriei noastre se transformă pe zi ce trece. Dezvoltarea impetuoasă a industriei, agriculturii, științei, culturii, creșterea venitului național, a bogăției poporului nostru duc la ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a- întregii națiuni.Prin munca și eforturile poporului nostru, unit sub conducerea partidului comunist, creăm societatea pentru care mulți și-au dat viața, pentru care fiecare dintre cei care ați fost astăzi distinși cu Ordine ați adus o contribuție activă, față de care partidul și poporul vă sînt recunoscătoare. (Aplauze puternice).într-adevăr, putem să afirmăm cu îndreptățită mîndrie că țelurile, idealurile pentru care am luptat și am înfruntat prigoana burghezo-mo- șierească se realizează, că socialismul se înfăptuiește în tot mai bune condiții, că principiile socialiste se afirmă cu putere în toate domeniile de activitate. Toți cei care au luptat în trecut pot fi astăzi mîndri că nu s-au jertfit în zadar, că munca lor a contribuit activ, a ajutat, ca un liant, la cimentarea și înălțarea minunatului edificiu al socialismului în România.Știm că mai avem multe de făcut. Partidul și statul nostru fac totul pentru ca Programul minunat elaborat de Congresul al XI-lea șă se realizeze în condiții cît mai bune, ca 

dor Dărăbăneanu, Isac Davidsohn, 
Ioan Dimoftache, Maria Dudaș, Ion 
Delta, Ilie Eschenasy, Petre Ganea, 
Iosif Gall, Vilmoș Emil Horvath, 
Margareta Heigl, Adolf Kritzman, 
Antonia Kopf, Eugenia Luncaș, Aurel 
Lciblich, Ion Lazăr, Eugen Lakatoș, 
Iacob Lazăr, Gheorghe Mînjescu, So
fia Niculescu, Ion Negrea, Florea 
Naum, Ludovic Petz, Gheorghe Pru- 
teanu, Eugen Nemeti, Iosif Scheer, 
Iosif Szekely, Ion Stoica, Moise Șvai
țer, Ioan Teichman, Iozsef Toth, 
Gheorghe Viziru, Ileana Volf.Art. 7. — Se conferă „Ordinul Muncii", clasa a Il-a, tovarășilor :

Elisabeta Dupța, Dezideriu Nagy, 
Alexandru Răileanu, Dumitru Rațiu.Art. 8. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a IlI-a. tovarășilor :

Nicolae Achim, Ion (Iancu) Anghel, 
Gheorghe Bunghez, Martin Kozma, 
Ianoș Niedermayer, loan Selișteanu, 
Victor Șoimu.Art. 9. — Se conferă ordinul „23 August", clasa a IlI-a, tovarășilor:

Meier Achirei, loan Biriș, Cornel 
Boceanu, Elena Bălan, Maria Ilutira 
Barra, Gheorghe Bucur, Matild Biro, 
Carol Budorișan, Veronica Balog, Mi
hail Bobeică, Ștefan Ciobanu, Petru 
Codat, Nicolae Comșa, Andrei Deme, 
Coman Dascălu, Ștefan Danu, Etelca 
Falicovits, Mihai Fekete, Elena Giu- 

înțelepciune partidul, România socialistă, spre comunism.La mulți ani și noroc bun !Cu adîncă emoție și nețărmurită bucurie, a spus în cuvîntul său tovarășul Dumitru Cristescu, dați-mi voie să vă mulțumesc din inimă dumneavoastră, și prin dumneavoastră întregului partid al comuniștilor români în fruntea căruia munciți neobosit,. pentru înalta cinste de a fi decorat în aceste momente, cînd întreaga țara vă omagiază împlinirea a 60 de ani de viață și 45 de ani de luptă revoluționară.Această aleasă sărbătoare ne dă încă o dată prilejul și nouă, comuniștilor care am luptat alături de dumneavoastră în ilegalitate, să reafirmăm patriotismul înflăcărat, exemplul luminos de ilustru luptător comunist, de înțelept conducător de partid și de stat, de ctitor de țară nouă, liberă și independentă ce le-ați manifestat și le dovediți ceas de ceas, pentru binele națiunii noastre socialiste.în eroica sa luptă, Partidul Comunist Român a cunoscut un moment de excepție ; mărețele biruințe obținute de clasa muncitoare, îndeosebi după Congresul al IX-lea, cea mai fertilă perioadă în împliniri, sînt nemijlocit legate de activitatea dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, militant revoluționar, permanent în mijlocul maselor, preocupat de adîncirea democrației socialiste, de creșterea rolului conducător al partidului, de asigurarea participării întregului popor, într-o frăție indestructibilă, la prosperitatea României.Cu aceste sentimente de aleasă prețuire, într-un glas cu toți comuniștii români, cu întregul popor, vă urez, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate, fericire și multă putere de muncă în fruntea partidului și statului nostru, noi și strălucite izbinzi, pentru înflorirea patriei, pentru cauza socialismului și păcii in lume.La mulți ani !Tovarășa Vanda Nicolschi a spus : Trăiesc astăzi momente de mare emoție și deplină satisfacție pentru deosebita cinste care mi se face prin acordarea acestei înalte distincții a Republicii Socialiste România.Decorarea noastră are loc în. condițiile cind întregul popor sărbătorește mărețul eveniment prilejuit de a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere și încununarea unei activități eroice de 45 de ani dedicați în întregime partidului și poporului.Pentru noi, cei care am luptat alături de dumneavoastră in anii grei ai 

viața poporului nostru să devină tot mai îmbelșugată, tot mai prosperă. De asemenea, acționăm neabătut pentru dezvoltarea științei și culturii, pentru formarea și ridicarea conștiinței întregului popor, întărind, odată cu forța economică, independența și suveranitatea patriei noastre socialiste. Facem totul pentru a asigura poporului nostru un loc demn în rîndurile țărilor socialiste, ale celorlalte națiuni ale lumii, pentru că numai un popor liber, stăpîn pe destinele sale, poate, într-adevăr. să-și înfăptuiască în mod curajos misiunea sa pe plan național, contribuind totodată la civilizația mondială, la pacea în întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).Aș dori să vă mulțumesc din toată inima pentru urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul apropiatei împliniri a vîrstei de 60 de ani și, mai cu seamă, a împlinirii a peste 45 de ani de activitate în mișcarea revoluționară în rîndurile tineretului, în rîndurile partidului comunist. Vă asigur și pe dumneavoastră, întregul nostru partid, pe toți oamenii muncii, că în îndeplinirea sarcinilor încredințate de parțid și popor voi fi permanent — așa cum am fost întotdeauna — soldat credincios, neobosit al cauzei socialismului, al cauzei poporului, al bunăstării și fericirii sale, al independenței patriei noastre. 
(Aplauze puternice).în încheiere, doresc să dau încă o dată glas aprecierii înalte pe care partidul, noi toți, întregul popor o acordă tututor acelora care au luptat pentru triumful socialismului în patria noastră, activității vaste pe care ați depus-o în acest scop — și vă urez din toată inima multă sănătate, multă fericire ! „La mulți ani". 
(Aplauze puternice, îndelungate).

rea, Elisabeta Georgescu, Borbala Ila- 
lasz, Costache Hărâțu, Alecu Ișovca- 
nu, Mari Kali, Natalia-Amalia Komu- 
ves, Iosif Kallos, Edmund Klein, Ște
fan Kovacs, Carolina Kajlik, Eugenia 
Lupu, Iuliana Laczo, Zsusza Lazăr, 
Octavian Lupea, Nicolae Lang, Antal 
Marton, Eliza Marinescu, Ion Moldo
van, Ștefan Mureșan, Martin Mezin, 
Dumitru Neciu, Maria Nekanicki, E- 
telca Orvoș, Ruhla Oancea, Moise O- 
prișan, Marin Oprea, Borislav Po- 
povici, Nicolae Popa, Simion Postel
nicii, Andrei Partoș, Sașa Pană Ale
xandru, Katicza, Iren Prinz, Paula 
Redlinger, Eugenia Roman, Ianca So
lomon, Francisc Szabo,. Ion Stancu, 
Gheorghe Stan, Pavel Sirbn. Elena 
Șerban, Iosif Torok, Ioan Tatar, Ma
rin Tănase, Antal Toth, Iuliu Tuzsan, 
Elisabeta Uhliarik, Elisabeta Văscău- 
țeanu, Bela Vaida, Ladislau Weisbrun.

Art. 10. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa a IV-a, tovarășilor :
Emil Dumitru Bărbuleseu, Gheorghe 

Dodan, Iosif Deutsch, Ana Dumitres
cu, Reghina Grosu, Petre Herea, Ka
rolina Iozsa, Iosif Munkaci, Adalbert 
Nemeth, Elisabeta Rasovsky, Roza 
Ștefan, Marin Voiculescu.

Art. 11. — Se conferă ordinul „23 August", clasa a IV-a, tovarășilor : 
Alexandru Baciu, Amalia Cant, 

Pantelimon Crețu, Dionisie Szabo.

ilegalității, această aleasă aniversare are și semnificația izvorîtă din mîn- dria de a ști în fruntea partidului și a țării pe cel ce întrupează cele mai înalte idealuri, cele mai îndrăznețe năzuinți, cele mai depline împliniri comuniste. De numele dumneavoastră sînt legate marile înfăptuiri ale poporului, noua înfățișare a României moderne, la care au visat și pentru care au luptat generațiile de revoluționari români.Odată cu mulțumirile și recunoștința profundă pentru aprecierea activității noastre, ale celor decorați astăzi, permiteți-mi să vă urez din toată iniipa multă sănătate, pentru a conduce i cu aceeași clarviziune și dăruire destinele partidului și ale patriei.Să ne trăiți întru mulți ani !în cuvîntul său, tovarășul Ladislau Banyai a spus : Permiteți-mi ca să vă mulțumesc călduros pentru cinstea deosebită ce ne-ați acordat prin decorarea noastră. Această decorare are o semnificație cu atît mai mare pentru noi, fiindcă are loc odată cu aniversarea a 60 de ani de viață și a 45 ani de activitate revoluționară a dumneavoastră. Această aniversare este memorabilă pentru noi toți, fiind sărbătorită pe toate meleagurile țării noastre, de către întregul nostru popor.Lupta revoluționară dusă de clasa muncitoare, al cărei fiu credincios și combativ ați fost de la fragedă tinerețe, a dat roade bogate în patria noastră socialistă, realizări mărețe in

Ieri, intr-un cadru solemn, au fost conferiteTOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU titlul de Doctor în științe politiceși titlul
Marți dimineața, într-un cadru solemn, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, i-au fost conferite titlurile de doctor în științe politice și de doctor în economie, acordate de Academia „Ștefan Gheorghiu" și Academia de studii economice, expresie a înaltei prețuiri pe care oamenii de știință, alături de întregul nostru popor, o dau activității sale neobosite în fruntea partidului și statului, contribuției sale de excepțională însemnătate la progresul neîntrerupt al științei românești contemporane, la așezarea pe baze științifice a însăși operei de construcție socialistă și de conducere democratică a societății.Acest memorabil eveniment se înscrie în șirul de manifestări prin care întregul nostru popor cinstește, cu aleasă stimă și adîncă dragoste, pe cel mai iubit fiu al său la împlinirea vîrstei de 60 de ani, din care 45 i-a consacrat activității revoluționare.Ora 10. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, sosește la sediul Academiei „Ștefan Gheorghiu", unde are loc festivitatea. Student! și cadre didactice întîmpină pe secretarul general al partidului cu vii și puternice aplauze, exprimînd sentimentele de profund atașament și afectuoasă prețuire pe care întregul nostru popor le nutrește față de primul bărbat al țării, sub conducerea căruia România a străbătut cea mai fertilă perioadă din istoria sa.Sînt prezenți, pentru a participa la manifestare, tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Mill Dobrescu. 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Constantin Dăs- 
călescu, Aurel Duma, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu și Angelo Micu- lescu, viceprim-miniștri ai guvernului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai conducerii instituțiilor de învățămînt superior și institutelor centrale de cercetare.La intrare, în fața corpului central al academiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și . tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați cu deosebită căldură de Rectorii celor două academii, de ministrul educației și învățămîntului, de alți membri ai conducerii acestor instituții.De la intrare pînă la aula principală a Academiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți membri ai conducerii de partid și de stat străbat un adevărat culoar viu format din studenți și cadre didactice care salută cu entuziasm pe conducătorul partidului și statului nostru.Deschizînd festivitatea, ministrul educației și învățămîntului, Suzana Gâdea, a spus : Am deosebita onoare de a deschide festivitatea de decernare a titlului de „Doctor în științe politice" de . către Academia .„Ștefan Gheorghiu" și de „Doctor în econo

toate domeniile. Ca unul care activez în partid din anul 1933 și care am luptat continuu, sub îndrumarea partidului, pentru întărirea frăției poporului român și a naționalităților conlocuitoare, constat cu satisfacție că adîncirea democrației noastre socialiste și înfăptuirea egalității în drepturi au creat condiții prielnice pentru afirmarea capacităților creatoare ale tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Identitatea idealurilor profund umaniste, conștiința faptului că de prosperitatea țării noastre este legat indisolubil destinul fiecărui om al muncii, constituie fundamentul patriotismului nostru socialist, crezul nostru comunist.Cimentarea coeziunii întregului popor în eforturile sale minunate, bi- ruirea greutăților inerente marilor transformări istorice, realizarea unor planuri îndrăznețe, cu largi orizonturi, se datoresc politicii creatoare marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, aportului personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul său general, la îmbogățirea gîndirii și acțiunii revoluționare.Permiteți-mi să vă transmit și eu. mult stimate tovarășe președinte, angajamentul ferm că, indiferent de virstă, vom acționa și pe mai departe. cu tot elanul și devotamentul nostru. pentru înfăptuirea Programului adoptat de Congresul al XI-lea al partidului. Sîntem legați trup și suflet de poporul nostru muncitor, constructor victorios al socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Ro

mie" de către Academia de studii economice, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Decernarea acestor titluri este un eveniment cu un ecou profund, care exprimă gindurile și sentimentele tuturor celor ce lucrează în domeniul științelor sociale, ale întregului corp profesoral și științific din țara noastră față de opera teoretică monumentală și personalitatea multilaterală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, marele fiu al națiunii noastre socialiste, eminentă personalitate a mișcării comuniste și muncitorești, a vieții politice și științifice internaționale.întruchipare a marxism-leninis- mului creator în România, lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu oferă partidului, națiunii, noastre socialiste o gîndire de mare amploare, originalitate și profunzime privind conținutul și căile progresului multilateral al patriei, întărirea independenței sale, o concepție clară asupra epocii contemporane și asupra căilor de edificare a unei lumi mai drepte și mai bune.Această gîndire, care se bucură de o tot mai largă cunoaștere și prețuire internațională, căreia i-au fost consacrate numeroase lucrări și care a atras conferirea tovarășului Nicolae Ceaușescu a unor înalte titluri științifice și distincții, poartă mesajul unei înflăcărate dragoste față de glia strămoșească, al spiritului de dreptate și omenie, al încrederii nestrămutate în triumful cauzei socialismului, caracteristic întregii activități a secretarului general al partidului nostru. Ea constituie nu 

mân, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, luptător neobosit pentru dezvoltarea și înflorirea societății noastre socialiste, pentru făurirea unei vieți mai bune, mai drepte și pașnice în lume.Tovarășul Vasile Mîrza a spus : în aceste momente de înălțătoare sărbătoare pentru întregul partid și popor, cînd vă omagiază cu venerație împlinirea a 60 de ani de viață și 45 de ani de glorioasă activitate revoluționară, îngăduiți-mi, mult stimate și iubite tovarășe secretar. general Nicolae Ceaușescu, ca, în numele ilegaliștilor ieșeni, al meu personal, să vă adresez, plin de emoție și recunoștință, din toată inima, cele mai calde mulțumiri pentru tot ce ați făcut pentru binele și prosperitatea poporului român, atît de încărcat în milenara sa existență.Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sub conducerea dumneavoastră fermă, consecvent marxistă, partidul, eroica noastră clasă muncitoare, într-o alianță indestructibilă cu țărănimea și intelectualitatea, dau un asalt timpului pentru a aduce cit mai aproape de zilele noastre bunăstarea și fericirea întregului popor.Țara noastră, șantier și școală de la un capăt la altul, străbate, prin muncă bine orientată, un drum uriaș, depășind cele mai îndrăznețe vise ale noastre, ale ilegaliștilor. Marile realizări obținute pînă în prezent în întreaga viață economico-socială, spirituală, cît și cele prefigurate de Congresul al XI-lea și Conferința 

numai esența învățămintului de științe sociale din țara noastră, nu numai baza sa metodologică, ci și cel mai puternic factor de orientare și stimulare a cercetării în domeniul economiei și al științelor politice din România. Ea este, totodată, o uriașă forță care își exercită înrîurirea asupra economiei, științei și culturii, a omului societății socialiste multilateral dezvoltate.în continuare a luat cuvîntul' tovarășul Leonte Răutu, președintele consiliului de conducere și rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", care a spus : Operă de o impresionantă bogăție și multilateralitate, creația teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o contribuție de excepțională valoare la dezvoltarea științelor politice, la îmbogățirea creatoare a gîndirii marxiste revoluționare.Spirit novator și cutezanță, clarviziune și realism, promovarea neabătută a legăturii indisolubile între teorie și practica socială sînt cîteva din trăsăturile care dau relief gin- dirii politice și activității practice a secretarului general al partidului nostru.Prin întreaga sa creație teoretică și practică în fruntea partidului și statului, el s-a afirmat ca cel mai autentic exponent al năzuințelor de progres și prosperitate ale națiunii noastre socialiste.Ideile sale, concepțiile sale teoretice izvorăsc dintr-o profundă stă- pinire a dialecticii revoluționare, a marilor adevăruri ale materialismului dialectic și Istoric, din descifrarea cu maximă perspicacitate a cerințelor obiective ale dezvoltării sociale.

Națională ale partidului se datoresc muncii pline de abnegație și eroism desfășurate de poporul nostru harnic, disciplinat și inteligent, partidului nostru condus cu înțelepciune și umanism cald, revoluționar, de către dumneavoastră, personalitate proeminentă a vieții internaționale.Mulțumindu-vă încă o dată, vă urăm din toată inima, dumneavoastră personal, întregii familii, ani mulți și fericiți, sănătate deplină 1în cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Cioroiu a arătat : Sub semnul profundei recunoștințe și cu îndreptățită emoție, noi, soldați devotați ai partidului și cauzei căreia dumneavoastră v-ați dedicat 45 de ani de viață înfăptuirii idealurilor poporului, vă adresăm din inimă calde mulțumiri pentru înaltele distincții acordate. Vedem în aceasta, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, considerația pe care partidul o acordă militanților din ilegalitate, expresie a înaltului umanism revoluționar insuflat de dumneavoastră partidului și întregului nostru popor. Cu fapta și gîndul am fost și vom fi împreună cu dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, proeminentă personalitate a contemporaneității, neobosit ' luptător pentru o hune nouă, mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră.Ca unul din cei care vă cunosc de peste 40 de ani, încă de la Doftana, pfe care comuniștii, patrioții au transformat-o atunci în școală a lup
tei revoluționare, iar de mai bine 

dintr-o excepțională receptivitate față de fenomenele și problemele noi, pe care o poate conferi numai lin contact direct neîntrerupt cu realitățile. Toate acestea imprimă activității sale de om de știință originalitate sclipitoare, o rară putere de generalizare, eficientă socială înaltă.Congresul al IX-lea al partidului, purtînd puternica amprentă a personalității tovarășului Nicolae1 Ceaușescu, a însemnat un moment crucial în toate domeniile esențiale: ale vieții noastre politice, economice,' spirituale. El a determinat o cotitură cu profunde semnificații și în activitatea teoretică a partidului, cotitură caracterizată printr-o abordare o- riginală a unei sfere ample de probleme de principială însemnătate^ printr-o viguroasă manifestare a spiritului creator, potrivnic dogmelor și șabloanelor, imobilismului și oslfi- cării.Roadele unei atari abordări a problemelor dezvoltării noastre social- pdlitice și' economice și-au găsit sinj tetizarea în Programul Partidului Comunist Român, adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, document ce trasează coordonatele fundamentale ale strategiei partidului, carta teoretică, politică și ideologică a întregului nostru popor, în a cărei elaborare, așa cum ne este cunoscut tuturor, rolul determinant i-a aparținut tovarășului Nicolae Ceaușescu.Definirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată, deslușirea dialecticii procesului de edificare a acesteia reprezintă unul din elementele cele mai de preț ale
(Continuare în pag. a IV-a) 

