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O SĂRBĂTOARE SCUMPĂ A ÎNTREGULUI POPOR

Conducătorului iubit, urarea fierbinte a națiunii:

„CEAUȘESCU- LA MULȚI ANI!“
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Ieri, în cadrul adunării festive din Sala Palatului Republicii, 
intr-o atmosferă de deosebită însuflețire, reprezentanții 
întregului popor, ai oamenilor muncii de toate naționalitățile 
au adresat un înflăcărat omagiu, de stimă, înaltă prețuire și vie 

recunoștință, tovarășului Nicolae Ceausescu

MESAJUL
MMM Central al ParMN Cbbsî Mii, 

MMii de Stat si Guvenihii
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Sărbătorind a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de 
naștere și pehte 45 de ani de activitate revoluționară, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste România vâ adresează cele mai calde 
felicitări și vă exprimă cea mai profundă și înaltă cinstire, ad
mirație și prețuire pentru strălucita activitate pe care o desfă- 
șurați în fruntea partidului și statului, pentru contribuția inesti
mabilă ce o aduceți la făurirea destinului nou, socialist al Româ
niei, la cauza progresului și civilizației epocii noastre.

Cunoscind din fragedă copilărie nedreptățile sociale ale vechiu
lui regim, v-ați angajat cu inalt spirit de dăruire și neînfricare 
în marea epopee a luptei revoluționare împotriva exploatării și 
asupririi, pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale clasei munci
toare, ale poporului,, pentru libertate și o viață mai bună. în
tregul nostru partid și popor aprecioză eroismul, spiritul de abne
gație și curajul cu care ați infruntat prigoana forțelor de opre
siune ale vechii orînduiri. Anii indelungați petrecuți în închisori 
și lagăre nu numai că nu v-au putut fringe voința de luptq, ci, 
dimpotrivă, v-au-călit, v-au oțelit, v-au sporit dirzenia și energia 
revoluționară. Acționmd neobosit, in ciuda condițiilor neasemuit 
de grele, ca militant comunist și revoluționar de profesie, ați 
adus o contribuție de mare însemnătate la unirea și mobilizarea 
clasei 'muncitoare, a tineretului, a forțelor patriotice aie țarii in 
lupta împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșierești, îm
potriva fascismului și a războiului, pentru răsturnarea vechiului 
regim și eliberarea patriei.

în anii care au urmat insurecției naționale armate antifasciste 
șl ântiimperiăliste.'Cd activist de frugte al pdrTfttUllți,: ați acționat 
cu inepuizabil elan și pasiune revoluționară, 'cu fermitate și 
combativitate neslăbite pentru îndeplinirea exemplară a numeroa
selor sarcini de deosebită răspundere ce v-au fost încredințate 
în organizarea și conducerea marilor bătălii de clasă desfășu
rate de partid pentru cucerirea și consolidarea puterii politice, 
în mobilizarea resurselor materiale și urbane pentru victoria în 
războiul antifascist, in vasta activitate consacrată reconstrucției 
țării și reorganizării statului pe baze noi, democratice. Este bine 
cunoscută contribuția remarcabilă pe care ați adus-o la înde
plinirea cu succes a sarcinilor și obiectivelor partidului în noile 
condiții istorice, la organizuiea șl mobilizarea tineretului în ma
rile mișcări sociale ale epocii, la transformarea socialistă a agri
culturii, la crearea și educarea armatei noi a țării, la lupta pentru 
făurirea bazei materiale și a suprastructurii noii societăți. Am 
îndelungați, activind in forurile cele mai înalțe ale partidului — 
ca membru’al Biroului Politic și secretar al Comitetului Cen
tral — ați avut un aport deosebit, apreciat de toți comuniștii, 
de masele largi de oameni ai muncii, la întărirea organizatorică 
și politică a partidului’, la înfăptuirea cu succes a misiunii sale 
istorice in conducerea societății, la elaborarea șr transpunerea 
în viață a întregii politici interne și externe a României socia
liste.
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost conferite, pentru 
a doua oară, Titlul de onoare suprem „Erou al Republicii 
Socialiste România" și Ordinul „Victoria Socialismului"

CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să încep prin a exprima 

cele mai vii mulțumiri Comitetului Cen
tral al partidului. Consiliului de Stat și 
guvernului țării pentru mesajul adresat, 
pentru aprecierile și sentimentele expri
mate la adresa mea, a activității desfă
șurate în înfăptuirea politicii partidului 
și . statului de făurire a socialismului și 
ridicare a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

Doresc, de asemenea, să exprim calde, 
mulțumiri pentru acordarea, a doua 
oară, a titlului de „Erou al Republicii 
Socialiste România*1, considerînd aceasta 
ca o înaltă apreciere dată activității des
fășurate timp de mai bine de 45 de ani 
în mișcarea revoluționară, în înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, 
pentru măreția și fericirea poporului. 
(Vii și puternice aplauze).

Totodată, exprim profunde mulțumiri 
delegațiilor militanțiîor din ilegalitate, 
ale organizațiilor de masă și obștești, co
mitetelor județene de partid, ministere
lor și celorlalte organisme de stat, uniu
nilor de creație, organizațiilor și institu
țiilor științifice, consiliilor naționalități
lor conlocuitoare, armatei, Uniunii Tine
retului Comunist, pionierilor și șoimilor 
patriei, delegațiilor întreprinderilor și 
cooperativelor agricole de producție, care 
mi-au adresat cu acest prilej emoțio
nante mesaje de felicitări.