de un deceniu lucrez într-o instituție a partidului care are menirea de a da viață concepției dumneavoastră despre istorie, văd în dumneavoastră — strălucit conducător al partidului și statului nostru — pe marele patriot, omul acțiunii, al demnității și dreptății, omul epocii marilor împliniri ale României socialiste.Noi, cei care am fost onorați cu aceste înalte distincții, vă adresăm vibrantul nostru omagiu și ne angajăm azi și aici, în fața dumneavoastră, să urmăm fără preget pilda vie a vieții și activității pe care ați pus-o în întregime în slujba poporului, a patriei și partidului.Ne folosim de această fericită în- tîlnire pentru a vă transmite personal, cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, urările noastre de multă sănătate, viață lungă și putere de muncă în fruntea partidului și statului, pentru înflorirea continuă a patriei socialiste, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor.La mulți ani !Felicitînd cu căldură pe cei decorați, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului a fost subliniată cu vii aplauze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut apoi într-o atmosferă prietenească cu cei decorați.
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(Urmare din pag. I)Am pornit și pornim de la faptul că numai dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor economico-so- ciale, așezarea la baza acestui pro- ees a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii pot asigura progresul rapid al forțelor de producție, al întregii societăți.Pornind de la necesitatea lichidării stării de înapoiere economică in care se găsea țara noastră și înscrierii ei ferme pe calea progresului și civilizației moderne, partidul a acordat o atenție deosebită justei repartizări a venitului național în fond de consum si fond de dezvoltare. alocînd. în ultimii 10—12 ani, pentru fondul de dezvoltare circa o treime din venitul național. Viața a evidențiat cu putere că numai pe baza unui ritm înalt de acumulare s-a putut asigura atît creșterea impetuoasă a forțelor de. producție, cît și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni.Este un adevăr simplu și ușor de înțeles pentru orice om de bună credință, că dacă o țară dezvoltată alocă pentru acumulare 28 la sută, la o țară în curs de dezvoltare, cum este România, se impune o rată de acumulare mult mai mare pentru a putea depăși starea de înapoiere. Dacă țarai noastră ar aloca pentru dezvoltare-tot atît cît un stat avansat economic, atunci ar fi s.ortită să b'ămînă .veșnic în urmă. De altfel, realitățile din viața internațională atestă cu putere că, în această perioadă, în care România a cunoscut un simțitor progres pe călea dezvoltării economico-sociale, țările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare, căre. nu au avut mijloace și nu au alocat o parte însemnată în scopul dezvoltării, nu numai că nu au progresat, nu numai că nu au micșorat decalajul față de țările dezvoltate, dar, in ciuda „Deceniului dezvoltării", acest decalaj s-a adîncit. lată de ce putem afirma — atît pe baza experienței proprii, cît și pe baza practicii și experienței mondiale — că singura cale pentru lichidarea subdezvoltării, pentru progresul economic-social, pentru ridicarea fiecărei națiuni la un grad înalt de civilizație este efortul fiecărui popor ; fără aceasta nu se poate realiza nici un progres ! Nici o țară din lume, nici un popor nu s-a dezvoltat așteptînd ajutorul altora, nici o națiune nu se va putea dezvolta așteptînd ca alții să facă eforturi pentru ea. (Aplauze pu
ternice).Este, fără îndoială, adevărat că alocarea unei părți însemnate pentru dezvoltare necesită eforturi pentru fiecare națiune — așa cum a necesitat și pentru națiunea noastră — hotărîrea de a fi Bata să consume la un moment dat mai puțin, gîndindu-se însă nu numai la ziua de azi, ci și la ziua de mîine, la viitorul său, la viitorul generațiilor tinere și al patriei.Nu doresc să fac calcule, mai cu seamă că aici aproape toți sînteți economiști, activiști de partid și de stat și cunoașteți foarte bine aceste lucruri. Dar chiar dacă fiecare cetățean ar face o socoteală simplă, ar înțelege că, dacă la un moment dat, la 1 000 dolari venit pe locuitor, am consuma 80 la sută și am aloca pentru dezvoltare 20 la sută, nu am putea, de fapt, să asigurăm nici un fel de progres al forțelor de producție ; cel mult am putea menține situația dată, dar, după doi-trei ani, nu am mai avea la dispoziție mijloace pentru a asigura depășirea, în continuare, a consumului.Creșterea accentuată a venitului național ne-a permis ,să ajocăm, an de an, mijloace importante pentru sporirea veniturilor oamenilor ■șuncii, iar în acest cincinal să . ealizăm o ridicare a veniturilor rfeale cu peste 32 la sută. Creș- tăreâ- nivelului de trai nu se poate realiza decît tot ca urmare a unei rate înalte de acumulare — singura cale care asigură dezvoltarea bogăției naționale, creșterea venitului național' și. pe această bază, ridicarea gradului de civilizație, a bunăstării materiale și spirituale a națiunii noastre. (Aplauze 
puternice).Odată cu dezvoltarea forțelor de producție, cu așezarea lor armonioasă, rațională, pe întreg teritoriul țării, ținînd seama de schimbările ce s-au produs și se produc în structura socială, în relațiile de 

producție, partidul nostru a acționat pentru perfecționarea continuă a raporturilor sociale, pentru găsirea celor mai potrivite forme de planificare și conducere unitară â întregii activități economico-sociale. Se poate spune — așa cum am menționat și la Conferința Națională — că a fost creat cadrul organizatoric corespunzător pentru participarea activă a maselor largi populare la conducerea tuturor domeniilor vieții societății noastre.Pornind de la rolul conducător al clasei muncitoare, cît și de la necesitatea întăririi continue a alianței muncitorești-țărănești, a unității cu intelectualitatea și celelalte categorii sociale, partidul nostru a acționat neabătut pentru întărirea rolului clasei muncitoare în conducerea tuturor laturilor activității economico-sociale. Sînt cunoscute măsurile adoptate în a- ceastă privință ; nu doresc să mă opresc acum la ele. Aș menționa numai faptul că viața, realitățile țării noastre confirmă cu putere faptul că clasa muncitoare își îndeplinește cu cinste și în mod minunat misiunea sa istorică, lichi- dînd asuprirea omului de către om, creînd o orînduire în care dispare însăși noțiunea de proletariat, o societate nouă de oameni ai muncii, realizînd apropierea treptată a condițiilor de viață și de muncă între orașe și sate, între munca intelectuală și munca fizică.Tocmai pe această bază societatea noastră, în care se realizează o economie modernă, bazată pe tot ceea ce este mai . înaintat în știință astăzi, făurește și omul nou, constructor ăl socialismului și comunismului în România. (Aplauze 
puternice, prelungite).Nu mi-am propus să vorbesc astăzi de problema nâțională. Aș menționa numai faptul că tocmai repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării creează cele mai bune condiții pentru adevărata egalitate în drepturi, pentru manifestarea plenară, în toate domeniile, a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. în aceasta constă, pînă la urmă, esența realizării deplinei egalități în drepturi între toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. Orice altă - a- bordare este nerealistă și nu poate decît să dăuneze intereselor mase,- lor largi populare. Tocmai pornind de la aceasta, noi vom continua ferm dezvoltarea forțelor de producție, pe întreg teritoriul țării, ridicarea gradului de civilizație al tuturor regiunilor, al tuturor județelor. Creăm pe această bază condiții de manifestare plenară în toate.celelalte domenii, de activitate, posibilitatea de a învăța în limba proprie, de a participa la viața politică și culturală. Sînt unii, peste hotare, care se arată îngrijorați de faptul că odată cu industrializarea ar dispărea specificul național, că în fabrică, în oraș omul începe 'sărși piardă unele din vechile o- biceiuri și tradiții. Unii din aceștia se întreabă dacă nu va fi alterată credința religioasă, de pildă, prin aceea că oamenii vor merge în orașe, în fabrici, vor avea alte preocupări, își vor ridica nivelul de civilizație și de înțelegere a fenomenelor. Pentru noi toate acestea nu constituie motiv de îngrijorare. Noi facem totul pentru a cultiva și dezvolta tradițiile înaintate, progresiste ale poporului. în același timp, așezăm la baza dezvoltării societății concepția revoluționară, științifică despre lume, respectînd, desigur, credința oamenilor pînă ei vor ajunge la înțelegerea științifică a realităților. Dar nu dorim în nici un fel să menținem starea de înapoiere în gîndțre, în conștiință ; dimpotrivă, facem totul pentru lichidarea stării de înapoiere — or, numai dezvoltarea forțelor de producție poate determina aceasta, poate asigura pro- . greșul rapid al" gîndirii, al capacității de înțelegere științifică a. fenomenelor naturale și sociale. (Vii 
aplauze).înfăptuind deci neabătut poli ti-• ca revoluționară națională, de egalitate în drepturi, creînd toate condițiile ca oamenii muncii să se poată manifesta în limba pe care o înțeleg mai bine, să poată participa la conducerea societății,'fără nici un fel de restricție, noi vom face, în același timp, totul pentru a 

combate orice manifestare naționalistă, de orice fel. Știm din propria noastră experiența că șovinismul, naționalismul — fie el românesc, maghiar, german, evreu sau de altă natură — este dușmanul intereselor poporului, al socialismului și comunismului. (Vii a- 
plauze).Am acordat întotdeauna și acordăm o atenție deosebită întăririi continue a democrației socialiste, înțelegînd aceasta ca un proces continuu, care se perfecționează pe măsura dezvoltării societății, a creșterii forțelor de producție, a ridicării conștiinței sociale. Creăm condiții de participare tot mai activă, conștientă, a întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la făurirea propriului destin, a viitorului comunist. (Aplauze puternice, pre
lungite).Dragi tovarăși și prieteni,în centrul activității partidului și statului nostru se află înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea, a planului cincinal și a directivelor de dezvoltare econo- mică-socială pînă în 1990.Coilferința Națională a partidului din decembrie anul trecut a trasat noi orientări cu privire atît la actualul plan cincinal, cît și la liniile directoare ale planului cincinal 1981—1985.în conformitate cu orientările Conferinței Naționale, în cincinalul următor va trebui să realizăm un obiectiv de importanță istorică, și anume depășirea stadiului de țară în curs de dezvoltare și trecerea în rî.ndul țărilor cu o dezvoltare economică medie. Aceasta nu constituie doar o sjmplă modificare de denumire, ci o schimbare care va determina profunde prefaceri atît în nivelul de dezvoltare a forțelor de producție ale României, cit și în structura socială, în relațiile de producție și sociale din țara noastră.Este evident — așa cum am menționat și la Conferința Națională — că înfăptuirea acestui obiectiv pune răspunderi deosebit de mari în fața partidului,. a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor.Trebuie să trecem la o calitate nouă a activității noastre, atît în domeniul economic, cît și în domeniul conducerii politice a societății. Această nouă calitate trebuie să se exprime în afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice, a cunoașterii umane în toate sectoarele de activitate. Ea trebuie să se manifeste prin ridicarea nivelului tehnic și a calității tuturor produselor, prin creșterea gradului de calificare și a orizontului de cunoștințe al maselor largi populare și, pe această bază, prin ridicarea substanțială a productivității muncii.Noua calitate trebuie să se reflecte în creșterea eficienței întregii activități economico-sociale, în reducerea cheltuielilor materiale și de producție, în sporirea mai rapidă și substanțială a venitului net, a venitului național. într-un cuvînt, este necesar ca în perioada pînă în 1985 economia românească să se ridice din toate punctele de vedpre la nivelul economiei țărilor dezvoltate, avînd la bază cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Crearea unei calități noi în domeniul conducerii politice presupune, de asemenea, îndeplinirea în mai bune condiții a rolului de forță politică conducătoare a partidului nostru, creșterea nivelului politic și ideologic al comuniștilor pentru a putea înțelege schimbările ce se produc în societate și a acționa în concordanță cu ele.Noua calitate în conducerea societății presupune perfecționarea planificării și organizării, tuturor sectoarelor de activitate, îmbinarea armonioasă a conducerii unitare centrale cu creșterea răspunderii unităților administrative și economice în realizarea Programului elaborat de Congresul al XI-lea.Noua calitate în conducerea, societății presupune creșterea și mai mult a rolului clasei muncitoare, prin participarea mai largă în toate organismele de stat a Reprezentanților ei și prin participarea ei directă la buna gospodărire a unită

ților economice, a întregii țări. Trebuie să asigurăm, în fapt, exercitarea misiunii de forță politică conducătoare a clasei muncitoare prin crearea condițiilor ca acest concept al clasicilor marxismului să se materializeze nu numai în programe și hotărîri, ci în viața practică, în a- sumarea directă de către clasa muncitoare — prin participarea nemijlocită la conducere — a rolului său istoric în societatea noastră socialistă. (Aplauze puternice, înde
lungate).Fără îndoială, aceasta presupune, în același timp, participarea activă a țărănimii la conducerea nu numai a unităților agricole, dar și a localităților rurale, la conducerea întregii țări ; presupune, de asemenea, participarea activă la conducere a intelectualității muncitoare, care practic își desfășoară activitatea în toate sectoarele, a celorlalte categorii sociale, a întregului nostru popor. Nu se poate vorbi de o politică realistă și eficientă, care să nu aibă asentimentul poporului, să nu fie elaborată cu participarea directă a maselor largi populare ; nu se poate asigura realizarea unei politici dacă la înfăptuirea ei nu participă zi de zi întregul nostru popor. Tocmai în aceasta constă rolul partidului nostru comunisj, al celorlalte organizații de masă și obștești, al organismelor de stat — de a uni într-un singur șuvoi forța uriașă a poporului, factorul determinant a tot ceea ce am realizat., garanția victoriei comunismului în România. Aceasta constituie esența democratismului nostru I (Aplauze 
puternice, prelungite).Este evident că trecerea la o calitate superioară în dezvoltarea întregii vieți economico-sociale presupune, în același timp, un progres rapid în activitatea de cercetare, în învățămînt, în formarea cadrelor pentru toate domeniile societății, intensificarea activității cultural-educative de formare a omului , nou, constructor al socialismului, afirmarea cu putere a principiilor u- manismului revoluționar, care pune pe prim plan omul, manifestarea plenară a capacităților sale creatoare, a personalității sale.Desigur, societatea pe care o edificăm- este societatea oamenilor muncii, în care nu mai există și nu va mai exista loc pentru trîntori', pentru cei care doresc să trăiască fără să muncească. în noua fază a societății pe care o edificăm, fiecare își are locul său în raport cu cunoștințele și capacitatea de muncă creatoare. Fiecare are datoria să facă totul pentru a contribui la bunul mers al întregii societăți. Prin această se creează condiții pentru afirmarea liberă, deplină, a fiecărei personalități umane. Noi por-, nim de la faptul că afirmarea personalității individuale nu se poate realiza decît în cadrul societății, al colectivului de muncă — nu în afara lui — în lupta pentru edificarea unei lumi a dreptății și echității sociale. (Aplauze puternice).Fără îndoială că, preoeupîndu-ne de înfăptuirea societății socialiste pe pămîntul patriei noastre, nu uităm nici un moment necesitatea întăririi colaborării și solidarității cu toate țările socialiste — ca una din condițiile desfășurării cu succes a construcției socialismului în țara noastră, ca de altfel în toate țările, ale afirmării- forței socialismului în întreaga lume.Dezvoltăm larg relațiile de colaborare cu țările socialiste din C.A.E.R., văzînd Jîn aceasta calea pentru progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, pentru egalizarea nivelului lor de dezvoltare, pentru ridicarea gradului de civilizație al fiecărei națiuni socialiste. Dezvoltăm, în același timp, relații strînse de colaborare economică cu toate țările socialiste. Extindem și intensificăm colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, milităm neabătut pentru lichidarea împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace ca urmare a politicii imperialiste și colonialiste, pentru afirmarea noii ordini e- conomice internaționale. Totodată, întreținem relații de colaborare cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, participăm activ la diviziunea internațională a muncii.Considerăm că problemele economice multiple și complexe existente în întreaga lume cer abordarea într-un mod nou a căilor 

de depășire a crizei, stabilirea u- nor relații de tip nou între diferite grupări de state și state cu o- rînduiri sociale și niveluri de dezvoltare diferite.Pornim de la necesitatea așeză-' rii relațiilor internaționale pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, a. respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, colaborării echitabile, care să asigure dezvoltarea fiecărei țări și,. în primul rînd, -desigur, a celor rămase în urmă. Sîntem convinși că numai pe această cale se pot'depăși gravele fenomene de criză, se poate asigura o dezvoltare mai armonioasă a vieții economice internaționale, se pot asigura colaborarea și pacea în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Ținînd seama atît de problemele noi care apar pe plan național, ca urmare a dezvoltării economico- sociale rapide, cît și de problemele complexe ale vieții internaționale, este necesar să ne preocupăm permanent de studierea temeinică a noilor fenomene și realități, pentru a stabili atît căile de dezvoltare a patriei noastre, de înfăptuire în cît mai bune condiții a Programului elaborat de Congresul al XI-lea, cît și direcțiile și acțiunile de activitate internațională ale României. Trebuie să ținem seama permanent de necesitatea asigurării unei concordanțe cît mai depline între forțele de producție și relațiile de producție, realizării unei conduceri științifice a societății, bazată pe participarea directă a maselor populare la adoptarea deciziilor în toate sectoarele de activitate.O problemă importantă a construcției socialiste este găsirea de noi forme prin care veniturile oamenilor muncii — în calitatea lor de proprietari și producători, de beneficiari a tot ceea ce se produce în țara noastră — să fie și mai direct legate de roadele activității lor, păstrînd, desigur, principiile elaborate de Congresul al XI-lea, dar stabilind, totodată,*și alte modalități de ridicare a veniturilor ca rezultat al participării directe la beneficii. Am în vedere necesitatea ca partea din beneficii alocată astăzi oamenilor muncii sub formă de premii sau sub alte forme s-o legăm mai st'rîns, ca parte integrantă a veniturilor oamenilor muncii, de beneficii. Această parte să se aloce în raport cu contribuția fiecăruia la dezvoltarea unității respective, cu activitatea depusă și cu vechimea în întreprindere, cu aportul la progresul acesteia. Prin creșterea mai substanțială a beneficiilor, ca rezultat al activității economice, oamenii muncii vor putea primi o parte mai mare de venituri decît astăzi — fără a limita aceasta la trei retribuții cum este astăzi. în același sens, va trebui să ne gîndim și la legarea mai strînsă a științei de activitatea productivă, astfel ca o parte a veniturilor oamenilor de știință să fie legate direct de beneficiile realizate prin introducerea în producție a rezultatelor cercetării pe care au realizat-o. Vom da astfel posibilitatea obținerii unor venituri, ca rezultat al acestei activități, mai mari decît prevede actualmente legea.Trebuie să perfecționăm permanent' atît sistemul nostru de retribuție, cît și sistemul de participare a oamenilor muncii din diferite sectoare la beneficii, pornind de la principiul socialist potrivit căruia trebuie să pretindem de la fiecare după capacitatea sa și să retribuim pe fiecare după munca pe care a depus-o. (Aplauze puternice, pre
lungite).Sînt și alte probleme importante ale economiei noastre care trebuie studiate mai temeinic și care necesită o abordare nouă, în raport cu noile condiții ce se creează în economia noastră. Sper că și Academia „Ștefan Gheorghiu" și Academia de studii economice — care desfășoară o activitate importantă și în domeniul cercetării — se vor angaja cu mai multă hotărîre în această direcție, împreună, desigur, cu celelalte instituții de științe sociale, cu Institutul central de științe economice.Trebuie să înțelegem că nu este suficient să repetăm unele teze e- laborate cîndva. Trebuie să ținem seama că în orice știință, cu atît 

mai mult în științele sociale, economice, este necesar să ținem pasul cu schimbările care au loc pe plan național și pe plan internațional. Numai așa vom putea elabora în mod corespunzător atît linia de dezvoltare economică- socială, cît și linia politică generală, în concordanță cu cerințele vieții, ale progresului.Cunosc aceste două Academii care mi-au acordat astăzi cele două titluri — de doctor în științe politice și de doctor în economie. Aș face chiar o mărturisire : cu mulți ani în urmă, studiind și la una și la alta din aceste Academii, am fost un cursant nu prea comod 
(animație in sală, aplauze). In multe probleme a trebuit să fiu în dezacord cu manualele și cursurile din acea vreme, ale celor două instituții. Erau unele teze, chiar deosebit de importante, care, e adevărat, pe parcurs s-au clarificat, ce țineau în loc .dezvoltarea științelor politice și sociale, a științelor economice din România. Dacă rrr-aș referi numai la teza arhicunoscută, dar greșită și foarte dăunătoare, potrivit căreia se aprecia că la sfîrșitul secolului al 19-lea și începutul secolului al 20-lea România era un stat imperialist, ar fi suficient să se înțeleagă ce fel de concepții își găseau, din păcate, locul în aceste cursuri și manuale, tocmai datorită poziției dogmatice, necritice în analizarea realităților din România.Sper că acest fel de abordare a problemelor a fost lichidat o dată pentru totdeauna, că profesorii, cadrele didactice, inclusiv cursanții, mai cu seamă cei de la Academia „Ștefan Gheorghiu", care sînt cadre de conducere și activiști de partid, dar și studenții de la Academia de studii economice nu ar mai accepta astăzi și nu vor mai accepta niciodată să li se predea lucruri care să fie în contradicție cu realitățile, cu adevărul vieții, cu necesitățile progresului. (Aplauze 
puternice).Cred că consiliile de conducere ale celor două instituții de prestigiu ale învățămîntului din țara noastră nu-mi vor lua în nume de rău. că spun toate acestea folosind acum calitatea de doctor pe care mi-au acordat-o, (Animație, aplauze). Dar eu am de gînd ca și în viitor, în munca pe care partidul și poporul mi-o vor încredința, să fac totul pentru ca științele politice și sociale să joace în continuare un rol activ în întreaga dezvoltare a țării, așa cum întreaga știință, din toate domeniile, joacă un rol tot mai important în socie- tațeșț noastră. Fără a așeza la baza întregii dezvoltări tot ceea ce este mai-nous-în--știință, .în toate domeniile, nu putdin construi nici societatea socialistă multilateral dezvoltată, nici comunismul. De aceea trebuie învățat și iar învățat, studiat și dat — ca să mă exprim într-un limbaj mai plastic — frîu liber gîndirii, creației, imaginației, bazîndu-ne însă pe realități, pe studierea . cerințelor dezvoltării economico-sociale. (Aplauze puter
nice, prelungite).După părerea mea, pericolul nu constă în faptul că în cursul unei cercetări se va ajunge de către unul sau altul la o concluzie eronată în științele sociale sau economice, sau la unele soluții nu prea bune în științele tehnice. Este inevitabil aceasta și nimeni în lume pînă acum — și cred că nici în viitor, inclusiv în societatea comunistă, nu va putea pretinde că tot ceea ce se întreprinde va avea numai rezultate bune. Știința nu se poate dezvolta decît numai prin- tr-o confruntare liberă a părerilor, 
a ideilor. Desigur, mai cu seamă în domeniul științelor sociale, există și vor apărea inevitabil și teze și păreri discutabile, criticabile. Nu de aceasta trebuie să rre fie teamă; principala teamă și principalul per ricol constau în a nu desfășura activitate de cercetare datorită fricii de a nu greși, copiind ceea ce fac alții. (Vii aplauze).De exemplu, eu cînd am criticat teza despre existența imperialismului în România la începutul secolului știam că această teză era formulată și într-o hotărîre a ■» partidului — mi se pare chiar a unui congres sau a unei conferințe, e adevărat din ilegalitate. Datorită faptului că oamenii n-au avut pe atunci posibilitatea să 

studieze și să cunoască realitățile, sau influențați poate și de factori din exterior, au elaborat o teză care era în contradicție cu realitățile României din epoca respectivă. Am criticat această teză public și, pînă la urmă, partidul nostru a ajuns la concluzia să o reconsidere — așa cum a făcut de altfel și cu alte teze, în problema națională, spre exemplu. De ce menționez aceasta ? Pentru a sublinia că în activitatea de cercetare trebuie să dăm un imbold revoluționar gîndirii în toate domeniile. Nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce s-a spus odată, ci să reconsiderăm unele teze .dacă viața, realitățile, faptele demonstrează că ele nu mai corespund, chiar dacă la vremea lor au fost juste ; teza privind caracterizarea României ca- imperialistă nu a fost niciodată justă. (Vii aplauze). Sînt teze care la un moment dat pot fi juste, dar care, după un anumit timp, în altă perioadă, în alte condiții, nu mai corespund realității. Cei care se ocupă cu activitatea de cercetare, cei din învățămînt trebuie să acționeze în spirit revoluționar dacă vor să fie oameni de știință, dacă vor să contribuie la progresul general al țării noastre. Repet, în aceeași măsură este valabilă aceasta și pentru științele tehnice, pentru toate domeniile de activitate. Numai o astfel de abordare a problemelor științei, nu'mai concentrarea pe această bază a. forțelor uriașe de care dispunem vor asigura progresul rapid și sporirea contribuției științei noastre ■ la dezvoltarea generală a României pe calea societății comuniste. 
(Aplauze puternice).Este necesar să acordăm, de asemenea, atenția necesară studierii problemelor tot mai complexe ce apar pe plan internațional, atît în ce privește formele de colaborare în C.A.E.R. și între țările socialiste, care să afirme cu putere principiile egalității și întrajutorării tovărășești, să creeze condiții pentru progresul mai rapid al fiecărei țări și să ducă Ia afirmarea superiorității socialismului, ca formă de conducere a societății, cît și în ce privește fenomenele economice din întreaga lume. Astfel vom putea participa activ la găsirea soluțiilor celor mai corespunzătoare, în interesul tuturor națiunilor, al cauzei generale a colaborării și păcii.Trebuie să fie bine înțeles de către toți că avem obligația să ne aducem contribuția tot mai activă la studierea și dezvoltarea pe plan mondial a concepțiilor noi, revolu-' ționare. Ceea ce facem în țara noastră este o parte integrantă a procesului.'/general',de afirmare a principiilor revoluționare materiaiist- dialectice, de transformare revoluționară a lumii. Numai așa partidul și poporul nostru își îndeplinesc rolul în societatea de astăzi, se vor afirma cu putere ca un detașament activ al luptei pentru progres, pentru pace și socialism. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).în încheiere, aș dori să menționez încă o dată că acordarea titlului de doctor în științe politice și de doctor în economie constituie pentru mine o obligație în plus de a munci mai bine pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea, de a contribui la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste. Și ați văzut că am început de astăzi. (Animație, aplauze pu
ternice).Vă asigur, dragi tovarăși, că voi face totul pentru a-mi îndeplini în cît mai. bune condiții sarcinile încredințate de partid și popor, fiind convins, așa cum ățn fost în întreaga mea activitate din mișcarea revoluționară, că aceasta este misiunea fiecărui revoluționar, a fiecărui soldat al partidului. Sînt încredințat că Programul elaborat de Congresul al XI-lea al partidului asigură națiunii noastre perspective minunate de viață, un viitor tot mai demn, liber și independent. 
(Aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.
Toți cei prezenți în sală se ridică 
in picioare și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu).
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
i-au fost conferite titlurile de Doctor in stiinte pitice si de Doctor in economie
(Urmare din pag. a H-a)patrimoniului teoretic al partidului nostru. .Pornind de la rolul hotărîtor al dezvoltării forțelor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, a- cest concept dezvăluie în întreaga multitudine și complexitate obiectivele acțiunii istorice a maselor călăuzite de partid în vederea valorificării depline a valențelor socialismului, ca mod superior de organizare a societății pe toate planurile — al raporturilor de producție, al relațiilor interumane, al realizării unei democrații autentice, al conștiinței și eticii sociale, al dezvoltării nestingherite a personalității creatoare a omului, al înfloririi spirituale a întregii societăți. Există o corelație organică între acest concept și ideea frecvent subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind caracterul neîntrerupt al transformărilor revoluționare ca lege a dezvoltării istorice în socialism. Procesul revoluționar continuă și va continua în vederea realizării obiectivelor strategice trasate de Programul partidului, în vederea soluționării contradicțiilor ce iau naștere pe parcursul dezvoltării sociale, reconsiderării critice curajoase a ceea ce s-ă perimat,. continuei perfecționări a sistemului nostru social și politic în toate componentele sale.Fundamentarea științei conducerii societății noastre socialiste, a modalităților de exercitare de către partid a rolului său ca forță politică conducătoare a întregii societăți, a integrării partidului în societate, lărgirea democrației sociale și economice prin instituționalizarea unor forme originale de participare directă, efectivă a maselor, în frunte cu clasa muncitoare, la conducerea treburilor publice, constituie, în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, o • unitate dialectică indisolubilă.Un loc proeminent în această sferă de preocupări îl ocupă perfecționarea activității și funcțiilor statului socialist, întărirea rolului său în conducerea unitară a vieții economico-so- ciale, realizarea unor modificări radicale, cu caracter profund democratic, în' legislația țării.Mutațiile ce au avut loc în tara noastră în anii construcției socialiste, și îndeosebi în ultimii ani, în viața materială și spirituală, în structuri și relații sociale, ca rezultat al dezvoltării accelerate a forțelor de producție, al creșterii avuției naționale și al ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului, reprezintă supremul criteriu al justeței politicii partidului, al caracterului ei științific, al capacității sporite a societății noastre socialiste de a domina și dirija în mod conștient procesele economico-sociale.Aprofundata elucidare a raportului dintre general și particular, național și internațional în revoluția șl construcția socialistă — problemă fundamentală pentru strategia și tactica partidului clasei muncitoare, oricare ar fi condițiile în care acționează — constituie una din cele mai valoroase contribuții ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea gîndirii marxiste revoluționare.O pagină remarcabilă de teorie o reprezintă caracterizarea dată în operele sale rolului națiunilor în trecutul istoric, ca și punerea în lumină a potentelor pe care le posedă națiunea, statele naționale în epoca noastră, relevarea adevărului că întărirea națiunii reprezintă un factor primordial al făuririi cu succes- a socialismului și comunismului.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este proprie o viziune de excepțională luciditate, străină oricăror judecăți simplificatoare sau apriorice, privind problemele majore ale contemporaneității, de care depind destinele popoarelor, viitorul planetei noastre.Găsim în opera sa o profundă caracterizare a trăsăturilor fundamentale ale epocii contemporane, ca epocă a trecerii umanității de la capitalism la socialism, o analiză pătrunzătoare a noii faze a crizei sistemului capitalist, a fenomenelor ce atestă perimarea istorică a acestuia și totodată un tablou complex, de mare profunzime, al ansamblului de contradicții proprii lumii contemporane.Conceptul noii ordini economice, al democratizării pe toate planurile a relațiilor internaționale, magistral definit în scrierile și cuvîntările sale, pledoaria sa pentru excluderea din relațiile dintre state a oricăror forme de inegalitate, de dominație și dictat, de împărțire a lumii în zone de influență, de știrbire a suveranității și independentei naționale, a- nalizarea aprofundată, unită cu o acțiune perseverentă, bogată în inițiative cu largă rezonanță, privind salvgardarea și consolidarea păcii, înfăptuirea dezarmării generale și îndeosebi a celei nucleare, statornicirea unui sistem de securitate efectivă în Europa și în întreaga lume, dezvoltarea pe toate planurile a colaborării și cooperării între toate popoarele reprezintă elemente definitorii ale politicii internaționale a României socialiste.Se cuvine reliefat rolul "de excepțională importanță ce-i revine tovarășului Nicolae Ceaușescu în ana; lizarea științifică a unor problemă fundamentale ale procesului revoluționar mondial, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Relevarea diversității căilor de trecere ale diferitelor popoare pe calea socialismului în funcție de contextul istoric și național respectiv, definirea cu extremă claritate și precizie a unității de tip nou, întemeiată pe principiile marxism-leninjsmului, între țările socialiste, între partidele comuniste și muncitorești, caracterizarea conținutului nou pe care-1 capătă internaționalismul în epoca noastră — toate acestea reprezintă doar o enunțare lapidară și desigur incompletă a contribuției pe care a adus-o la îmbogățirea și aprofundarea de pe pozițiile socialismului științific a problemelor teoretice și practice ce se pun în prezent în fața partidelor comuniste și muncitorești, a altor forțe democratice, progresiste, antiimperialiste.Putem afirma azi cu deplin temei și cu îndreptățită mîndrie că gîndirea social-politică românească s-a afirmat cu putere în circuitul mondial de idei, căpătînd valențe universale, iar tovarășul Nicolae Ceaușescu, una din cele mai marcante personalități politice ale timpului nostru, prestigios militant al mișcării comuniste și muncitorești mondiale, se bucură totodată de o largă recunoaștere pe plan internațional ca figură proeminentă a gîndirii științifice.

Ținînd seama de contribuția sa de excepțională valoare teoretică și practică — expresie a socialismului științific creator, la dezvoltarea și îmbogățirea științelor politice, la elaborarea concepției științifice privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, la elucidarea problemelor majore ale lumii contemporane, la lupta pentru cauza progresului social, a păcii și colaborării între popoare, Academia pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu", de pe lîngă C.C. al P.C.R., a decis conferirea titlului de doctor în științe politice tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Conferirea acestui titlu reprezintă un cald și respectuos omagiu adus prodigioasei activități teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Activiști ai partidului, cadrele noastre didactice si științifice, studenții și cursanții privesc ca o mare cinste pentru Academie atribuirea titlului de doctor in științe politice tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pentru noi, ca și pentru toți cei ce acționează în domeniul învățămîn- tului, muncii ideologice, științelor sociale, exemplul admirabil al activității dumneavoastră revoluționare, al abordării științifice îndrăznețe a celor mai complexe probleme ale realității naționale și internaționale reprezintă un îndemn pentru realizarea la un nivel tot mai înalt a sarcinilor ce ne revin în domeniul formării și perfecționării cadrelor, al plămădirii conștiinței socialiste a maselor, un stimulent puternic pentru investigarea științifică aprofundată a fenomenelor vieții sociale.Ingăduiți-ne ca, în acest cadru festiv, să vă adreșăm, scumpe tovarășe Nicolae ' Ceaușescu, felicitările noastre fierbinți cu prilejul a- propiatel împliniri a 60 de ani de viaț^ și a 45 de ani de activitate în rîndurile mișcării revoluționare.Cu sentimente de înaltă prețuire șl afecțiune, vă urăm din toată inima sănătate, fericire, viață îndelungată, noi și strălucite victorii în fruntea partidului nostru comunist, a patriei noastre socialiste !In cuvîntul său Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, a arătat : Pentru că fac parte din acea generație a intelectualității noastre muncitoare și creatoare ce v-a urmat și admirat, cu afectuoasă stimă și fidelitate; drumul ascendent, pe căile glorioasei noastre istorii contemporane. încă din anii viforoasei și cutezătoarei dumneavoastră activități revoluționare în fruntea tineretului comunist, mă poartă o clipă gîndul la anii studenției noastre grele, ai generației dumneavoastră eroice. pe cînd conduceați, cu atîta înțelegere și perspicacitate, și lupta tineretului studios pentru o gîndire social-politică înaintată, împotriva ideologiei fasciste și reacționare, pentru democrație și socialism, pentru o concepție autentic comunistă despre lume și viață, azi victorioasă.Promotor neobosit, revoluționar, al afirmării științei românești, vă revine, tovarășe președinte, meritul de a fi intervenit în progresul ei, cu o concepție modernă, cuprinzătoare, despre locul și rolul motrice-1 al științei în dezvoltarea socială, privind însăși conducerea societății ca o disciplină științifică. Cu o încredere neabătută în propria capacitate de creație a națiunii, pe bazele solide ale continuării celor mai reputate școli științifice rorflânești, în cadrul participării active la circuitul mondial de idei și informații și pentru o înaltă eficiență socială a cercetării, ați conceput cuprinderea în sfera a- cestei activități a celor mai largi forțe creatoare, aplicînd principiul democratizării și în domeniul cercetării științifice, care a cunoscut o Considerabilă amploare pe întreg teritoriul țării.Dintre multele merite, remarcabile, ale operei dumneavoastră teoretice în științele sociale, îmi voi permite să relev : restituirea funcțiilor și virtuților creatoare ale materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific creator, aplicate1 realităților social-istorice și politico-eco- nomice ale României și ale' lumii de azi, dumneavoastră arătînd, în repetate rînduri și cu o amplă argumentare, pentru ce o concepție realmente marxistă despre lume este funda- fnental nedogmatică și că, spre deosebire de alte concepții filozofice_ care își propun doar să explice și să interpreteze lumea, în mod contemplativ, adevărata filozofie, pe care se întemeiază gîndirea social-politică românească modernă, trebuie să se raporteze, în permanență, critic — dialectic la realitate, la societate și să-și propună transformarea ei revoluționară. Ilustrarea acestei filozofii dinamice e însuși Programul P.C.R., marea cartă a dezvoltării so- cial-politice și economice a țării, la elaborarea căreia contribuția dumneavoastră personală a foșt esențială.Alături de sfera gîndirii și a filozofiei politice — această modalitate distinctă de abordare a politicului reprezentînd o reflecție sui-generis asupra politicii, cît și asupra cunoașterii acesteia, evocată mai înainte aci — sfera preocupărilor dumneavoastră a îmbrățișat, cu o judicioasă pasiune, aspectele creatoare ale activității și comportării omenești, s-a apropiat de constantele cumulative și valorice ale cunoașterii și experienței culturale, întruchipînd într-o sinteză de eficientă complexitate filozofia și politica culturii românești, în contextul strălucitei ei continuități pe coordonatele progresului multilateral al societății noastre socialiste, o societate educațională prin excelență. E- mul al marilor educatori ai neamului românesc, ați realizat o exemplară sinteză creatoare între principii și discipline clasice, odinioară relativ autonome, cum sînt cultura tehnico- profesională, cultura morală și cultura estetică, contribuind cu strălucire la elaborarea și fundamentarea teoretică a unui sistem determinat de norme, a unui cod moral, pe măsura ethos-ului românesc, cunoscut, și practicat în termenii eticii și echității socialiste. Izvorîtădin sursa ancestrală a omeniei românești, profund democratică, viziunea dumneavoastră internaționalistă o extinde la nivel mondial, spre o democratizare a relațiilor internaționale conformă exigentelor morale ale unei lumi a păcii și prieteniei între .popoare, însemnele înalte primite recent din partea Consiliului Mondial al Păcii n-au făcut decît s-o confirme o dată în plus.

încrederea dumneavoastră stăruitoare în edificarea unei noi conștiințe umane oferă o șansă spirituală nouă și relațiilor dintre existența socială și conștiința socială — categorii fundamentale corelative ale materialismului istoric — pentru că ac- ceptînd postulatul clasic marxist potrivit căruia „nu conștiința oamenilor determină existența, ci, dimpotrivă, existenta lor socială le determină conștiința", ați susținut că, în condițiile edificării omului nou, conștiința socialistă încetează să rămînă fatalmente în urma dezvoltării forțelor de producție și că ea poate juca un rol principal, călăuzitor, corespunzător nivelului superior al educației maselor, în realizarea căruia, în țara noastră, concepția dumneavoastră despre instrucția publică a .dat un ton hotărîtor.Un alt important domeniu al cunoașterii filozofice a societății e acela care abordează problema sensului istoric, a legilor generale și a unității procesului istoric, problemele metodologice ale cunoașterii istorice, rolul maselor și al personalității în istorie, teoria națiunii și în ultimă instanță filozofia istoriei, domeniu în care concepția și impulsul dumneavoastră personal au deschis istoriografiei românești, cercetării istorice și arheologice și predării științelor istorice în învățămîntul de toate gradele o perspectivă fără precedent, cu roade vizibile și palpabile. De la Bălcescu și Kogălniceanu, nici un alt om politic român n-a acordat teoriei și practicii științelor istorice o însemnătate și un avînt atît de cuprinzător în raport cu simbolurile și cu factorii cei mai activi ai vieții naționale și internaționale a României, zone în care argumentația dumneavoastră — atît de corectă științific și de mobilizatoare spiritualmente — insistă, cu ardoare patriotică, pe temele continuității istorice a poporului român aici, pe tărîmul milenar al genezei sale, ale independentei și suveranității lui depline.Sublinierea puternică a rolului țărănimii în istoria noastră națională,— teză pe nedrept umbrită de unii așa-ziși ideologi marxiști din trecut,— îmbogățește meritele dumneavoastră și în reconsiderarea acestui mare adevăr istoric.Prpblema conviețuirii frățești a oamenilor muncii români și celor apar- ținînd naționalităților conlocuitoare, așa cum o intîlnim în substanțialele aprecieri făcute de dumneavoastră, a fost formulată de pe poziția cunoașterii și sublinierii rolului maselor, a contribuției oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Avem în acest sens un exemplu elocvent în însăși activitatea dumneavoastră, a partidului nostru, care arată că tot ce s-a înfăptuit în această țară este rodul activității desfășurate în comun de oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, atît în anii socialismului, cît și înainte, pe parcursul multisecularei noastre istorii. în lupta comună împotriva exploatării și cotropirii. Tezele noului tratat de istorie a României, .chemat să respecte și să ilustreze adevărul istoric integral al națiunii noastre socialiste, se întemeiază, în deplină cunoștință de cauză, pe concepția înaintată ce însuflețește Programul P.C.R. și celelalte studii, articole și cuvîntări pe care le-ați consacrat diferitelor capitole ale istoriei naționale și care reflectă. deopotrivă, analiza politică lucidă și inspirația revoluționară ale u- nei proeminente personalități multilaterale. luptînd pentru dreptățile și libertatea poporului său.Din amplul volum de elogii academice care vi s-au adresat cu prilejul decernării titlurilor de doctor al unor universități și instituții științifice din străinătate și din marele număr de cărți consacrate, peste hotare, personalității președintelui României — una dintre cele mai bogate bibliografii străine despre un român — aș dori să extrag o formulare ce mi s-a părut caracteristică pentru toate. Ea aparține unui cunoscut autor suedez, care scria recent : „In personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu se contopesc convingerile comuniste și tradițiile românești, gîndirea materia- list-dialectică, de talie mondială, patriotismul, cu alte cuvinte omul și patria sa“.Recunoașterea internațională a meritelor dumneavoastră, pe cele mai diverse planuri ale practicii și teoriei social-politice contemporane, reconfirmă, cu argumente obiective, convingerile și admirația plină de dragoste a tuturor activiștilor noștri din domeniul științelor sociale și politice, a tuturor oamenilor de știință și cultură din tara noastră, al căror unanim ecou aș dori să fiu, felicitîndu-vă din toată inima pentru noile titluri academice primite de dumneavoastră, la decernarea cărora avem astăzi o- noarea de a participa.Odată cu susținerea călduroasă a concluziilor comisiei de doctorat, la care am subscris, îmi revine, de asemenea, cinstea de a vă transmite sincerele urări și expresia adîncilor sentimente de stimă și gratitudine, din partea Prezidiului Academiei de științe sociale și politice, ca președinte de onoare, fondator al acestui for de știință românească. In istoria poporului român au fost ctitori de seamă, constructori de opere și edificii mărețe pentru slava neamului lor, iar dumneavoastră sînteți azi unul dintre dînșii, continuator înțelept și îndrăzneț deschizător de noi orizonturi. Partidul, sub conducerea dumneavoastră. a situat știința și cultura pe piedestalul factorilor decisivi ai făuririi civilizației socialiste.Vă asigurăm, în numele tuturor creatorilor de valori spirituale, că îndemnurile și exemplul dumneavoastră vor servi — cu certitudine și fermitate — progresului științelor, culturii și artei noastre contemporane, viitorului fericit al patriei.Să ne . trăiți, tovarășe președinte, întru gloria cugetului românesc. La multi ani 1 »
A luat apoi cuvîntul Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei de studii economice, care a spus : Opera teoretică în probleme economice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, impresionantă prin multilateralitatea, profunzimea și clarviziunea sa, este inseparabilă de dezvoltarea economi- co-socială a României, precum și de angajarea militantă a țării noastre în marile confruntări privind soluționarea problemelor cardinale ale economiei mondiale contemporane. Străină oricăror tabu-uri și scheme prestabilite, oricît de mari ar fi autoritățile trecute sau prezente pe care ele s-ar sprijini, această operă, pornind nea

bătut de la studierea realităților e- conomice și reprezentînd o proiecție analitică, de o rară rigoare și consecvență, a metodei materialismului dialectic și' istoric, abordează într-o profund originală viziune sistemică toate problemele de o importanță fundamentală pe care, în modalități și grade variind de la țară la țară, epoca noastră le ridică pretutindeni în fața științei economice și a practicii sociale. Tocmai de aceea, prin vastitatea ariei de cuprindere șl prin excepționala valoare teoretică și practică a soluțiilor pe care le vehiculează, gîndirea economică, la fel ca și ansamblul gîndirii președintelui României, are nu numai o dimensiune națională, implicînd ridicarea pe o treaptă superioară a celor mai valoroase tradiții progresiste din trecut, ci și o dimensiune universală. de largă rezonantă pe plan internațional, președintele României fiind recunoscut ca un exponent proeminent al științelor economice contemporane.Pornind de la coordonatele deschizătoare de noi orizonturi, stabilite în istoricul raport la Congresul - al IX-lea al P.C.R., această gîndire, vie și dinamică, izvorînd dintr-o remarcabilă forță de creație, s-a amplificat, aprofundat și îmbogățit într-un proces continuu, jalonat de rapoartele prezentate ia Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R. din 1972, la Congresul al Xl-lea și la recenta Conferință Națională ale partidului, precum și de congresele și consfătuirile naționale ale oamenilor muncii consacrate problemelor dezvoltării economiei naționale, perfecționării organizării și conducerii ei.Sînt numeroase domeniile în care demersul analitic și practic al conducătorului partidului și statului marchează contribuții de excepțională însemnătate pentru progresul științelor economice și pentru transformarea lor din instrument de explicare a fenomenelor în instrument de acțiune, adică de previzionare, optimizare și accelerare a dezvoltării economico-sociale.Un astfel de domeniu, de o arzătoare actualitate, este domeniu] dezvoltării, în care dezbaterile și realitățile contemporane au pus în lumină existența a numeroase probleme deschise. Opera . tovarășului Nicolae Ceaușescu propune o concepție cuprinzătoare, modernă și eficientă, despre dezvoltarea economico-soclală a țării, concepție căreia viața i-a dat o strălucită confirmare. Proba incontestabilă a valabilității ei o constituie susținutele ritmuri înalte ale progresului economiei românești, impulsurile puternice date modernizării sale și creșterii eficientei întregii activități, ridicarea continuă a nivelului de trai și a calității vieții poporului, participarea tot mai amplă și cu rezultate tot mai bune a României la circuitul economic mondial.Această concepție, care valorifică viziunea cuprinzătoare și profundă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, despre făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și despre evoluția României de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la stadiul de țară cu nivel mediu și apoi de țară avansată din punct de vedere economic, trage toate concluziile din noile oportunități create de revoluția științifico- tehnică, ține seama de noile cerințe decurgînd din interdependenta cres- cîndă a națiunilor și articulează în mod magistral, într-o strategie unitară, _ factorii științifici, tehnici si umani cu factorii economici și criteriile de ordin social și ecologic.Ea se sprijină pe o serie de coordonate de bază, care în peisajul conceptual contemporan constituie puternice trăsături distinctive ale gîndirii economice a președintelui României : menținerea suveranității asupra resurselor și activităților economice de pe teritoriul național, precum și asupra deciziilor privind obiectivele dezvoltării, organizarea și conducerea îndeplinirii lor ; stabilirea priorităților de dezvoltare și a formelor de organizare pornind de la nevoile, condițiile și posibilitățile țării ; un mecanism decizional care îmbină rolul central al planului de stat cu participarea largă a maselor de oameni ai muncii la stabilirea opțiunilor și la transpunerea lor în viață.Acest cadru al afirmării dreptului poporului român de a fi stăpîn în țara sa permite nu numai organizarea coerentă într-un complex unitar a spațiului economic național, o independență economică reală, în perfect a- cord cu o participare activă și cres- cîndă la schimburile mondiale, dar și mobilizarea maximă a resurselor națiunii și transformarea efectivă a efortului propriu în factorul hotărîtor al dezvoltării, al unei dezvoltări avînd un caracter cu adevărat endogen, așa cum reclamă astăzi viața, precum și curentele cele mai progresiste din lumea științelor economice.In planul strategiilor, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre dezvoltarea economico-socială a țării se evidențiază printr-un ansamblu armonios și original de orientări, care, constituind fiecare substanța unei politici eficiente și cu un pronunțat caracter prospectiv, dau marca distinctivă a progresului românesc în contextul internațional. In acest sens, într-o enumerare selectivă, și deci inevitabil incompletă, se impun atenției : o viziune despre structura economiei și evoluția ei care pune accentul atît pe o gestiune rațională a resurselor într-o perspectivă îndelungată, cît și pe valorificarea lor superioară prin dezvoltarea continuă a industriilor din amonte și din aval de activitățile extractive și agricole, cu accent pe ramurile dinamice și ținînd seama atît de nevoile și posibilitățile interne, cît și de avantajele inserării în diviziunea internațională a muncii ; preocuparea continuă și susținută, legată,indisolubil de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru rezolvarea uneia din cele mai complexe probleme ale dezvoltării, anume asigurarea și lărgirea capacității natțonale nu numai de a asimila, dar și de a genera progresul științific și tehnic ; o orientare în problemele de amplasare a forțelor de producție și de repartiție care asigură participarea echitabilă la rezultatele progresului a tuturor zonelor și localităților, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii : o- rientarea spre mobilizarea tuturor factorilor macro și micro, economici și tehnici, organizatorici și moral-po- litici pentru sporirea productivității muncii sociale, pentru a se obține un maxim de efect pe planul eficienței prin accentul pus pe laturile calitative, respingerea hotărîtă a închistării economice în granițe naționale sau subre- gionale și promovarea unor intense relații de colaborare cu toate statele, ca premisă sine qua non a dezvol

tării rapide într-o eră a revoluției științifico-tehnice și a indivizibilității progresului mondial. în acest complex de orientări, devine posibilă promovarea unei rate înalte a acumulării. concomitent cu creșterea susținută a nivelului de trai și îmbunătățirea calității vieții poporului, orientare care ocupă un rol proeminent în strategia dezvoltării economico-sociale izvorâtă din concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu.în această viziune unitară, modernă și fertilă, care de mai bine de un deceniu prezidează mersul înainte al României, creșterea economică nu este un scop în sine, ci calea sigură de făurire a civilizației materiale șî spirituale socialiste pe pămîntul patriei noastre, a creșterii continue a nivelului de viață și de cultură al întregului nostru popor.însușirile excepționale de analist al fenomenelor economice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, umanismul său internaționalist, pasiunea cu care se pronunță pentru libertatea, Independența și egalitatea popoarelor se manifestă cu deosebită forță în viziunea sa asupra economiei mondiale. De la Congresul al IX-lea și pînă la Conferința Națională din anul trecut lucrările sale evidențiază pe aceeași linie de gîndire. dar cu o gamă tot mai bogată de idei și argumentări, nu numai capacitatea de a surprinde cu profunzime contradicțiile și tendințele de bază ale evoluției de ansamblu, dar și o concepție clară despre căile restructurării revoluționare a hunii, ale edificării unei lumi mai drepte și mai bune. în contrapunere cu ideile despre perimarea statului național, cu concepțiile integraționiste, cu teoriile care înfățișează viitoarea configurație mondială în prelungirea actualelor tendințe de reîmpărțire a lumii, de numele președintelui României se leagă o viziune asupra economiei mondiale în care economia națională a fiecărui stat este cadrul de bază al progresului economic și social, iar suveranitatea și independenta națională sînt punctul de pornire și de sprijin pentru desfășurarea largă a cooperării între națiuni. încă din primele e- tape ale afirmării sale, gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a caracterizat prin denunțarea viguroasă a inechității și inegalității între națiuni, a anomaliilor lumii contemporane, prin sublinierea necesității lichidării subdezvoltării și implicit a împărțirii lumii în țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, în țări bogate si țări sărace, prin cerința desființării restricțiilor, discriminărilor și barierelor artificiale din calea colaborării între națiuni și a asigurării accesului neîngrădit al fiecărei țări la cuceririle științei și tehnicii. Ia circuitul economie mondial, prin accentuarea necesității de a așeza trainic relațiile economice și politice între state pe temelia unor principii și norme noi de egalitate suverană și dreptate. Acțiunile ferme și consecvente inspirate de aceste concepții au reprezentat unul din primele demersuri coerente și semnificative în direcția restructurării revoluționare a raporturilor între națiuni, situîndu-sa. printre înseși izvoarele conceptelor și proceselor din care s-a născut mișcarea popoarelor pentru o nouă ordine economică internațională. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. care se numără printre cei mai proeminenți și consecvenți promotori ai acestui concept, are o deosebită contribuție la elucidarea conținutului lui. a căilor de edificare a unei lumi mai drepte și mai bune. Pornind de la imperativele progresului și păcii în lumea contemporană, președintele României oferă o solidă fundamentare științifică, în spiritul materialismului dialectic, luptei însăși pentru o nouă ordine. în același timp, demonstrînd.că, fiind îndreptată împotriva privilegiilor, a. politicii imperialiste de dominație și exploatare, aceasta este o expresie a luptei de clasă pe plan internațional, unul din principalele mesaje ale concepției președintelui României este necesitatea integrării active a țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice și progresiste în e- forturile de transformare a aspirațiilor spre o nouă ordine economică și politică internațională într-o mișcare irezistibilă a contemporaneității.Parte integrantă a viziunii' despre viitorul economiei mondiale, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre schimbarea revoluționară a ordinii existente aduce în tezaurul gîndirii 'progresiste universale o serie de noi deschideri teoretice și practice privind liniile de acțiune necesare și posibile pentru stabilizarea piețelor, asigurarea unbr corelații juste, echitabile și fundamentate economic între preturile principalelor categorii de mărfuri, pentru rezolvarea problemei energiei, alimentației, pentru stabilirea unei legături între dezarmare și dezvoltare. Ea constituie sursa angajării militante a României, tară socialistă în curs de dezvoltare, în lupta pentru făurirea unei lumi mai drepte .și mai bune, a unei societăți de națiuni egale, de oameni egali.Ținînd seama de contribuția de excepțională valoare teoretică și practică la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale dezvoltării economiei naționale a României so- cialiste, la definirea conținutului și căilor edificării unei noi ordini economice internaționale, la dezvoltarea și îmbogățirea științelor economice contemporane, Academia de studii economice \are deosebita onoare să confere titlul de doctor în economie tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Vă rog să-mi permiteți ca, dînd expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste, de profund respect si de imensă admirație pe care le poartă cadrele didactice si studenții. Academiei de studii economice, toate cadrele economice din învătămînt. cercetare și producție, să vă adresez din adîncul inimii, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, urarea de ani multi și fericiți în fruntea partidului și statului nostru, noi mari realizări în activitatea prodigioasă pe care o desfășurați pentru propășirea patriei noastre socialiste și fericirea poporului român, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune 1în cuvîntul său loan Totu, directorul general al Institutului central de cercetări economice, a arătat : Conferirea titlului de doctor în' economie tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, reprezintă pentru toți economiștii români un prilej de manifestare 

a celor mai alese sentimente de stimă și considerație față de conducătorul partidului și statului nostru, patriot înflăcărat, internaționalist consecvent, personalitate proeminentă a gîndirii "și practicii revoluționare contemporane.în istoria poporului român, opera economică a secretarului general al partidului nostru este unică atît prin geneză, conținut și dimensiuni, cît și prin semnificațiile sale profunde asupra trecutului, prezentului și viitorului națiunii noastre.Această operă este rezultatul Împletirii organice de către secretarul general al partidului nostru a activității practice revoluționare pe o durată de 45 de ani cu dezvoltarea creatoare a științei marxist-leniniste contemporane, corespunzător necesităților și condițiilor concret istorice ale țării noastre.Prin întregul său conținut, această operă demonstrează omenirii capacitatea creatoare a poporului nostru de a transforma România, într-o perioadă scurtă de timp, dintr-o țară agrară slab dezvoltată — într-o țară in- dustrial-agrară — în curs de dezvoltare, angajată în prezent pe coordonatele devenirii sale într-o țară cu un nivel economic ridicat. Totodată, această operă demonstrează întregii lumi că preceptele fundamentale ale creației și acțiunii poporului român au fost, sînt și vor fi libertatea, independența și suveranitatea națională, respectul față de toate popoarele, egalitatea deplină în relațiile cu ele.Originalitatea operei tovarășului Nicolae Ceaușescu este pregnant exprimată de concepția sa de largă perspectivă privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. în acest context, o deosebită semnificație prezintă contribuțiile originale ale secretarului general al partidului nostru, corespunzător cărora consacrarea socialismului ca o- rînduire superioară din toate punctele de vedere față de societatea capitalistă nu se poate realiza prin simpla desăvîrșire a proceselor care au dus la formarea economiei socialiste unitare. Demonstrînd necesitatea etapei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în centrul acțiunii sociale continuarea neîntreruptă a procesului de industrializare, prin dezvoltarea prioritară a ramurilor și sectoarelor purtătoare ale progresului tehnic și creșterea ponderii activităților industriale în celelalte ramuri ale economiei, realizarea unei agriculturi intensive, repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, participarea crescîndă a României la circuitul economic mondial, ridicarea gradului de competitivitate a produselor și sporirea eficienței comerțului exterior.Profunzimea științifică a concepției economice a președintelui Republicii Socialiste România este exprimată de evaluarea reală a rolului primordial al factorilor interni, al efortului propriu, pentru dezvoltarea neîntreruptă și rapidă a construcției socialismului, în condițiile extinderii continue a relațiilor economice cu alte țări și, în primul rînd, cu toate țările socialiste. Totodată, prezintă o deosebită importanță acțiunea permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru sporirea continuă a eficienței întregii activități economice, pe baza introducerii celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane în producție șl creșterea contribuției cercetării științifice și tehnologice proprii la modernizarea întregii activități economice.Concepția modernă, novatoare a secretarului general al partidului nostru este reflectată de marile transformări economice care au avut loc în perioada parcursă de la Congresul al IX-lea al partidului și care au imprimat economiei românești nu numai dimensiuni noi, dar și caracteristici deosebite. După 13 ani de la formarea economiei socialiste unitare, România se înfățișează ca un stat care dispune de o bază tehnico- materială modernă, structurată corespunzător cerințelor progresului tehnico-științific contemporan, capabilă să asigure, în continuare, dezvoltarea dinamică, proporțională și eficientă a întregii economii naționale.O trăsătură fundamentală a economiei românești în etapa actuală, care reflectă profund concepția științifică a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este echilibrul dinamic al dezvoltării întregii vieți economico-sociale, în condițiile realizării unor modificări esențiale în structura ramurilor și sectoarelor economice'ale producției materiale. Astfel, opțiunea partidului nostru pentru o rată înaltă a acumulării înseamnă, totodată, și crearea condițiilor pentru o creștere mai rapidă a fondului de consum. Echilibrul dinamic macroeconomic este susținut de creșterea în ritmurile necesare a potențialului industrial în toate județele țării, concomitent cu racordarea fiecărui județ la cerințele complexului economic național unitar și realizarea unei structuri raționale, diferențiate a ramurilor producției materiale.Totodată, valoarea deosebită a operei științifice a secretarului general al partidului nostru este imprimată de situarea în centrul întregii politici economice a omului cu nevoile sale. Programul de creștere a nivelului de trai al întregii populații, programul de trecere la săptămîna de lucru redusă, precum .și orientările generale ale viitorului plan Cin-, cinai, documente elaborate din inițiativa și cu participarea directă a secretarului general al partidului nostru, documente aprobate de recenta Conferință Națională a partidului, demonstrează pe deplin consecvența Partidului Comunist Român pentru înfăptuirea țelului suprem al politicii sale — bunăstarea întregii societăți și dezvoltarea multilaterală a personalității umane, înfăptuirea obiectivelor înscrise în aceste documente, care exprimă opțiunea întregului nostru popor, va marca ridicarea României pe o treaptă nouă a progresului și civilizației contemporane.Intervenția mea de susținere a hotărîrii prin care se conferă titlu! de doctor în economie tovarășului Nicolae Ceaușescu nu epuizează nici pe departe aspectele atît de vaste și multilaterale ce caracterizează gîndirea științifică și activitatea practică ale secretarului general al partidului nostru.Ceea ce doresc însă să subliniez în încheiere este faptul că opera 

tovarășului Nicolae Ceaușescu este susținută de întregul nostru .popor, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român și hotărît să înfăptuiască neabătut politica înțeleaptă a conducătorului său.Această operă este susținută de poporul nostru pentru că știe, pe baza experienței sale milenare, că unirea, munca și inteligența sînt resurse inepuizabile ale progresului neîntrerupt al României spre comunism, magistral conceput de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Mult stimate tovarășe secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România, vă rog să-mi permiteți ca, în numele tuturor economiștilor din cercetare, învățămînt și practică, să vă adresăm omagiul nostru și să vă încredințăm că vom fi întotdeauna slujitori demni ai Partidului Comunist Român și ai Republicii Socialiste România. Recunoștința noastră pentru opera dumneavoastră o însoțim cu angajamentul ferm de a fi militanți activi ai politicii științifice pe care o concepeți spre binele și prosperitatea poporului nostru român.Vă dorim multă sănătate, fericire și viață îndelungată ! La mulți ani 1In aplauzele entuziaste ale partici- panților la festivitate, președintele consiliului de conducere și rectorul Academiei pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, înm-înează tovarășului Nicolae Ceaușescu diploma de doctor în științe politice, conferită pentru contribuția sa de excepțională valoare teoretică și practică — expresie a socialismului științific creator — la dezvoltarea și îmbogățirea științelor politice, la elaborarea concepției științifice privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, la elucidarea problemelor majore ale lumii contemporane, la lupta pentru cauza progresului social, a păcii și colaborării între popoare.In aceeași atmosferă de însuflețire, rectorul Academiei de studii economice, Gheorghe Dolgu, înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu diploma de doctor în economie, titlu ce semnifică recunoașterea contribuției sale de excepțională valoare teoretică și practică la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale dezvoltării economiei naționale a României socialiste, la definirea conținutului și căilor edificării unei noi ordini economice internaționale, la dezvoltarea și îmbogățirea științelor economice contemporane.Inmînînd diplomele, rectorii celor două academii adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase felicitări.La rîndul său, ministrul educației și învățămîntului aduce secretarului general al partidului omagiul plin de respect al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor din țară : „Școala superioară românească încearcă un sentiment de profundă mîndrie pentru că a avut cinstea să acorde aceste două titluri de doctor strălucitului om de partid și de stat, eruditului om de știință tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin întreaga sa operă, a slujit și slujește progresul rapid al societății noastre, înflorirea civilizației socialiste și comuniste pe pămîntul României, lupta pentru cauza socialismului, păcii și înțelegerii între popoare, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră".Ministrul educației și învățămîntu- lui adresează apoi tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvîntul.
Secretarul general al partidului, 

președintele țării, tovarășul jcOlUS 
Ceaușescu, roste?te 0 amp'ă cu- vîntare, urmărită cu vie emoție, subliniată în repetate rînduri cu aplauze îndelungate. Răsună, din nou. sub cupola .modernului amfiteatru, ovații entuziaste. Asistenta scandează, cu însuflețire, „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu — La multi ani !“în încheierea festivității, ministrul educației și învățămîntului adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu. in numele întregii adunări, cele mai călduroase mulțumiri pentru cuvh ■ tarea de o impresionantă ținută te<^ retică și vibrație patriotică a secretarului general al partidului, eveniment memorabil nu numai pentru știința și școala românească, ci și pentru întreaga noastră națiune.„întrucît adunarea festivă se desfășoară cu puțin timp înainte de aniversarea împlinirii a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară — a spus vorbitoarea — aniversare care s-a transformat într-o sărbătoare a întregii națiuni și o caldă manifestare de atașament al întregului popor față de partid și de secretarul său general, doresc ca, în încheierea adunării noastre solemne, să dau expresie sentimentelor de respect și dragoste nețărmurite pe care sutele de mii de studenți. elevi și cadre didactice le nutresc față de conducătorul înțelept al partidului și statului nostru și să vă urez din toată inima multă sănătate și fericire, dumneavoastră și familiei dumneavoastră, și tradiționalul «La mulți ani !»“,Solemnitatea conferirii titlurilor de „Doctor în științe politice" și de „Doctor în economie" desfășurată în preajma dublei aniversări a secretarului general al P.C.R.. președintele României — 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară — s-a înscris și va rămîne drept o strălucită pagină în istoria învăță- mîntului superior și a științei românești, drept un semn de înaltă prețuire și considerație dată politicii marxist-leniniste, profund creatoare, a partidului nostru, în elaborarea și înfăptuirea căreia rolul hotărîtor revine tovarășului Nicolae Ceaușescu — omul de un pilduitor devotament față de patrie și popor, care îșî consacră întreaga viată binelui și fericirii națiunii noastre, patriei socialiste, cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.Cele două titluri științifice se adaugă la numeroase altele conferite tovarășului Nicolae Ceaușescu de prestigioase instituții de învătămînt superior din țară și de peste hotare, exprimînd larga recunoaștere a contribuției sale excepționale la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la elucidarea principalelor probleme ale lumii contemporane, la elaborarea și înfăptuirea politicii externe constructive, promovate cu consecvență de țara noastră pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.
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Sentimente de caldă și aleasă stimă pentru 
COMUNISTUL, CONDUCĂTORUL IUBITTelegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul tării la împlinirea a 60 de ani de viată și 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară

COMITETUL MUNICIPAL PE
TROȘANI AL P.C.R., CONSILIUL 
POPULAR MUNICIPAL : „Comuniștii, toți oamenii muncii și locuitorii Văii Jiului trăiesc sentimente de profundă dragoste, de nețărmurită stimă și prețuire față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prilejuite de aniversarea celor 60 de ani de viață și 45 de ani' de strălucită activitate revoluționară. Ne amintim cu emoție vizita de lucru deosebit de fructuoasă întreprinsă de dumneavoastră, în toamna anului trecut, pe meleagurile Văii Jiului, dialogul purtat in abataje cu minerii și conducătorii proceselor de producție. Pentru noi, vizită de lucru a însemnat începutul unei etape de plenară fructificare a ideilor cuprinse într-un program de dezvoltare economico-socială fără precedent, elaborat din inițiativa și la indicația dumneavoastră, „minerul de onoare al Văii Jiului". întărind legămîntul nostru de credință și devotament, sîntem hotărîți să muncim (fără preget pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, contribuind tot mai mult la dezvoltarea extracției de cărbune, la întărirea economiei naționale, la progresul și propășirea scumpei noastre patrii. Cinstim aniversarea zilei dumneavoastră de naștere,’ adresîndu-vă tradiționalul salut mineresc „Noroc bun“, împreună cu urarea de multă sănătate și putere de muncă, de viață lungă și fericită, spre binele și fericirea poporului român, spre gloria și măreția României socialiste".

COMITETUL MUNICIPAL BRA
ȘOV AL P.C.R. : „Locuitorii acestor vechi meleaguri, cărora în nenumărate rînduri le-ați fost oaspete și sfătuitor în ceasuri de cumpănă, vă cinstesc cu aleasă prețuire cei 45 de ani de activitate laborioasă și fără egal, ceasurile, zilele și anii în care cu fruntea și inima aplecate asupra destinelor tării, v-ați dedicat împreună cu tovarășa dumneavoastră de luptă și viață operei de fericire a acestui popor. Puternicul detașament al clasei muncitoare din municipiul Brașov, în frunte cu comuniștii, vă aduce în dar, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră capacitate creatoare și putere de muncă, odată cu încredințarea că vom îndeplini cu ho- tărîre și exigență revoluționară ho- tărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, avînd fiecare din noi drept călăuză exemplul vieții și activității dumneavoastră închinate poporului și partidului. Să ne trăiți ;eît țara, pentru țară!" • ■

COMITETUL MUNICIPAL DRO- 
BETA-TURNU SEVERIN: „Din a- cest bimilenar municipiu, în care se împletește armonios trecutul glorios al neamului românesc cu prezentul rodniciei muncii libere și se prefigurează măreția viitorului de aur, făuritorii de bunuri materiale și spirituale — tineri și vîrstnici, bărbați și femei — își îndreaptă și acum, ca în fiecare clipă, gindurile spre dumneavoastră — întiiul bărbat al țării, vizionai- și ctitor, erou între eroi, și vă exprimă cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață și a 45 de ani de neobosită activitate revoluționară, sentimentele lor de dragoste, prețuire și recunoștință deplină, vă felicită din adîncul sufletului și vă adresează, în glas cu întreaga națiune, tradiționala urare „La mulți ani !“, Dacă astăzi municipiu] Drobeta-Turnu Severin e un colț înfloritor al țării, este pentru că noi, locuitorii săi, simțim din plin, asemenea întregului popor, grija pe care o purtați dezvoltării sale în ritm susținut, avem înscrise cu litere de aur, în minte și în inimi, prețioasele indicații și îndemnuri ce ni le-ați adresat, cu prilejul fiecărei vizite de lucru, urmăm cu devotament și încredere nemărginită politica partidului și nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea ho- Jgrîrilor adoptate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională , ale partidului".

COMITETUL MUNICIPAL GIUR
GIU AL P.C.R. : „Comuniștii, , toți oamenii muncii din municipiul Giurgiu, însuflețiți de puternicul dumneavoastră exemplu de dăruire și înalt patriotism, de fermitate revoluționară, cutezanță și omenie, se angajează cu acest prilej să nu precupețească nici un efort pentru realizarea indicațiilor prețioase pe care ni le-ați dat, cu prilejul vizitei din anul 1976, de a face din Giurgiu «Uh oraș modern, model socialist de civilizație». Vă rugăm, mult iubite tovarășe secretar general, să primiți drept omagiu urarea noastră de sănătate, fericire și viață îndelungată, spre binele și prosperitatea poporului român, pentru continua înflorire și propășire a României socialiste".

COMITETUL MUNICIPAL BIR- 
LAD AL P.C.R.: „Puternic mobilizați de documentele Congresului al XI-lea și ale recentei Conferințe Naționale a partidului, oamenii muncii din municipiul Bîrlad, în frunte cu comuniștii, reafirmîndu-și și, cu acest prilej deplina lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, se angajează ca în anul 1978 să realizeze o producție industrială suplimentară în valoare de 200 milioane lei, și să dea in . funcțiune, cu 3—5 luni in devans, un număr de 3 capacități de producție. De pe plaiurile Birladului, care și-a înscris cu cinste numele in istoria luptelor poporului român pentru libertate și progres, pentru dreptate națională și socială, urmașii bravilor apărători de neam și țară vă adresează, din adîncul inimilor lor, urarea de viață lungă și\ fericire, multă sănătate și putere de muncă spre slăvirea partidului, spre gloria și măreția României socialiste".

BIROUL COMITETULUI MUNI
CIPAL CĂLÂRAȘI AL P.C.R. : „Cu- hoscindu-vă îndelungata și deosebit de fertila activitate de ctitor al celei mai rodnice perioade de dezvoltare ecohomică și socială a țării, reinnoim marea noastră mulțumire ce vă datorăm pentru că din inițiativa și cu sprijinul dumneavoastră direct se construiește la Călărași cea mai mare vatră de oțel a țării. întreaga dumneavoastră activitate pentru înălțarea

poporului român pe noi culmi de civilizație și progres, pentru afirmarea ființei sale naționale vă situează alături de marii noștri înaintași — Decebal, Mircea, Ștefan, Mihai și Bălcescu. Fiu devotat al partidului, ilustru om de stat, vă dorim, tovarășe secretar general, să trăiți ani mulți, putere de muncă, sănătate, spre binele și fericirea patriei și a poporului".
COMITETUL ORĂȘENESC 

CURTEA DE ARGEȘ AL P.C.R. : „Exprimînd gîndurile și sentimentele comuniștilor, ale . tuturor celor care trăiesc și muncesc în acest înfloritor colț de țară românească, vă rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai alese gînduri și sentimente de dragoste, stimă și aleasă prețuire cu prilejul aniversării a 60 de ’ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, pentru tot ceea ce faceți în fruntea partidului și a statului spre binele și fericirea poporului, pe care-1 slujiți cu atîta credință și devotament. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în întreaga noastră activitate vom i'i călăuziți în permanență de exemplul oferit de dumneavoastră, model strălucit de revoluționar și patriot înflăcărat".
COMITETUL MUNICIPAL AL 

FEMEILOR BUCUREȘTI : „Noi, femeile, muncitoare, intelectuale, casnice, soții și mame, dorim să vă asigurăm din toată inima că vom munci și vom aplica în întreaga noastră activitate exemplul dumneavoastră luminos de dăruire și abnegație, ca alături de întregul popor să contribuim cu toate puterile noastre la înfăptuirea Programului partidului, să ne aducem contribuția la înflorirea și întinerirea națiunii noastre socialiste, la creșterea și educarea. tinerei generații în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, pentru a face din toți copiii noștri adevărati oameni de omenie. Să ne trăiți, tovarășe secretar general, ani mulți și fericiți, împreună cu întreaga dumneavoastră familie, să fiți sănătos și să ne conduceți spre noi și însemnate izbînzi pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămin- tul strămoșesc al României 1 La mulți ani !“
COMITETUL ORĂȘENESC TÎRGU 

SECUIESC AL P.C.R. : „Cu inimile pline de mîndrie patriotică, oamenii muncii — români și maghiari — din orașul Tîrgu Secuiesc, alături de întregul nostru popor, vă aduc un emo'ționant și vibrant omagiu dumneavoastră, celui mai - iubit fiu al ‘poporului român',' ■ patriot și' ifitgfiia- ționalist consecvent, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani și 45 de ani de activitate revoluționară neîntreruptă, pusă "în slujba partidului, poporului, întregii noastre națiuni socialiste. Ne sînt — și ne rămîn pentru totdeauna — vii în amintirea și conștiința noastră, vizitele făcute de dumneavoastră în orașul nostru. Sîntem mîndri de tot ceea ce am realizat, ne bucurăm de rezultatele muncii noastre și vă mulțumim din inimă pentru contribuția dumneavoastră la întinerirea orașului nostru".
COMBINATUL SIDERURGIC RE

ȘIȚA: „Aniversarea zilei • dum-,neavoa'stră de naștere ne oferă prilejul fericit de a exprima, în numele colectivului de muncă din biseculara cetate de oțel a Re- șiței, cele mai calde și sincere urări de sănătate și fericire însoțite de asigurarea sentimentelor noastre nețărmurita dragoste. încredere și profund respect față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat, personalitate politică unanim recunoscută pe toate meridianele globului. Vă asigurăm că sub conducerea organizației de partid, res- pectind întocmai indicațiile dumnea

voastră. vom face totul pentru a îndeplini la nivelul celor mai înalte exigente hotărîrile Congresului al XI-lea. ale Conferinței Naționale a partidului, sarcinile ce ne revin din Programul suplimentar de dezvoltare economico-socială, aducîndu-ne în acest fel contribuția la ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres".
ÎNTREPRINDEREA DE VAGOA

NE CARACAL, JUDEȚUL OLT: „Ne-a rămas vie în memorie vizita efectuată de dumneavoastră în tînăra noastră întreprindere. Valoroasele indicați; pe care ni le-ați dat au constituit, pentru tî- nărul nostru colectiv, mobilizatoare programe de lucru. Cu hotărîrea fermă de a munci în continuare și mai

cele trei vizite făcute de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în întreprinderea noastră. Dialogurile purtate, îndemnurile și sfaturile primite au stat la baza rezultatelor noastre de astăzi — materializate în încheierea sarcinilor de plari pe primii doi ani ai cincinalului cu 33 zile mai devreme. Sărbătorindu-vă cu ocazia împlinirii vîrstei de 60. de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, împărtășim alături de întregul popor un sentiment de a- leasă mîndrie patriotică — avînd convingerea că prin dumneavoastră sărbătorim tot ceea ce facem și clădim pentru om și fericirea sa, pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație".

liste în agricultura județului. Atunci, în 7 august 1949, cînd pornisem pe un drum nou, cît și cu alte vizite de lucru făcute în unitatea noastră, ne-ați dat prețioase indicații și ne-ați încurajat pentru dezvoltarea necontenită a cooperativei, pentru obținerea de producții cît mai mari. Azi vă putem raporta, iubite conducător, că indicațiile dumneavoastră au găsit teren fertil în conștiința cooperatorilor din Stoicănești, transformînd prețioasele indicații în fapte. Cooperativa noastră, la finele anului 1977, av.ea o valoare a mijloacelor fixe de aproape 100 000 000 lei. Vă urăm, mult stimate tovarășe secretar general, ani mulți și fericiți, spre binele și fericirea României, a harnicului și devotatului ei popor".
• „Sîntem mereu cu gîndul și fapta 

strîns uniți în Jurul partidului, 
al secretarului său general11

• „Clasa muncitoare se mîndrește 
cu fiul său energic, revoluționar*6

• „Cîte spice-n holda aurie, atîția ani 
bogați cu bucurie1*

bine, vă adresăm acum, la aniversarea a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, o sinceră și călduroasă urare : La mulți ani. multă sănătate și putere de muncă pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii".
FABRICA DE CONFECȚII „MU

REȘUL".— TG. MUREȘ : „într-o in- ' destructifeilă unitate și frăție, oamenii muncii din întreprinderea noastră, rorrțâni, maghiari și de alte naționalități, în frunte cu comuniștii, s-au angajat din primele zile ale anului 1978, cu toată energia și abnegația, la înfăptuirea exemplară a mărețelor sarcini care ne revin din programul suplimentar de dezvoltare economico-socială a României pînă în 1980, aprobat de Conferința Națională a partidului, hotărîți să ne perfecționăm substanțial activitatea, transformînd, în munca noastră, așa cum ne-ați învățat, cantitatea într-b nouă calitate. Cu ocazia omagierii a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, vă rugăm să ne permiteți, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să adăugăm aceste fapte de muncă aleselor noăstre gînduri și simțăminte pe care le nutrim și să vă transmitem din inimă tradiționala urare «La mulți ani» cu multă sănătate, spre binele și fericirea întregului nostru popor".
ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 

AUTO SIBIU: „Noi, comuniștii, toți oamenii muncii — români, germani, maghiari — avem încă vii în minte momentele de înaltă onoare și cinste prilejuite de

ȘANTIERUL NAVAL OLTENI
ȚA: „Ca un omagiu adus dumneavoastră, comunist de o nestrămutată principialitate, care a știut ca nimeni altul să dea expresie năzuințelor vitale ale* națiunii noastre, noi, muncitorii na- valiști, vă asigurăm,,, . scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu; că vom lupta cu toată hotăr-îrea.. pentru a da viață sarcinilor puse de partid în fața marelui detașament al. clasei- muncitoare din România, a întregului popor. La mulți ani, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !“.

ÎNTREPRINDEREA DE CONFEC
ȚII ORADEA : „Colectivul întreprinderii noastre se angajează că nu va precupeți nici un efort pentru înfăptuirea în mod exemplar a tuturor sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. Cu prilejul a- niversării zilei dumneavoastră de naștere și a 45 de ani de activitate revoluționară, întregul personal din întreprinderea noastră — români, maghiari și de alte naționalități — înfrățiți în muncă și viață, vă urează din inimă sănătate, viață lungă, multă putere de muncă, spre fericirea întregului nostru popor".

COOPERATIVA AGRICOLĂ STOI- 
CĂNEȘTI, JUDEȚUL OLT: „Cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară, nutrim cele mai adînci simțăminte față de dumneavoastră personal, cel care ați fost în mijlocul nostru la înființarea primei mlădițe a construcției socia-

COOPERATIVA AGRICOLA DE 
PRODUCȚIE DIN SATUL VALEA 
TEILOR, JUDEȚUL TULCEA: „Nu vom uita niciodată ce lucruri minunate ați făcut pentru noi, țăranii, pentru ca munca și viața noastră să devină tot mai rodnice, tot mai pline de satisfacție. Cu gîndul la înflăcă- ratele chemări ce ni le-ați adresat de atîtea--ori, vă-rugăm să primiți urările noastre de viață lungă, fericită și rodnică, cu încredințarea că vom face totul pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini puse în fața noastră de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională a partidului".

COMITETUL COMUNAL DE 
PARTID PĂULEȘTI, JUDEȚUL 
SATU MARE : „Din nordul îndepărtat al țării, din frumoasa și mănoasa luncă a Someșului, gînduri dragi se îndreaptă spre cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, gînduri prin care, împreună cu întreaga națiune, toți cetățenii acestei așezări, români și maghiari, vă aduc caldul lor omagiu de stimă, recu-. noștință profundă, dragoste și respect dumneavoastră, conducătorul iubit al partidului și statului nostru, cu prilejul împlinirii a 60 de, ani de viață și 45 de ani de. activitate revoluționară dedicată bunăstării și fericirii întregului popor român.Cu ocazia fericitelor evenimente din viața dumneavoastră și a țării — permiteți-ne să vă urăm multă sănătate și putere de muncă, o viață lungă plină de împliniri, alături de întregul nostru popor, al cărui fiu credincios sînteți".

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘI 
PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA 
MATERIALELOR DE CONSTRUC
ȚII: „Ne exprimăm sentimentele de profundă considerație față de personalitatea dumneavoastră, arhitect clarvăzător și neobosit promotor al mersului nostru înainte. Dorim să vă încredințăm, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa permanent pentru a da viață în cît mai bune condiții indicațiilor pe care le-ați dat în magistralul dumneavoastră Raport prezentat la Conferința Națională a partidului pentru descoperirea și extinderea unor noi resurse de materii prime pentru industria materialelor de construcții, valorificarea superioară a acestora, reducerea consumurilor specifice de energie și combustibili, crearea de noi produse cu caracteristici superioare, punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție".

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI 
MODERNIZĂRI ENERGETICE : „Vă adresăm, cu ocazia aniversării a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară, aflată în slujba ridicării națiunii noastre socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, cele mai călduroase urări de sănătate și fericire, spre binele și propășirea întregului nostru popor. Concepția revoluționară de dezvoltare a energeticii românești pe baza resurselor proprii, grija manifestată pentru gospodărirea combustibililor și a energiei, exprimată cu mult timp înainte de declanșarea crizei mondiale, constituie pentru •noi toți o dovadă a spiritului novator și de prevedere care vă caracterizează întreaga activitate, pusă nemijlocit în slujba generației actuale și a generațiilor viitoare".

INSTITUTUL DE ENDOCRINO
LOGIE „C. I. PARHON": „Mîndri de a sluji țara pe care , o conduceți, ne angajăm să punem în practică sarcinile pe care Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român și Conferința Națională le-au trasat și oamenilor muncii din sectorul medico-sanitar, conștienți că de sănătatea oamenilor depinde realizarea cu succes a tuturor sarcinilor mărețe ale cincinalului revoluției tehnico-științifice. Ne alăturăm întregului popor, urîndu-vă din toată inima deplină sănătate și mulți ani fericiți la cîrma țării, pentru desăvîrșirea operei de edificare a societății noastre socialiste și pentru continua prosperitate a țării și poporului român".

INSTITUTUL DE MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE: „Programul complex și de mare perspectivă de dezvoltare a învățămintului, inițiat și condus de dumneavoastră cu toată pasiunea și creativitatea ce vă caracterizează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, înscrie școala noastră pe mărețele magistrale ale socialismului, creează un cadru nou, revoluționar de pregătire și educare a tinerei generații în strînsă îmbinare cu producția și cercetarea științifică. Folosim această atmosferă solemnă, cînd întregul popor sărbătorește conducătorul iubit, ca să vă adresăm profundele noastre mulțumiri pentru îndrumările date și ajutorul acordat în refacerea edificiului. istoric și de arhitectură — clădirea Facultății de medicină generală, care a fost puternic afectată de seismul de la 4 martie 1977. Sîntem fericiți să vă informăm cu acest prilej că acest edificiu este în funcțiune, se impune prin frumusețea lui <și tinerețea studențimii, stîrnește admirația față de cel ce a avut grijă să-1 refacă, reprezintă încă un exemplu înscris în cartea de aur a istoriei centenare a facultății".

UNIVERSITATEA DIN BUCU
REȘTI, FACULTATEA DE LIMBĂ 
ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ: „înflăcărați de exemplul dumneavoastră, de grija permanentă pe care o purtați culturii noastre socialiste, învățămintului, educației tineretului în spiritul idealurilor revoluționare și de progres social, sîntem hotărîți să muncim cu toate puterile noastre, să contribuim la modelarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului pe pămîntul României. Vă rugăm să primiți urările noastre fierbinți de sănătate, viață îndelungată, putere neistovită de muncă pentru fericirea poporului român, pentru ca viitoarele generații să trăiască intr-o lume mai bună și mai dreaptă, o lume a păcii și a frumuseții".

CONSILIUL JUDEȚEAN AL SIN
DICATELOR HARGHITA: „în numele celor peste 100 000 de membri de sindicat români și maghiari din județul Harghita, uniți prin, muncă, viață și țeluri comune, pentru îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor, ce ne revin din hotărîrile Congresului al .XI-lea și ale Conferinței Naționale • a partidului, ne exprimăm profunda noastră recunoștință pentru grija deosebită ce o purtați dezvoltării și înfloririi județului nostru, alături de celelalte județe ale patriei, ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. pentru activitatea laborioasă de conducere în fruntea partidului și statului a poporului român pe calea afirmării necontenite a țării noastre în marea familie a națiunilor lumii".

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ A 
ASOCIAȚIEI JURIȘTILOR DIN 
BRĂILA : „Eveniment drag nouă, tuturor, aniversarea a 60 de ani de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, constituie pentru juriștii din județul Brăila un nou prilej de a-și exprima deplina adeziune față . de politica înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului nostru, față de inestimabila contribuție adusă de dumneavoastră Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economico-socială a patriei, de creștere a bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Vă urăm, iubite și mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate, fericire și putere de muncă în fruntea partidului și statului pentru fericirea patriei „și poporuluiși vă rugăm să primiți dorința noastră fierbinte de a ne"’ trăi" cu* țară "și" cît țara, întru mulți ani".

La 60 de ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul acestui partid și președintele acestei țări, împlinește, și 45 de ani de 
activitate revoluționară : mai multe vieți intr-una singură, pentru că acela care din . fragedă pruncie s-a identificat pînă la totala dăruire de sine cu soarta clasei sale, a întregului popor, nu-și trăiește numai viața sa, unică și ire- petabilă ci, poate in primul rînd, viețile celor din mijlocul cărora s-a ridicat, ale căror aspirații. nădejdi, bucurii și dureri constituie universul său de gindire și faptă. Dovada acestei identificări, a acestei osmoze patetice o constituie sutele, miile de mărturii spontane, tot atit de diverse pe cit de deosebiți sunt oamenii, care vin spre el și spre noi. în aceste zile, din toate colțurile țării, alcătuind un simfonic omagiu unanim.Aniversarea unui destin făurit din muncă, luptă, încordare permanentă, luciditate și căldură omenească, adeseori suferință, constituie, trebuie să constituie prilej de meditație fertilă, așa cum se intim- plă cind gîndirea se îndreaptă spre viețile exemplare.Adevărul marxist că istoria e făurită de mase, n-a presupus niciodată de- cît în mințile obtuze sau în cele interesate în escamotarea adevărului, un proces anonim, obscur, fără relief și fără mișcare a unor umbre abstracte fără chip și fără nume. Dimpotrivă, numai acei bărbați de stat și-au cucerit dreptul la recunoștință. una din formele nemuririi, care au reprezentat în cel mai înalt grad și adeseroi cu prețul vieții, aspirațiile de dreptate, demnitate și adevăr ale poporului care le-a dat naștere, care i-a hrănit cu

uniyersul său spiritual, de Ia legendă la grijile vieții de fiecare zi.Omul pe care ne-am o- bișnuit să-1 vedem, ca pe o prezență familiară, între oameni, în fiecare zi, pe șantiere, în fabrici, pe o- goare, la clipe de bucurie și satisfacție, în mijlocul -grelelor încercări de care n-am fost scutiți, cînd a rostit fraza memorabilă și zguduitoare că „pentru o singură viață nimic nu e prea scump", omul care nu

atestă mărturiile celor ce l-au cunoscut atunci — o istorie iubită lucid astăzi, la vîrsta maturității, cînd, în numele nostru al tuturor îi asumă răspunderile, cu calm, cu încredere, cu intransigență.Aceste rînduri doresc să fie omagiul pe care un scriitor obsedat nu o dată pînă la durere de imaginea de atîtea . ori denaturată ' a unei istorii în decursul căreia poporul român n-a pretins niciodată ceea ce

complexitatea sa, să por
nească de la analiza știin
țifică a realității sociale, să 
înfățișeze faptele nu după 
dorințele subiective ale oa
menilor, nu după nevoi po
litice de moment, după cri
terii de conjunctură, ci ’așa 
cum s-au petrecut ele, co
respunzător adevărului vie
ții".în concepția istorică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, caracterizată printr-o viziune marxistă, creatoare, vrăjmașă dogme-

Neobosit, în fiecare împrejurare a tumultuoasei sale activități pe plan internațional, președintele țării afirmă, cu argumentele adevăratului umanism, cel care aspiră la realizarea idealurilor umane și nu se mulțumește numai cu enunțarea lor — această idee, militînd neobosit pentru traducerea ei in viață.Cu sinceritatea ce-1 caracterizează — și el a demonstrat că sinceritatea poate deveni o armă pu-

Om, istorie, libertate
---------------------------------------------------------  Titus POPOVICI ------------------------ ---------------------------------cunoaște cruțarea de sine, pentru care omenirea constituie o categorie politică, pentru care contactul viu, permanent, neprotocolar cu oamenii muncii alcătuiește o formă politică fundamentală de-a conduce, omul pentru care gîndirea ce nu se transformă in faptă e un exercițiu steril, omul căruia nimic din ce se întimplă pe a- ceastă chinuită planetă, in acest frămintat secol al XX-lea, nu-i este străin și cu atît. mai puțin indiferent, omul pentru care a conduce înseamnă a munci mai mult decît alții, : care nu cere altora mai mult decît își cere sieși, acest om foarte tînăr care împlinește 60 de ani și-a cîștigat de pe acum un loc. de șeamă in istoria României.O istorie grea,; complicată, de atitea ori j nedreaptă a unui popor așezat dintot- deauna aici, la răscruce de vinturi și interese contrarii: o istorie pe care Nicolae Ceaușescu a iubit-o pătimaș din copilărie, așa cum

nu a fost al său — dar ce a fost și este al nostru am fost, suntem și vom fi ori- cînd gata a apăra pină la ultima suflare 1 — omagiu adus conducătorului politic în gîndirea căruia istoria patriei — in adevăru- rile ei fundamentale — e nu numai un tezaur ce trebuie păstrat cu sfințenie ci — în primul rînd — o sursă majoră de înțelegere a prezentului, de conturare a viitorului național și social.Congresul al IX-lea, piatră de hotar în istoria partidului și a patriei, for colectiv care a relevat întregii lumi personalitatea tovarășului Ceaușescu, inițiatorul său, a avut ca stîlp de rezistentă și restituirea semnificațiilor esențiale ale istoriei naționale, la care într-o perioadă anterioară se atentase <în_ numele unor interese străine, cinic exprimate sau inabil camuflate.
„Istoria trebuie să pre

zinte întregul proces al 
luptei revoluționare ' in

lor sau interpretărilor a- buzive (care de obicei ascund altceva, decit dorința de-a afla, de-a înțelege și de-a afirma adevărul, „cel mai prețios aliat al revoluției", cum spunea Lenin) firul permanent care definește lunga noastră permanență istorică — e lupta neîntreruptă pentru independență, pentru dreptul inalienabil al acestui popor — și al tuturor popoarelor lumii, indiferent de mărimea lor, sau de forța lor militară — de a-și făuri soarta conform dorinței și aspirațiilor lor, fără amestec brutal sau subtil din afară. ■Ceea ce în trecutul mai mult sau mai puțin îndepărtat a fost o aspirație scump plătită a popoarelor miei, considerate simpli pioni, de manevră sau de schimb, devine astăzi un deziderat major al vieții contemporane, fără realizarea deplină a căruia pacea rămîne doar o stare de echilibru nestabil.

ternică pe arena politică, tovarășul NicolaeCeaușescu a atras atenția că e vorba de un proces lung, greu, complex, care cunoaște suișuri și cobo- rișuri, care mai ascunde destule primejdii, dar că în ultimă analiză depinde de maturitatea și conștiința tuturor popoarelor ca omenirea să se poată consacra, după atîtea secole de sîngeroase ciocniri, muncii pașnice, căutării fericirii.Cu aceeași sinceritate, una din trăsăturile pregnante ale personalității sale, în fiecare împrejurare a acestor ani de cind l-am ales la cîrma partidului și statului, ne-a inoculat ide- ea că independenta, libertatea și demnitatea patriei se păstrează și se consolidează prin muncă, nu numai în momente de tensiune supremă, ci în fiecare zi, în fiecare clipă, intr-o neostoită luptă cu inerția, cu egoismul, cu delăsarea, într-o permanentă stare de nemulțumire creatoare, că

e vorba nu numai de-a a- sigura societății structuri viabile, realiste, izvorite din experiența acestor ani de construcție socialistă, cu marile ei izbînzi, cu erorile ei, ci — iarăși — 'de un proces îndelungat, niciodată simplu, nu impus „de sus", ci asumat în mod liber, proces in care fiecare om nu e un simplu executant, ci in același timp un factor de decizie, pe orice treaptă a scării sociale s-ar afla.El a formulat adevărul că independența reală iși are corolarul ei natural: democrația adevărată, care presupune participarea directă, nemijlocită a tuturor oamenilor muncii la toate deciziile care alcătuiesc complicatul mecanism al unui stat modern, intr-o lume care-și caută drumul firesc. în afara căruia omul nu se poate regăsi pe sine.Din tot ceea ce constituie exemplul unei activități u- riașe, dusă la capăt fără emfază, cu acea calmă liniște a truditorului dintot- deauna. reiese limpede concluzia. devenită o componentă a vieții românești contemporane, că libertatea se cucerește numai la aspra școală a responsabilității.De aceea sînt sigur că omagiul cel mai sincer, cel mai durabil, cel mai apropiat inimii sale este de-a urma, fiecare la locul muncii si creației sale, acest exemplu, de-a face, așa cum de atîtea ori spune cu o nestrămutată convingereinterioară, totul.Totul, pentru o Românie socialistă demnă, . liberă.prosperă, totul pentru un om liber, demn, stăpîn pedestinul său.Și mai sunt convins că spunindu-i „La mulți ani" înscriem în această urareacest angajament.

ARTIȘTII OPEREI ROMÂNE DIN 
BUCUREȘTI: „De ziua dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, vă ' încredințăm încă o dată că artiștii Operei Române, împreună cu întregul colectiv care participă la pregătirea și realizarea spectacolelor, își vor dărui din tot sufletul talentul și priceperea pentru a înălța arta românească pe culmi și mai înalte și a oferi constructorilor socialismului spectacole de cea mai ridicată ținută artistică, vibrînd de idealurile cărora dumneavoastră v-ațl închinat întreaga- viață. Să ne trăiți, întru mulți ani!"

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI 
PROIECTĂRI TEHNOLOGICE PEN
TRU SECTOARELE CALDE: „Aniversarea zilei dumneavoastră constituie încă un prilej pentru a vă exprima, alături de întregul popor și de întreaga țară, mulțumirile noastre pentru contribuția dumneavoastră remarcabilă la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică pusă în slujba apărării cuceririlor revoluționare ale poporului român, a independenței și suveranității naționale. Conștienți fiind că politica internă a partidului nostru de accelerare a ritmului de dezvoltare economică se răsfrînge direct la ridicarea nivelului de civilizație al patriei noastre, călăuziți de prețioasele indicații date de dumneavoastră și cu ocazia vizitelor de lucru în institutul nostru, ne angajăm să ne concentrăm toate forțele pentru a ne spori aportul la îndeplinirea Programului suplimentar, înfăptuind astfel neabătut hotărîrile Conferinței Naționale a partidului".

„ROMÂNOEXPORT": „Pentru noi, comuniștii și oamenii muncii din întreprinderea noastră, sărbătoarea aniversării celor 60 de ani de viată și 45 de ani de activitate revoluționară ai dumneavoastră, cel mai drag fiu al poporului, are semnificații deosebite, izvorite din mîndria că în fruntea țării și partidului avem un conducător clarvăzător, stimat și iubit, respectat de toate popoarele ce aspiră și luptă pentru aceleași mărețe idealuri de pace și libertate. în mințile și inimile noastre este săpat trainic sentimentul că avem o datorie, așa cum ați arățat, tovarășe secretar general, în nenumărate consfătuiri de lucru cu lucrătorii din domeniul . comerțului exterior, de a face ca produsele purtînd marca „Made in Romania" să pătrundă din ce în ce mai mult pe toate meridianele lumii, să devină o marcă de prestigiu, care să ducă faima hărniciei și priceperii poporului nostru în toată lumea".
INSTITUTUL ROMÂN PENTRU 

RELAȚIILE CULTURALE CU STRA
IN ATÂTEA : „Vă rugăm să ne permiteți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate și luptă revoluționară cele mai calde felicitări și să vă urăm din adîncul inimilor noastre multă sănătate și putere de muncă. Consiliul de conducere și colectivul Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea se angajează și cu acest prilej să muncească cu și mai -multă perseverență pentru a face cunoscutd în străinătate realizările poporului român, valorile sale spirituale și morale, politica internă și externă a partidului și .statului nostru, programul de edificare a socialismului și comunismului în România".
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E
xistă personalități care— prin însăși rezonanța numelui lor de înalt prestigiu și adîncă încrustare în inimile unei nații — au marele, inegalabilul dar de a te determina să privești, în istorie...Sint personalitățile care prin fapte de valoare și durată pun în relief spații largi ale trecutului, prezentului și chiar viitorului patriei lor, distingindu-se printr-o firească in- trupare în seria marilor oameni, de ale căror nume se leagă momente fundamentale ale istoriei țării, ori chiar epoci întregi ale salturilor calitative ale societății pe scara civilizației materiale și . spirituale.Sînt acei oameni de excepție pe care limba română, fixînd cu genialitate sensul larg constructiv al unui vechi cuvînt, i-a numit marii ctitori, fondatori, prin vremuri, după natura și specificul epocilor,-ai unor impunătoare lăcașuri destinate obștii în ansamblul ei, întemeietori de instituții sau chiar de sisteme de gîn- dire, de școli de cultură și, mai ales, diriguitorii politici ai unor acțiuni care s-au aflat la baza înfloririi diverselor domenii ale vieții politice, economice și sociale. Uneltele cu care și-au durat opera au fost, de asemenea, numeroase și diverse. Unii au fost nevoiți să ctitorească stînd neodihniți cu piepturile la hotare, ținînd bine în mîini sabia luptei pentru statornicia spiței noastre pe tărimurile unde s-a întrupat : alții au ctitorit deopotrivă cu sabia și mistria, cu pana sau talentul diplomatic...Ceea ce le-a fost comun tuturor acestor voievozi' ai istoriei noastre clocotitoare se numește dragoste de țară, de oamenii ei, responsabilitate pentru destinul păminturilor românești în timpurile' pe care le trăiau și în veacurile care știau că vor urma.Gîndul la acești mari bărbați ai națiunii române ni-1 dă, firesc, în aceste zile de ianuarie 1978, numele unui alt mare bărbat, al prezentului și viitorului țării, conducătorul de azi al României, a cărui a 60-a aniversare este sărbătorește întîmpina- tă de întregul popor român.Susținut de o operă rar ega- labilă prin bogăția de fapte, idei și acțiuni ce poartă pecetea durabilității, numele drag al tovarășului Nicolae- Ceaușescu se înscrie firesc in galeria celor mai mari ctitori născuți pe pă- minturile românești, așezindu-se ia capătul de sus al acestei nobile tradiții de dăruire pentru poporul nostru ; atingind — și putem spune asta cu egal de firească mindrie — culmile acestor tradiții prin volumul, diversitatea și calitatea lucrării să- vîrșite spre binele prezent și viitor al țării.Fundamentarea' acestei afirmații, în care nu se cuprinde nici cea mai mică umbră de tăgăduire a valorii înaintașilor, stă într-o constatare matematic demonstrabilă : anii de cind în frunteâ partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu sint anii cei mai fertili pe pianul construcției și al creșterii nivelului de trai material și spiritual al poporului, din întreaga istorie a României.Cind spui Decebal — spui, firesc, Sarmizegetusa...Cind spui Mircea — spui bătălia de la Rovine...Cind spui Mihai — spui Viteazul de la Călugăreni...Cind spui Ștefan — spui demnă statornicie pe un pămînt nejignit prin îngenunchere...Cind spui Cantemir — spui înscrierea culturii, gîndirii și diplomației române în rîndul marilor culturi ale lumii...Cînd spui Bălcescu — spui „deschid sfînta carte a istoriei patriei"...Cînd spui Cuza — afirmi ideea și împlinirea Unirii...Cu venerație rostim, deci, fiecare dintre aceste nume glorioase și o vom face neostenit atît timp cit vom exista. Tot așa de firesc însă a devenit pentru noi toți să considerăm că, rostind numele drag al tovarășului Nicolae Ceaușescu. cir- cumscriem dintr-o privire suma întreagă de calități — morale, politice^ constructive, patriotice — specifice marilor ctitori din trecutul românesc, ridicate la o putere nouă, printr-o largă arie de calități personale, valoroase și profund originale, calități întruchipate în portretul cîrma- ciului țării noastre, puternic afirmate în condițiile epocii socialismului.Adine iubitori de țară, marii ctitori au avut limpede conștiința că rolul conducătorului de popor este acela de a practica o politică favorabilă progresului, stimulînd, prin valorile pe care ei înșiși Ie reprezentau, forțele in stare să înfăptuiască această politică. Nu, Neagoe Basarab n-a ur

cat el Însuși cărămizi și mortar pe schelele Curții de Argeș : el, după cum semnificativ ne-a rămas înscris în legendă, a întins puternic arcul, slobozind săgeata spre locul unde urma să se ridice construcția ; a adoptat decizia și a mobilizat constructorii. După cum Brâncoveanu, nefiind arhitect, n-a desenat el însuși frumosul Palat Mo- goșoaia, dar dacă în arhitectură un stil celebru îi poartă numele este fiindcă a știut să le arate contemporanilor săi și să-i convingă că in urma lor. trebuiau să rămînă locuri demne de cinstire, născute din înseși liniile de forță care alcătuiesc ființa noastră națională.Excepționala calitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu este de a fi concentrat în gîndirea sa înțelegerea acestor trăsături fundamentale, specifice marilor conducători, și pe care le-a dus cu strălucire mai departe.Dialectician și patriot, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înțeles că, prețuind trecutul, trebuie învățat de la el, trebuie acționat pentru slăvirea lui prin fapte noi, contemporane. „Ce poate fi un popor care nu-și cunoaște și respectă istoria, decît asemenea unui copil orfan care nu-și cunoaște părinții ?“ — iată unul dintre diamantele cele mai prețioase pe care tovarășul Ceaușescu le-a așezat în vasta sa ctitorie, specific socialistă, încă de la începutul înaltei investituri pe care i-a încredințat-o partidul.Nimic mai firesc deci ca ori de cîte ori rostim numele tovarășului Nicolae Ceaușescu să simțim că afirmăm implicit — mai fierbinte ca oricînd — ideea de dragoste de țară, prețuirea trecutului de luptă al poporului, dorința de a trăi ca o națiune demnă și respectată. într-ade- văr, cine mai poate despărți pentru noi, românii, termenii libertate și independență, dreptate și egalitate socială. etică și echitate socialistă de numele și activitatea secretarului general al partidului ? Luminoase ctitorii ale respectului pentru aceste valori fundamentale a ridicat în inimile noastre, ale tuturor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin adevărul gîndirii sale penetrante, prin forța patosului său revoluționar.Comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ctitorit in inimile noastre convingerea că împlinirea idealurilor întregului popor poate deveni realitate numai prin continua întărire a rolului partidului în conducerea întregii vieți economice și sociale. Iată de ce, rostind numele tovarășului Nicolae Ceaușescu rostim netăgăduit numele inițiatorului și autorului principal al Programului partidului de înflorire a României, afirmăm că, prin cei 2 700 000 de membri ai săi, partidul este astăzi — fie și numai numericește — de două ori mai puternic decit în anql 1965 (cind avea 1,400 000 de membri).Dc numele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu se leagă direct fundamentarea rolului statului și a națiunii in socialism, elaborarea unui vast și perfecționat sistem al democrației socialiste, crearea celor mai propice condiții de afirmare a rolului clasei muncitoare, in alianță cu țărănimea și intelectualitatea, cu celelalte categorii sociale, în opera de construire a noii orinduiri pe pă- mintul României.Principiile și practica conducerii colective, ale organizării științifice a întregii vieți economice și sociale poartă, de așeme- nea, pecetea personalității sale. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se datorează elaborarea conceptelor de societate socialistă multilateral dezvoltată și de trecere spre comunism, el este ctitorul celei mai largi formule de unire, sub conducerea comuniștilor, a tuturor energiilor poporului — Frontul Unității Socialiste — din care fac parte toate organizațiile politice, culturala, științifice, de masă și obștești, practic toți locuitorii țării — români, maghiari, germani sau de alte naționalități.Autor al liniilor directoare ale politicii naționale a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este totodată omul căruia ii aparține formularea științifică a raportului dintre național și internațional, dintre patriotismul socialist și internaționalism, conceptul de nouă ordine economică și politică internațională, ca și o strălucită activitate pusă in slujba unității tuturor țărilor socialiste, a păcii, progresului și prosperității in întreaga lume.Creșterea extraordinară a prestigiului României pe arena mondială în „epoca Ceaușescu", așa cum - se spune adesea în lume, este reflectată sugestiv de evoluția relațiilor diplo

matice și consulare. în 1939 aceste relații se ridicau la cifra de 37, in 1965 la 66. iar in 1978 la peste 130 !Desigur, enumerînd toate aceste mari idei care ne vin, firesc. în minte ori de cîte ori rostim numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. fiind indisolubil legate de contribuția sa în fruntea conducerii partidului la făurirea unei vieți noi în România, sintem departe încă de a. fi spus totul în ceea ce privește marea sa 

operă creatoare. Fiindcă atunci cînd vorbim, de pildă, despre familie, de rolul ei în societate. într-o perioadă în care unii îi proroceau disoluția, nu ne gîndim, din nou, la tovarășul Ceaușescu ? Dar gîndin- du-ne la școală, la rolul ei în formarea generațiilor noi. în legarea ei de practica vieții ? Nu sint, de asemenea. pentru noi toți legate în modul cel mai direct ideea privind creșterea rolului femeii în societate, sau procesul de formare a tineretului țării întru idealuri comuniste de gîndirea și acțiunea conducătorului țării — părinte, educator și prieten atît de apropiat al generațiilor celor mai fragede ? In cărțile de istorie, unele dintre cele mai frumoase paragrafe care luminau portretele marilor personalități . sunau astfel : „au dezvoltat cultura, literatura, artele". Ctitor de nouă cultură, socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu este Inițiatorul primului Congres al Culturii, conducătoru.1 în perioada căruia masele însele au fost atrase la actul 

de creație, inițiatorul Festivalului național „Cîntarea României", omul Ia inițiativa căruia a fost desființată cenzura.Dar, așa ca în cazul oricărei mari opere, orice încercare de cuprindere. fie și numai a construcțiilor de bază care intră în marea ctitorie ridicată — in calitate de conducător al țării și al partidului — de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. devine foarte greu de realizat. Poți, spre 

exerpplu, să vorbești astăzi despre formarea omului nou. inaintat al societății noastre fără să citezi gîndu- rile atît de înaripate și acțiunea militantă în această direcție a secretarului general al partidului ?
R

ostind numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne gindim, desigur, la toate aceste laturi ale operei sale, .centrate, am spune, in jurul uiieia pe care, ca orice mare conducător reprezentativ pentru epoca modernă, o apreciază ca fiind fundamentală : ctitoria economică.Proiectant, arhitect, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate. tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a început, de fapt, activitatea cu trecerea fermă la un intens program de măsuri privind dezvoltarea economiei socialiste pe baza cuceririlor revoluției tehnico-științifice. pornind de la principiul că „în stadiul ac

tual de dezvoltare a țării este indispensabilă ridicarea calitativă a întregii activități economice", principiu căruia i-a adăugat, la Conferința Națională a partidului din 1977, cerința transformării cantității într-o nouă calitate.Rostind numele lui Nicolae Ceaușescu, scria un gazetar străin, afirmi numele celui ce a lansat o curajoasă sfidare la adresa răminerii in urmă a României.

Rostind cu drag numele tovarășului Nicolae Ceaușescu rostim, odată cu aceasta, și cuvintele sale : „pentru partidul nostru, partidul de avangardă al întregului' popor, grija față de om înseamnă grija față de or economie sănătoasă".Rostind numele tovarășului Nicolae Ceaușescu rostim chemarea Ia lupta pentru valorificarea tuturor rezervelor materiale, și umane, pentru curmarea risipei, pentru scoaterea din mințile unora a necesității „pierderilor planificate", in fapt, chemarea la nou, la producții superioare, la rentabilizarea întregii economii, la transformarea produselor românești în produse-de înalt nivel calitativ și bună competitivitate pe piața mondială.Rostind numele tovarășului Nicolae Ceaușescu afirmăm, deopotrivă, grija pentru dezvoltarea industriei, agriculturii. științei — concenfrală în precizarea că „nu poate exista 

nici o ramură economică și socială care să rămină in afara sprijinului, îndrumării și conducerii partidului și statului nostru socialist".Rostind numele tovarășului Nicolae Ceaușescu denumim, astfel, modelul unui nou tip dc conducător politic — implicat organic in viața concretă a poporului său — și a cărui regulă fundamentală dc conducere, îndeosebi atunci cînd este vorba de adoptarea deciziilor și programelor fundamentale, se numește „la fața locului, în contact direct cu oamenii, sfătulndu-te cu ei".Așa se face că atunci cînd ne gîndim la tovarășul Nicolae Ceaușescu ne vine întotdeauna în minte — indiferent de greutățile prin care, fără voia noastră, a mai trebuit să trecem — doar cuvintul „succese", marea sa ctitorie constructivă fiind direct legată de aspirația fundamentală pe care a imprimat-o ca trăsătură a întregii politici a partidului, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregii populații.Marii ctitori au fost mari constructori, nici una dintre epocile întregii noastre istorii — așa cum mai afirmam — neputînd fi comparată însă, sub acest aspect, cu ceea ce s-a realizat pe pămintul României în anii de cind in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Iată argumentele cele mai edificatoare :în anul 1968, producția industrială a României era de 15 ori mai mare decit in 1938, în timp ce astăzi ea a depășit de 38 de ori nivelul celei mai mari producții a României antebelice. In treisprezece ani o creștere deci cu de 23 de ori puterea industrială a României din anul cînd se pregătea prima Enciclopedie a țării noastre, primul tablou sintetic ce avea drept moto o melancolică constatare, potrivit căreia România „ar fi meritat" să fie o tară fericit^. Dar nu era...O creștere insă pe deplin explicabilă întrucît din 1965 pină la sfirșitul anului 1977 s-au construit în România peste 4 300 de capacități și obiective industriale, alte peste 1 200 urmind să fie date în funcțiune pină la finele actualului cincinal.■ ■ Meditind asupra statisticii nu poți Șă nu pui fireasca întrebare : „cine;,, înainte, putea șă . înfăptuiască o asemenea excepțională ctitorie ?Spunind Ceaușescu — numim deci o vastă politică de industrializare, pe bazele cele mai moderne, conducătorul partidului și statului fiind prezent atît la punerea pietrei de temelie, la desfășurarea procesului de construcție, cit și la momentele inaugurale ale celor mai importante obiective economice care s-au înălțat in răstimpul ultimilor treisprezece ani. Numai puterea instalată in hidrocentralele de pe riurile vilcene depășește întreaga energie electrică a României anului 1938. Aceasta reprezintă insă doar o parte din „ctitoria energetică Ceaușescu". numele conducătorului nostru fiind înscris pe marmura inaugurală a „Porților de Fier I", ca și cea de începere a „Porților de Fier II". pe piatra de temelie a Someșului, Turcenilor etc. Aprinderea focului, ca și așezarea temeliei sînt consemnate la marile combinate siderurgice de la Galați sau Călărași, la întreprinderi metalurgice din Iași pină în Drobeta- Turnu Severin, la numeroase mari combinate chimice — de la Năvodari pînă la Arad — la atitea și atîtea întreprinderi de industrie ușoară etc.Sint de adăugat la acestea marile ctitorii științifice, revoluția științifi- co-tehnică găsind o fereastră larg deschisă spre tara noastră cu ajutorul gîndirii și acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu.Numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este, de asemenea, legat indisolubil de organizarea agriculturii pe baze noi, dc atingerea, în ultimii ani, a celor mai înalte recorduri de producție. Și cît de pesimistă era Enciclopedia din 1939 în privința modernizării și raționalizării (minime !) a agriculturii României, afirmînd des.chis că mijloacele pentru un asemenea progres erau imposibil de găsit...Rostind numele tovarășului Nicolae Ceaușescu numim, direct, politica de dezvoltare armonioasă a economiei pe intregul teritoriu al țării, concretizată îndeosebi în acțiunea de ridicare — pînă în 1980 — a producției industriale a tuturor județelor la cel puțin 10 miliarde, lei. Și nu putem uita, desigur, că în anul 1965 — anul alegerii sale în fruntea partidului — erau doar 4 județele care depășeau această cifră, creșteri foarte importante realizîndu-se de atunci și în cele care erau cele mai dezvoltate.Practicind o politică de contact deschis pc plan extern, ca urmare a inițiativelor și acțiunilor atît de intense ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.' România a reușit ca nu

mărul de state cu care întreține azi relații comerciale să crească la peste 140, cu patruzeci mai mult față de 1965, volumul comerțului exterior sporind de peste 22 de ori in ultimii cincisprezece ani.Venitul național a crescut de la 146 miliarde lei în 1965 la peste 400 miliarde în 1977 și va atinge 580—610 miliarde în 1980.
T

otul pentru om. pentru binele lui — iată, dc asemenea, cuvinte în care recunoaștem stilul de gindire și acțiune specific tovarășului Nicolae Ceaușescu.De la 802 lei în 1960, retribuția netă a personalului muncitor a crescut în 1976 la 1711 lei. urmind ca, prin noul program adoptat la propunerea secretarului general al partidului. cifra să urce în 1980 la 2 201 1 lei. realizîndu-se în același timp, așa cum se subliniază adesea și in presa mondială, cel mai echitabil raport între veniturile diverselor categorii de cetățeni. 'Intre anii 1965—1978 s-au construit in România aproape 1 200 000 de a- partamente. Cifra trezește, din nou, în 'mințile noastle. un întreg șir de legătilri : numai la sate, spunea re- censămintul oficial din anul 1930, aveam 1 000 000 de „case de păminl" și 100 000 de bordeie. Două milioane (!) dintre casele-satelor „nu aveau podea", iar 600 000 aveau „simple bucăți de geam fixate in pereți", drept ' ferestre.Formulind noi înșine, azi. exclamarea : cit de departe sintem de acea epocă !. gindindu-ne la imaginea de azi a satelor românești aproape in întregime înnoite, ca și la evoluția orașelor numim, astfel, direct o in? semnată parte a marii ctitorii Ceaușescu.Să nu uităm că in acești ani au fost construite, de asemenea. Instig tutui politehnic București, teatrele naționale din București. Craiova. Tg. Mureș. Numeroase case de cultură de dimensiuni ce intrec foslul Teatru Național au fost ridicate în multe județe ale țării. în acești- ani s-au construit, de asemenea, cea mai marc parte a clădirilor , litoralului, podul de peste Dunăre. Televiziunea, aeroportul Otopeni. numeroase gări, au început lucrările Metroului din București, ale Canalului Dunărea- Marea Neagră, ale noilor porturi Constanta, și Mangglia. etc. etc.între anii' 1965—1977 au fost date în folosință circa 2 500 000 noi locuri de muncă. Vom înțelege bine ce în? seamnă aceasta reamintind că. potrip vit recensămintului oficial din 1930. „totalul personalului din intreprinp- derile industriale, comerciale și de transport" reprezenta 1 067 015 persoane. ■ Numărul locurilor nou create în anii de cind in fruntea partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu depășește, astfel, de ar proape două ori și, jumătate întregul personal salariat din România anului citat !Din 1966 pînă în 1976 au căpătat statutul de orașe 53 de localități, pînă in 1980 alte 120 centre comunale urmind să se transforme în orașe agroindustriale.Față de 14.8 la sută — procentul populației care locuia la orașe in 1938. procentul de urbanizare a crescut la 48 la sută, în 1977, iar numărul localităților electrificate a sporit de la aproape 500 în 1938 la 12 251 in 1977 (de peste 24 de ori !)....Rostind, astfel, cu drag numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, așe- zîndu-1 la locul cel mai de cinste in seria marilor ctitorj ai progresului României o facem pe baza unei, profunde evidențe, a argumentării celei mai științifice. Fiindcă. spunind Ceaușescu. numim cu adîncă satisj facție epoca in care România s-a afirmat cu putere în rindul națiu- , nilor celor mai muncitoare, harnice,? promotoare ale ideilor de progres?, social, de pace, înțelegere și bunăstare. hotărîtă fiind ca, in scurt timp, să ajungă una dintre țările cu un nivel mediu de dezvoltare economică.Evidențiind aceste realizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu nu uită niciodată să menționeze că ele sînt rezultatul activității întregului popor, care urmează neabătut linia partidului. Ceea ce reprezintă, desigur, un profund adevăr. Noi toți știm însă că poporul a săvîrșit cele mai glorioase fapte ale sale in perioadele cind a avut in fruntea sa conducători înțelepți, luminați, destoinici luptători pentru binele și fericirea tuturor, pe care i-a numit ctitori, așezători de noi temelii....De altfel, aceasta și facem eu toții, numindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, astăzi, la cea de-a 60-a aniversare a zilei sale de naștere și împlinirea a 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară, ctitorul- cel mai de seamă din întreaga istorie a României.
Euqen FLORESCU

înveșmîntat în ritm de sărbătoare 
Se naltă ceas solemn, aniversar 
Pe-al inimilor țării minutar — 
Un ceas al primăverii din ianuar

Cînd s-a născut, în strămoșească vatră, 
Un fiu al țării, spre lumina țării. 
Cuvintul lui — destin săpat în piatră 
Visarea lui — aripă-n largul zării.

Venea din oameni simpli... învățați 
Să legene pămîntu-n anotimpuri, 
De pluguri și de seceră legați
Și de-a se ști cu satul, nicicînd singuri.

LA CEASUL PRIMĂVERII
Venea din plai cu oameni legendari
Ce și-au înscris istoria pe steaguri
Ca falnicilor plaiului stejari
Să nu le calce tălpi străine-n praguri.

Venea să-i afle viețif alfabetul
Dar și să-i ducă vieții dreaptă lancea. 
Spre viitor pășind din sat, de-a dreptul. 
Neînfricatul tînăr de pe Plapcea.

...Cei ce pîndeau dreptatea cu cinism 
Și-o condamnau să piară-ntre zăbrele 
Nu l-au înfrînt ! Credea în comunism 
Și-n ale țării libere drapele.

DIN IANUAR
Bărbat de frunte patriei, soldatul 
Ce și-a clădit-o-n suflet, nestemată, 
Pe drumul lung de la copil la mătur 
N-a șovăit o clipă, niciodată.

E viața lui o flamură ce-și trage 
Flacăra sacră din adinei istorii.
Prin fapte de erou ales cîrmaci e 
Ce-a dus către victorii muncitorii...

Fiu curajos al strămoșeștei glii 
în care două clase și-au dat mina 
— Cum se-mpreună apa cu țărîna — 
Spre-a crește rodul noii liomana

Adolescența și-a trăit-o-n lupte 
Și tinerețea steag în luptă-i fu. 
El s-a născut, ne-nduplecat, să-nfrunte 
O lume veche și să-i spună : Nu I

în lagăre și temnițe, oțelul 
Din sînge s-a călit armonios.
Și lupta și-a aflat mai sigur țelul 
Și gîndul s-a-mplinit mai luminos.

El s-a născut să-și înveșmînte anii 
In roșul steag și-n steagul'tricolor
Cq să-și îndemne,-n zori, contemporanii 
Spre un măreț și liber viitor.

Conduce demn poporul și viteaz !
El vrea ce vrea poporul, și ce speră 1 
E soarele stăpîn în țară azi
Și-i luminează comunista eră.

...De-aceea-i ceas solemn în calendar, 
înveșmîntat în ritm de sărbătoare.
Pe-al inimilor țării minutar —
E ceasul primăverii din ianuar 1

Nicolae DRAGOȘ
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN EDITURA POLITICA 
A APARUT VOLUMUL:

„Creșterea rolului con
ducător ai Partidului 

Comunist Român

Răspunzînd interesului viu al opiniei publice, în Italia

a apărut cel de-al VIII-lea volum din seria

Ambasadorul Elveției

în etapa făuririi 
societății socialiste 

multilateral 
dezvoltate*'

„SCRIERI ALESE"
ale tovarășului Nicolae CeaușescuPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după-amiază, pe ambasadorul Elveției la București, Pierre-Henri Aubaret, în vizită de rămas bun la încheierea misiunii sale in tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Ambasadorul Iranului

Culegere sintetică — Docu
menta ale Partidului Comunist 

Român în editura italiană „II Calendario del Popolo" a apărut cel de-al VIII-lea volum de „SCRIERI ALESE" ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. Lucrarea cuprinde, grupate pe capitole, extrase din cuvîntări, interviuri și alte lucrări pe care președintele României le-a consacrat, în cursul anului 1977, unor aspecte ale politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe ambasadorul Iranului la București, Aii Reza Bah- rami, în vizită de rămas bun la încheierea misiunii sale în țara noastră.Cu acest prilej, între președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul
Iranului a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Editorul italian Nicola TetiTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit marți seara ne editorul italian Nicola Teti. directorul general al editurii „II Ca- lendario del Popolo“ din Milano.Editura milaneză a scos recent de sub tipar un nou volum — al optulea —- din seria de „Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.Acest volum înmănunchează, grupate pe capitole, extrase din cuvîn- tări, interviuri și alte lucrări pe care președintele Nicolae Ceaușescu le-a consacrat, în cursul anului 1977, unor aspecte ale politicii interne și inter- aționale ale partidului și statului nostru.

Editorul Nicola Teti a înmînat, în semn de omagiu, șefului statului român volumul VIII din „Scrieri alese", precum și o casetă cu celelalte volume apăruțe anterior, cuprinse într-o ediție aleasă.Subliniind că editarea acestui volum coincide cu cea de-a 60-a aniversare a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. oaspetele a adresat secretarului general al partidului nostru calde urări de sănătate și fericire, de viață lungă și succes în activitatea consacrată înfăptuirii celor mai nobile idealuri de prosperitate și progres ale poporului român, cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

In timpul convorbirii s-a apreciat că publicarea în Italia a „Scrierilor alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o contribuție importantă la mai buna cunoaștere a politicii și poziției Partidului Comunist Român, ale României socialiste, o contribuție la întărirea colaborării dintre P.C.R. și P.C. Italian, a prieteniei dintre țările și popoarele noastre, la promovarea ideilor păcii, democrației și socialismului în lume.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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Manifestări consacrate aniversârii 
tovarășului Nicolae Ceausescusimpozioane, expozițiiMarți s-a desfășurat în Capitală sesiunea științifică omagială avînd ca temă „Concepția economică a președintelui Nicolae Ceaușescu și construcția socialismului în România", organizată de Institutul central de cercetări economice.Comunicările prezentate au reliefat contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Coaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii economice a partidului și statului nostru, la promovarea concepției privind noua ordine economică internațională.Mobilizați de exemplul dumneavoastră de abnegație și dăruire în activitatea ce o desfășurați în fruntea partidului și a țării — se spune în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu — dăm glas angajamentului nostru de a ne însuși mai temeinic și de a aplica în practică tezele novatoare, bogăția, de idei' revoluționare pe care le promovați în procesul construcției socialiste, pe drumul spre cele mai înalte culmi de civilizație și progres economic al României socialiste.In după-amiaza zilei de 24 ianuarie 1978, la Casa scriitorilor din Capitală, împodobită sărbătorește cu portretul conducătorului iubit al partidului și al țării, a avut loc plenara solemnă a Consiliului lărgit al Uniunii scriitorilor.In cadrul plenarei, președintele Uniunii scriitorilor, .George Maco- vescu, a dat citire mesajului pe care scriitorii din țara noastră îl adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei sale de naștere și a 45 de ani de activitate în cadrul mișcării revoluționare.

măm voința noastră unanimă de a munci fără preget pentru a perfecționa continuu învățămîntul superior, pentru a-1 ridica la nivelul marilor exigente ale partidului, ale dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.„Nicolae Ceaușescu, remarcabilă personalitate a epocii contemporane", sub acest generic s-a desfășurat, la Universitatea din Timișoara, simpozionul dedicat activității revoluționare a eminentului conducător al partidului și statului nostru, manifestare la care au participat academicieni, cercetători, cadre didactice și studenți din toate institutele de cercetare și de învătămînt superior din acest centru universitar. Comunicările prezentate au relevat marea valoare teoretică și practică a operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa la îmbogățirea gîndirii social-politice românești.La Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" dip București a avut loc, marți, simpozionul „Contribuții originale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare marxist-leni- niste". Comunicările au subliniat remarcabila contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei economice marxist-leniniste, la integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția — orientare revoluționară in dezvoltarea școlii românești — concepția privind locul și rolul agriculturii în dezvoltarea României socialiste.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la sesiune au a- dresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDI

Președintele Republicii IndiaAniversarea Zilei naționale a Republicii India îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele poporului român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră calde felicitări șl cele mai bune urări, iar poporului indian prieten pace și prosperitate.îmi exprim convingerea că se vor dezvolta și întări tot mai mult bunele relații de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica India pe plan politic, economic, tehnico-științific și în alte domenii, ca și conlucrarea dintre ele pe tărimul vieții internaționale, spre binele popoarelor român și indian, in interesul instaurării unei noi ordini economice și oolitice.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Sir ZELMAN COWEN
Guvernator general al AustralieiCu ocazia Zilei naționale a Australiei,. îmi este plăcut să vă transmit calde felicitări, precum și sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și pace pentru poporul australian.îmi exprim încrederea că relațiile prietenești de conlucrare in diverse domenii dintre România și Australia se vor dezvolta și mai puternic, spre binele celor două popoare, al colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

-- Republicii Socialiste România "

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cordialul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu prilejul proclamării mele ca emir al Kuweitului, pentru care vă mulțumesc sincer și, la rîndul meu, vă transmit urările mele cele mai’ bune pentru Excelența Voastră, iar poporului român prieten prosperitate și noi succese.

JABER AL-AHMED AL-SABAH
Emir al Kuweitului

Luigi Longo, președintele Partidului Comunist Italian. semnează prezentarea cărții. Acest volum, scrie Luigi Longo, „dobîndește un caracter deosebit, deoarece publicarea sa coincide cu cea de-a 60-a aniversare a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu și aduce un omagiu personalității șl o- perei conducătorului comunist, partidului pe care îl călăuzește, poporului român cu care sintem uniți prin legături de profundă prietenie".„Cele opt volume publicate pînă acum. scrie în continuare președintele P.C.I., abordează o tematică foarte vastă — politică, economică, socială, culturală — oferind o imagine clară și mobilizatoare în a- celași timp a drumului parcurs de România socialistă începind din 1971, anul la care se referă primul volum din seria de „Scrieri alese" publicate în Italia. în această perioadă, muncitorii, țăranii, intelectualii, întregul popor român au obținut — sub conducerea partidului comunist — importante progrese pe calea edificării socialiste în toate domeniile. în prezent, eforturile sînt îndreptate — potrivit formulării date de însuși Nicolae Ceaușescu — către accelerarea înaintării spre construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la societatea comunistă".„Ar fi dificil de rezumat bogatul conținut de idei, analiza profundă a situației interne și internaționale, a- portul adus de România — și, în special, de tovarășul Nicolae Ceaușescu — la afirmarea principiilor care trebuie să inspire raporturile dintre state, dintre partidele mișcării muncitorești : este vorba de contribuții care îmbogățesc atîț elaborarea teoretică, cît și practică și care derivă din experiența originală proprie a unui stat, a unui popor care construiește socie- , tatea socialistă" •— scrie "■Luigl- Longd, Ni -se pare, totuși, just să subliniem unele aspecte ale operei, care se impui! prin actualitatea lor și prin semnificația lor generală.Relevînd faptul că în

anul 1977 poporul român a sărbătorit centenarul independenței sale. Luigi Longo subliniază importanta a-

După ce arată că perspectiva indicată de președintele Nicolae Ceaușescu este de a transforma România, pînă în 1985, într-o țară cu o dezvoltare medie față de țările cele mai avansate din punct de vedere economic. Luigi Longo scrie că-datorită progreselor pe plan intern România și-a cîștigat un prestigiu în . continuă creș

CEAUSESCU
Scrîtti scelti

1977
Edizîoni de? Catendanoc’estui eveniment pentru crearea și dezvoltarea României moderne.în timpul celui de-al doilea război mondial, arată președintele P.C.I.. forțele progresiste românești au reușit să răstoarne regimul fascist, contribuind — cu prețul unor mari sacrificii umane și materiale — la înfrîngerea Germaniei naziste. în aceste evenimente își are originea procesul profundelor transformări revoluționare și de edificare a societății socialiste, care a devenit posibil datorită unității oamenilor muncii și conducerii ferme exercitate de partidul comunist.

tere pe plan internațional. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin vizitele e- fectuate în străinătate, precum și cu prilejul diferitelor întîlniri internaționale, „a susținut în mod ferm aspirațiile fundamentale ale popoarelor din întreaga lume : dezarmarea generală — în primul rînd cea nucleară ; crearea unuî cli- mat de încredere reciprocă și cooperare în condiții de securitate în Europa și in lume ; instaurarea unei noi ordini politice’ Și economice ’', internaționale, pe baza unor raporturi între state inspirate de principiile deplinei egalități în drepturi, suveranității și independen

tei naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la folosirea sau la amenințarea cd folosirea forței, democratizării vieții internaționale".„Rezultatele acestei o- rientări — relevă Luigi Longo — sînt evidente. Ele au făcut să crească pe plan internațional prestigiul României și al președintelui său, Nicolae Ceaușescu".Volumul, care se deschide cu Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Conferință Națională a Partidului Comunist Român, cuprinde 16 capitole concepute după criterii tematice. Ele sînt consacrate gîndirii politice novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la problemele construcției socialiste în România și la politica interriațională a partidului și a statului nostru. Astfel, sînt evidențiate rolul conducător al P.C.R. în procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, re- liefîndu-se ' politica de dezvoltare a economiei naționale a României, perfecționarea organizării economice. dezvoltarea democrației, politica în domeniul culturii, al creației artistice, învățămîntului public, organizării și dezvoltării cercetării științifice.Capitole importante sînt dedicate concepției președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la problemele noii ordini politice și economice internaționale, la rolul Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, la contribuția a- cesteia la soluționarea principalelor probleme ale umanității. Un spațiu amplu este acordat relațiilor României cu celelalte state, poziției sale în ce privește problemele securității și cooperării pe continentul european, activității pe plan internațional a tării noastre pentru realizarea unei politici de pace, securitate și dezarmare.Capitolul final înfățișează perspectivele de viitor ale României socialiste, pornind de la rezultatele obținute pînă în prezent.Apariția acestui nou volum în Italia, care se încadrează într-o suită de acțiuni editoriale similare întreprinse în ultimii ani în numeroase țări ale lumii, ilustrează în mod elocvent prestigiul mereu mai înalt ’ de care se bucură pe toate meridianele politica internă și externă a României socialiste, personalitatea conducătorului ei.

Marți a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe vernisajul expoziției, omagiale de carte care reunește cele 60 de volume consacrate operei și personalității excepționale a președintelui . României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care au văzut lumina tiparului în peste 30 de țări de pe toate continentele.Expoziția se adaugă suitei de manifestări prin care întregul nostru Ț Dor cinstește în aceste zile aniver- s, îa tovarășului Nicolae Ceaușescu c< orilejul împlinirii a 60 de ani de vik i și a 45 de ani de activitate revoluționară.Comunicările prezentate Ia sesiunea științifică de la Institutul politehnic din Capitală au evidențiat aspecte ale perfecționării și modernizării învățămîntului românesc în lumina prețioaselor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, concepția revoluționară a secretarului general al partidului, cu privire la integrarea invățămîntului cu cercetarea și producția, la progresul tehnic și științific al României.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la sesiune au a- dresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : în această zi de sărbătoare, reafir-

La Institutul de învățămînt superior din Suceava a avut loc simpozionul „Personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, factor hotărîtor în dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste și comuniste".In telegrama adresată de participanții la simpozionul organizat de comitetul de partid al Ministerului Sănătății se spune : „Sănătatea — element fundamental al bunăstării omului — a constituit și constituie o preocupare permanentă a partidului, a dumneavoastră personal, pentru ridicarea continuă a nivelului de viată material și spiritual al poporului și reflectă una din trăsăturile de bază ale umanismului orînduirii noastre socialiste.Vă sîntem profund recunoscători pentru că în concepția dumneavoastră sănătatea este o condiție a realizării fericirii tuturor celor ce muncesc. este una dintre preocupările de seamă în activitatea pe care o desfășurați glorios in fruntea partidului și statului nostru.Noi vedem în urările dumneavoastră «Vă doresc la toți multă sănătate și multă fericire !» dragostea nemărginită față de oameni, precum și obligația noastră de a ne închina toată viața idealului de sănătate și fericire al oamenilor".

Excelenței Sale
General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Șeful statului și președinte
al Consiliului Militar Suprem al Republicii GhanaProfund întristat de vestea tragicului accident de cale ferată, care a cauzat numeroase victime omenești, vă adresez sincere condoleanțe și vă r0» să transmiteți familiilor îndoliate sentimentele noastre de adîncă compasiune. v

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MORARJI DESAI
Prim-ministru al Republicii IndiaCu prilejul celei de-a 28-a aniversări a proclamării Republicii India, în numele guvernului român și al meu personal, vă adresez cele mai călduroase felicitări.Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima deplina încredere că prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare necontenită in toate domeniile de activitate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MALCOLM FRASER«
Prim-ministru al AustralieiCu ocazia Zilei naționale a Australiei, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru dumneavoastră și guvernul australian.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

agențiileREUNIUNEA DE LA BELGRAD

Examinarea propunerilor avansate 
în vederea elaborării documentului finalBELGRAD 24 — Trimisul special Agerpres transmite : Conform programului convenit, ședința plenară și cele cinci grupe de redactare ale reuniunii de la Belgrad a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa au continuat să examineze diferite propuneri în vederea elaborării documentului final al reuniunii.Astfel, în grupul de redactare privind aspectele securității pe continent se află intr-un stadiu avansat convenirea unui text privind întemeierea în continuare a relațiilor dintre statele participante pe baza principiilor cuprinse în Actul final de la Helsinki.în ceea ce privește partea generală, politică a documentului, s-a convenit asupra unui text, pornin- du-se de la o propunere a țării

noastre, prin care se subliniază marea însemnătate politică a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ce a inaugurat o etapă nouă în eforturile statelor destinate șă întărească securitatea și să dezvolte cooperarea, să creeze un climat de încredere și de înțelegere pe continent.în ultimele ședințe au fost identificate unele zone de interes și în ceea ce privește organizarea procesului de cooperare multilaterală între statele participante. La baza discuțiilor se află propunerile prezentate de delegația țării noastre, de Danemarca și de Uniunea Sovietică. Astfel, s-a degajat un acord general pentru ca următoarea reuniune a reprezentanților statelor participante să aibă loc la Madrid, de preferință în 1980.

de presătransmit:

0 cuvîntare a tovarășului Edward Gierek 

la Conferința voievodală a P.M.U.P. de la Wloclawek

In cadrul colaborării pe linia ministerelor afacerilor externe din Republica Socialistă România și R.P. Ungară, în perioada 22—24 ianuarie, Roska Istvan, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.P. Ungare, a efectuat o vizită de lucru în țara noastră.Cu această ocazie, oaspetele ungar a fost primit de tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și a realizat un schimb de păreri cu Constantin Oancea, adjunct al ministrului, asupra dezvoltării relațiilor bilaterale româno-un- gare, precum și în legătură cu unele probleme internaționale de interes reciproc.La încheierea vizitei, tovarășul Ștefan .Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe adjunctul ministrului afacerilor externe al R.P. Ungare.La întrevederile care au avut loc a fost prezent Gyorgy Biczo, ambasadorul R.P. Ungare la București.
★Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală intre Republica Socialistă România și Republica Populară Un-

Cronicagară, ambasadorul acestei țări la București, Gyorgy Biczo, a oferit un cocteil.Au luat parte Nicolae Nicolaescu, ministrul sănătății, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Bozdog, prim-adjunct ’al ministrului comerțului interior, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, Mircea Popescu, vicepreședinte al Co- mitetului de Stat al Planificării, Constantin Mîndreanu, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă.
★Cu prilejul Zilei naționale a Australiei. Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat marți, în Capitală, o manifestare culturală.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi-

zileinisterului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.
★ rLa București au început lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-brita- nice. Delegația română este condusă de Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar delegația britanică de John R. Steel, adjunct al secretarului Departamentului comerțului.Comisia examinează stadiul actual

al relațiilor economice bilaterale, posibilitățile existente pentru dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării industriale și tehnico-științifice dintre România și Marea Britanie.
★La București a fost semnat, marți, planul privind colaborarea în domeniul sănătății publice și al științelor medicale pe anii 1978—1980, între Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste România și Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste Vietnam.Documentul a fost semnat de Nicolae .Nicolaescu, ministrul sănătății, și Tran Thuan, ambasadorul R. S. Vietnam la București. (Agerpres)

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La Wloclawek a avut loc Conferința voievodală a P.M.U.P. pentru dări de seamă și alegeri. Luînd cuvîntul în fața conferinței, Edward Gierek. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a subliniat că, printre sarcinile ce stau in fața partidului, un loc de frunte revine creșterii eficientei activității economice. Nivelul de dezvoltare a economiei poloneze — a spus el — face .necesară aplicarea unor metode mai avansate de organizare și conducere, o folosire mai rațională a resurselor de muncă. Problemele legate

de echilibrul pieței pun, cu o deo-' sebită acuitate, chestiunea respectării continue a principiului raportului intre salariu și cantitatea și calitatea muncii prestate — a spus vorbitorul. Subliniind că o chestiune de importanță majoră este îndeplinirea completă și la timp a sarcinilor de plan, primul secretar al C.C? al P.M.U.P. a relevat că depășirea prevederilor planului se poate realiza •numai prin îmbunătățirea organizării muncii, prin economii de materiale > și de energie, prin îmbunătățirea calității și fiabilității produselor.

Cooperarea culturală 
româno-mexîcană. La Ciudad de Mexico au avut loc lucrările celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte româno-mexicane de cooperare culturală. Cu acest prilej a fost semnat programul de cooperare culturală pentru perioada 1978—1979, câre prevede o intensificare a relațiilor româno-mexicane pe linie de învățămînt, cultură, schimburi artistice, colaborare în domeniile tineretului, sportului, publicațiilor, presei și radioteleviziunii.

„Zilele culturii rOmâ- 
nSSii" au inauSurate în localitatea cehoslovacă Stary Smokovec. Au fost deschise cu acest prilej expoziții de grafică românească contemporană, de fotografii turistice și a fost prezentată o colecție de cărți, reprezentînd diferite domenii ale activității editoriale.

Congresul național al a-
griculturii -a început lucrările la

„P.C.F. va participa la un guvern de stingă in cazul
unei victorii electorale"

DECLARAȚIILE TOVARĂȘULUI GEORGES MARCHAIS

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 ianuarie, tn țară : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, atit sub formă de ninsoare, cît 
și sub formă de lapoviță și ploaie, mai 
ales în nordul țării, Vînt slab, pînă la

moderat, prezentînd intensificări locale 
în zona de munte, cu viteze de 70—80 
km pe oră, predominînd din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, iar maximele 
între minus 2 și plus 6 grade. La în
ceputul intervalului, condiții de polei. 
In București : Vreme relativ caldă. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînt slab, 
pînă la moderat. Temperatura în creș
tere ușoară. Ceață la începutul inter
valului.

PARIS 24 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais. a declarat că, în cazul unei victorii în alegerile generale din martie a stîngii franceze, comuniștii vor avea miniștri în guvern. Vrem să realizăm, împreună cu socialiștii, o experiență originală pentru a asigura transformările necesare cu scopul de a deschide calea socialismului, a subliniat Georges Marchais. Noi nu vrem să sprijinim un guvern socialist, a precizat el, ci vrem să participăm Ia un

guvern de stînga. Totodată, secretarul general al P.C.F. a apreciat că partidele stîngii trebuie să se pună de acord asupra politicii pe care o vor promova.Pe de altă parte, primul secretar al Partidului Socialist Francez. Francois Mitterrand, a declarat că, în eventualitatea unei majorități a stîngii, partidul socialist va propune partenerilor săi un program de guvernare care va avea drept bază programul comun semnat în 1972.

Phenian. Participă tovarășul Kim Ir Sen, secretar'general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, cadre de conducere de partid și de stat, oameni ai muncii din agricultură. Suh Kwang Hi, președintele Comitetului pentru agricultură, a prezentat un raport cu privire la succesele obținute pe frontul agriculturii anul trecut și la sarcinile ce revin oamenilor muncii din acest sector pentru creșterea și mai mare a producțieiagricole în acest an.
Scțiune terorisîă. Președintele grupului franco-belgian „Empa- in-Schneider“, Edouard-Jean Empa- in, a fost răpit luni, în apropiere de reședința sa din Paris, de către membrii unui grup care se autointitulează „Nucleul armat pentru autonomia populară". Răpitorii au a- nunțat că îl vor executa dacă nu vor fi eliberați un număr de teroriști, între care doi membri ai bandei „Baader-Meinhof". Acest act este aspru condamnat de către reprezentanții tuturor partidelor politice. „Respingem cu tărie' asemenea acțiuni", a declarat Paul Laurent, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Francez.
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Pe toate meridianele globului, oameni de seamă ai vieții politice și sociale 
evocă excepționala personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tn vasta și neobosita sa activitate, de o intensitate și un 
dinamism fără precedent, desfășurată pe plan international în 
slujba intereselor vitale ale poporului român, a aspirațiilor 
întregii umanități, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit pe 
pămîntul patriei, ca si dincolo de hotarele ei, de-a lungul unor 
itinerare care au îmbrățișat spații vaste ale globului, cu nenu- 
măraji șefi de state și guverne, lideri de partide politice, expo
nent de vază ai vieții economice, sociale și obștești de pe 
toate meridianele — cărora personalitatea puternică a secre
tarului general al partidului, președintele republicii, le-a lăsat 
o puternică impresie. Filele de cronică ale acestor ani au con
semnat nenumărate mărturii ale înaltei prețuiri și admirații

față de gîndirea sa cutezătoare, față de capacitdtea sa de a 
pătrunde sensul profund al realităților lumii în care trăim, 
de a elabora soluții novatoare problemelor fundamentale ale 
contemporaneității. La aniversarea a 60 de ani de viață și 45 
de ani de activitate revoluționară evocăm cîteva din aceste 
mărturii, cu mîndria patriotică de a avea în fruntea partidului 
și a țării un om de stat ale cărui merite de luptător dîrz pentru 
înfăptuirea obiectivelor mărețe ale păcii, socialismului și pro
gresului, ale colaborării și înțelegerii între toate popoarele, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, își găsesc 
o largă și unanimă prețuire, înălțînd tot mai sus prestigiul 
României socialiste.

Katowice, R.P. Polonă : in numele țelurilor comune ale edificării socialismului

Contribuție marcantă în lupta

pentru relații internaționale noi

Ne este cunoscută contribuția dumneavoastră personală în lupta pentru relații internaționale noi, bazate pe egalitate în drepturi în lume, pentru crearea unei atmosfere de înțelegere și colaborare în Balcani. Apreciem meritele dumneavoastră personale pentru afirmarea relațiilor egale în drepturi între state, pentru înțelegerea mai bună între popoare și pentru întărirea păcii.
IOSIP BROZ TITOPreședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Militant de seamă al mișcării

problemelor mondiale. Domnia-sa dispune de marea calitate de a vedea nu numai detaliile fiecărui copac din pădure, dar și forma pădurii, în întregimea ei, și terenul care se întinde dincolo de pădure.
HAROLD WILSON1975 — Prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Un rol de pionierat pe calea

destinderii

comuniste și muncitoreștiVă salutăm pe dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, ca pe conducătorul Partidului Comunist Român frățesc și al poporului român, ca pe un militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, promotor fierbinte al colaborării prietenești dintre popoarele noastre. Urmărim cu bucurie realizările dumneavoastră, îmbogățirea permanentă a mărețelor realizări pe care poporul român le-a obținut sub conducerea Partidului Comunist Român, sub conducerea dumneavoastră personală, tovarășe Ceaușescu.
EDWARD GIEREK Prim-secretar al C.C.al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Prieten și tovarăș

Sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, politica externă a țării dumneavoastră este călăuzită de multă vreme de cunoașterea politică conform căreia pacea și destinderea vor putea fi reinstafl- rate în Europa numai dacă noi vom astupa prăpăstiile provocate de evenimentele din timpul războiului și din perioada postbelică și vom construi pe locul acestora un viitor nou, al colaborării și încrederii reciproce. Este doar o constatare a faptelor că România și-a asumat de ani de zile un rol de pionierat pe această cale.
GUSTAV HEINEMANN1973 — Președintele R.F. Germania

Interesul omenirii este

concentrat către dumneavoastră

Clasa muncitoare din România a obținut mari succese, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, președintele Republicii Socialiste România, prietenul și tovarășul nostru Nicolae Ceaușescu. Ați construit o industrie socialistă modernă', cu care se mîndrește pe drept fiecare cetățe'an român. Și noi ne bucurăm foarte mult de aceste succese și vă felicităm din toată inima pe dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu, dragi tovarăși români, pentru aceste mari succese.
ERICH HONECKERSecretar general al C.C. al P.S.U.G., Președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane

0 viață închinată cauzei păcii

' împliniți aspirațiile generale ce aparțin sufletului popoarelor, armonizînd propria dumneavoastră o- rinduire socială cu principiile eterne și universale ale suveranității naționale, independenței, neamestecului în treburile interne — principii care constituie elementul esențial pentru o pace autentică între popoare, pentru progresul țării, mai ales pentru masa oamenilor care muncesc. Nu facem un act de curtoazie atunci cînd spunem că interesul omenirii este concentrat către dumneavoastră, pentru că desfășurați această misiune.
GIOVANNI LEONEPreședintele Republicii Italiene

Pasiune, clarviziune,

patriotism

Hotărîrea unanimă a Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii de a se conferi tovarășului Nicolae Ceaușescu Medalia de aur a păcii a fost determinată de prețuirea de care se bucură in cadrul mișcării mondiale pentru pace contribuția deosebită pe care secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a adus-o de-a lungul întregii sale vieți la promovarea cauzei păcii și securității internaționale, de recunoaștere a activității neobosite pe care a desfâșu- rat-o în slujba progresului țării și construirii socialismului în România, a asigurării unei vieți noi, libere, independente și prospere pentru poporul român.
ROMESH CHANDRA Președintele Consiliului Mondial al Păcii

Viziune cuprinzătoare asupra

Un om de stat care servește cu pasiune și patriotism poporul său, care de foarte tînăr s-a dedicat marilor sarcini populare pe care țara sa le-a cerut, omul care a suferit persecuții și represiuni și care a reușit să fie un factor esențial într-o perioadă îndelungată în transformarea României, pentru apărarea -intereselor ei, omul care a trans- forrriat țara sa într-un important factor internațional. Dumneavoastră concepeți activitatea politică ca un suprem efort, cu pasiune și clarviziune.

problemelor mondiale

Distinsul nostru oaspete, dintre toți oamenii de stat din lume, a jucat unul din cele mai însemnate roluri ale unui om de stat de pe glob, prin faptul că a văzut ansamblul problemelor mondiale cu care sintem confruntați și nu numai pe acelea care implicau propria sa țară sau o altă țară cu al cărei conducător el putea discuta intr-un anumit moment. El â dat dovadă de înțelepciune și înțelegere și a contribuit enorm la deschiderea unor dialoguri care, altfel, ar fi rămas, poate, închise pentru totdeauna.
RICHARD NIXON1973 — Președinte al S.U.A.

înțelegere profundă

a problemelor internaționaleA avea convorbiri cu președintele Nicolae Ceaușescu constituie o mare, sursă de plăcere pentru oricine e preocupat de problemele politicii internaționale, nu numai datorită vastei sale experiențe, ci și datorită unei excepționale înțelegeri a

Națiunile Unite: de la tribuna celui mai larg for mondial

Recunoștința popoarelor arabe Voință dîrză de eliminare a armelor

Mulțumesc cu căldură, în numele meu, al poporului egiptean, dar și al întregii națiuni arabe, pentru poziția principială, deosebit de constructivă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, în direcția făuririi unei păci drepte în zona Qrientului Mijlociu.
ANWAR EL SADATPreședintele R.A. Egipt

Inițiative salutate cu gratitudine

Ne alăturăm întru totul distinsului conducător al Republicii Socialiste România în dorința sa de a de,zvolta cooperarea și colaborarea internațională, de a face totul pentru a elimina total armele care amenință existența omului și, în primul rînd, armele nucleare, care constituie cea mai mare amenințare.
FERDINAND MARCOSPreședintele Republicii Filipine

Promotor al voinței popoarelor

se aude vocea rațiunii.. în lumea de astăzi, atît de tulburată, glasul dumneavoastră, glasul poporului român, sub conducerea Partidului Comunist Român, este glasul păcii, dar nu al păcii cu price preț, ci al păcii în unire și demnitate pentru om și societate.
KENNETH DAVID KAUNDAPreședintele Republicii Zambia

Eforturi neslăbite pentru o pace

justă in Orientul Mijlociu

de popoarele Americii Latine de a fi stă pine pe destinul propriuPrezența dumneavoastră în Costa Rica, in America Centrală și, desigur, în America de Sud nu poate fi considerată ca un simplu gest de curtoazie internațională. Este un indiciu in plus, un indiciu important că omenirea a început să pășească într-o eră nouă. Pentru ca să încheiem acest secol cu o perspectivă mai puțin neliniștitoare, inițiativele manifestate de domnul președinte și $de guvernul României sînt salutate cu gratitudine de poporul și guvernul din Costa Rica și mi-aș îngădui • să spun și de către celelalte țări ale Americii Latine.
JOSE FIGUERES FERRER1973 — Președinte al Republicii Costa'Rica

0 politică originală

Sînteți unul din oamenii de stat care au contribuit cel mai mult la democratizarea relațiilor internaționale, susținînd voința popoarelor lumii a treia de a rămîne stăpîne pe destinul lor.
LEOPOLD SEDAR SENGHOR „ Președintele Republicii Senegal

Purtătorul de drapel al noii ordini

internaționale

Ați fost printre primii care v-ați dat seama de gravitatea persistenței situației explozive în Orientul Mijlociu și totodată unul din primii care ați cerut să se facă dreptate în această regiune a lumii ; dumneavoastră ați adoptat în mod deosebit o poziție clară și fermă împotriva agresiunii și împotriva ocupației și ați luat apărarea drepturilor naționale ale poporului arab palestinian. Am constatat personal cit de mult v-a preocupat criza din Orientul Mijlociu și cite eforturi depuneți pentru soluționarea ei justă.
HAFEZ AL-ASSADPreședintele Republicii Arabe Siriene

Revoluționarul neînfricat

în Turcia se acordă "o foarte mare importanță originalității politicii românești, contribuției președintelui Nicolae Ceaușescu la rezolvarea și la identificarea căilor corespunzătoare de soluționare a problemelor majore ale lumii contemporane.
BÎÎLENT ECEVITPreședintele Partidului Republican ' al Poporului din Turcia. Prim-ministru al Turciei

Luptător neobosit pentru

Urmărim cu admirație poziția dumneavoastră curajoasă, care vă onorează, in favoarea dezarmării și desființării blocurilor militare. Sînteți, de asemenea, promotorul și purtătorul de drapel al noii ordini internaționale, știm că putem conta pe colaborarea României în afirmarea acestui concept.General-locoțenent 
OLUSEGUN OBAfeANJO Șeful Guvernului Militar Federal Nigerian

Prestigios constructor

și simbol al României noi

dezvoltarea colaborării in Balcani

Vedem in persoana președintelui Ceaușescu pe luptătorul de frunte pentru independența țării sale și a țărilor mici și mijlocii în general, ca și un promotor ferm al ideii fundamentării de relații democratice pe baza egalității, de asemenea, pentru promovarea înțelegerii balcanice între popoare cu sisteme sociale diferite.
ILIAS ILIOUPreședintele Uniunii Democratice de Stingă din Grecia

Poporul, partidul și guvernul mauritan salută în persoana dumneavoastră pe prestigiosul constructor și simbol al României noi, al acelei Românii independente și prospere în interior, respectate și ascultate in străinătate, care aduce o contribuție remarcabilă la însuflețită luptă a popoarelor pentru emancipare și progres.
MORTAR OULD DADDAHPreședintele Republicii Islamice Mauritania
IZocea rațiuniiNimeni dintre cei care au urmărit istoria dezvoltării României sub conducerea partidului comunist nu poate pune la îndoială că prin dumneavoastrăLUIS ECHEVERRIA1975 — Președintele Mexicului

Genova, Italia italieneomagiu al clasei muncitoare Abidjan, Coasta de Fildeș : mesaj al solidarității militante

Activitatea dumneavoastră pe multiple planuri este profund apreciată de Întreaga națiune arabă, de toate popoarele arabe și, în special, de poporul arab egiptean. Principiile pe care dumneavoastră le aplicați cu consecvență pentru înțelegere și apropiere intre națiuni le considerăm singurele care pot asigura încrederea și securitatea pe plan internațional. Este, de altfel, filozofia revoluționarului care a înfruntat toate greutățile, dar care a găsit soluțiile cele mai bune, în condițiile situației internaționale atît de complicate.
SAYED ZAKISecretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe,Președintele Asociației de prietenie, egipteano-română

Sprijin dezinteresat și multilateral

România s-a numărat printre țările care ne-au acordat din primul moment sprijinul cel mai larg. Sintem profund recunoscători României, președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru acest sprijin dezinteresat și multilateral — material, politic și diplomatic. Acordăm cea mai inaltă apreciere poziției consecvente a României in problema Namibiei.
SAM NUJOMAPreședintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Un act pe care nu-l vom uita

niciodată

Republică Socialistă România a fost întîia țară din lume care a semnat, impreună cu reprezentanții legitimi ai poporului nostru, primul act oficial internațional, recunoscînd, de fapt, personalitatea internațională a poporului nostru. Acest document istoric, semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de mult iubitul nostru conducător, tovarășul Amilcar Cabrai, îl avem întotdeauna prezent in memorie.
LUIS CABRALPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, vicepreședinte al P.A.I.G.C.

Înțelepciune, simțul măsurii,

cunoașterea realităților

Bucuriei și onoarei de a primi printre noi. pe primul cetățean al Republicii Socialiste România i se adaugă bucuria și mîndria de a aduce un omagiu unuia dintre creatorii României noi, onoarea de a-1 primi pe pionierul și promotorul unei revoluții care a știut să folosească tot ce a lăsat moștenire un trecut zbuciumat, pentru a construi, re.spec- tind marile tradiții și imprimînd geniul său propriu, România de azi ; de a saluta, in fine, pe omul de stat ale cărui calități dominante — înțelepciunea, simțul măsurii, cunoașterea realităților — nu exclud, cîtuși de puțin, dinamismul și entuziasmul pe care a știut să le transmită poporului său.
COLETTE FLESCHPrimarul orașului Luxemburg
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