Fojosesc acest prilej pentru a exprima, 
de asemenea, cele mai vii mulțumiri tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire 
<je qaționajitațe, c^re țni-au adresat feli
citări cu prilejul zilei de naștere și îm
plinirii a peste 45 de ani de activitate 
revoluționară. Doresc să exprim cea mai 
adîncă recunoștință întregului nostru po
por pentru sentimentele vibrante mani
festate cu acest prilej. în care văd o 
expresie a prețuirii și încrederii pentru 
activitatea ce am închinat-o cauzei so
cialismului, bunăstării și fericirii sale, o 
expresie a încrederii în politica Partidu
lui Comunist Român — forța poîitică 
conducătoare a societății noastre socia
liste. (Aplauze îndelungate).

Sînt profund emoționat și îmi este 
foarte greu să găsesc, în aceste împre
jurări, cuvintele cele mai potrivite pen
tru a exprima sentimentele pe care le

simt față de manifestările de dragoste 
și încredere cu care sînt înconjurat de 
tovarășii de muncă, de comuniști, de în
tregul popor. înțeleg bine că toate aces
tea sînt legate nu atît de prilejul împli
nirii virstei de 60 de ani, ci mai cu sea
mă se referă la activitatea pe care am 
deșfășurat-o în mișcarea revoluționară, 
în. rîndurile tineretului și ale partidului 
comunist, pentru apărarea intereselor 
maselor populare, a libertăților democra
tice, pentru victoria revoluției socialiste 
și făurirea noii orînduiri sociale pe pă- 
mîntul patriei noastre. (Aplauze puter
nice).

în tot ce ați spus aici, dragi tovarăși, 
începînd cu Mesajul Comitetului Central, 
al Consiliului de Stat și guvernului, 
trebuie să vă declar deschis că văd, 
în primul rînd, o apreciere a poli
ticii partidului nostru comunist. Tot ceea 
ce s-a înfăptuit în țara noastră datorăm 
faptului că clasa muncitoare, masele 
populare au avut în partid un conducă
tor încercat, care a știut întotdeauna, să 
țină sus steagul luptei revoluționare, să 
conducă neabătut poporul nostru pe ca
lea revoluției socialiste, a socialismului, 
spre victorie, spre măreția României. 
(Aplauze puternice ; urale îndelungate).

Ați vorbit aici, dragi tbvarăși, despre 
activitatea mea în diferite domenii, dar 
trebuie să declar, cu acest prilej, că tot 
ceea ce am realizat este rezultatul mun
cii colective, la care fiecare membru al 
Comitetului nostru Central, al Comite
tului Politic Executiv, al Consiliului de 
Stat și guvernului, fiecare activist de 
partid, fiecare dintre voi, cei prezenți 
aici, și fiecare comunist, fiecare om al 
muncii a adus o contribuție importantă. 
Pentru că, fără unirea partidului și po
porului, nimic nu poate fi înfăptuit ! Tot 
ceea ce am realizat datorăm partidului 
nostru, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, minunatului 
popor român, care urmează și înfăptuiește 
neabătut politica partidului, politică ce 
corespunde pe deplin intereselor vitale 
ale întregii națiuni. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Iată de ce vă rog să-mi permiteți să 
aduc, de la început, un omagiu fierbinte 
militanțiîor ’ partidului, tuturor comuniș
tilor și revoluționarilor care au luptat 
pentru ca România să fie liberă și să

pășească pe calea socialismului ; să aduc 
un omagiu fierbinte partidului nostru — 
conducătorul luptei pe calea socialismu
lui — un viu omagiu întregului nostru 
popor, exprimînd tutu'ror mulțumiri și 
urarea de noi și noi succese, de multă 
sănătate și fericire. (Urale puternice. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși,
Trebuie să vă mărturisesc că simt o 

deosebită plăcere că, la-vîrsta de 60 de 
ani, privindu-mi retrospectiv viața, pot 
spune că am trăit-o așa cum trebuie 
trăită de un revoluționar. Aproape o ju
mătate de secol am luptat în rîndurile 
mișcării revoluționare, făcîndu-mi dato
ria de soldat credincios al partidului, de 
fiu devotat al poporului, făcînd totul 
pentru cauza bunăstării și fericirii na
țiunii noastre, pentru măreția, libertatea 
și independența patriei. (Urale puternice 
și aplauze îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ca fiu de țăran, am cunoscut asuprirea 
moșierilor, iar apoi, începînd de la 11 
ani, exploatarea capitalistă. încă în 1930, 
la vîrsta de 12 ani, participam de acum 
activ la viața și lupta tineretului sin
dical revoluționar. Erau anii de criză 
economică, de intensificare a exploatării 
burghezo-moșierești, ani de fascizare ra
pidă a țării. în aceste împrejurări, miș
carea revoluționară cunoștea un puternic 
avînt. Partidul comunist, Uniunea Tine
retului Comunist, alte organizații revo
luționare și democratice se ridicau cu 
hotărîre la luptă pentru apărarea intere
selor maselor de oameni ai muncii, îm
potriva reacțiunii și fascismului, pentru 
democrație și pace.

Aceste împrejurări îfi care am intrat 
în mișcarea revoluționară sindicală, iar 
apoi, în 1933, în Uniunea Tineretului 
Comunist — dată ce marchează și cali
tatea de membru al partidului — au pus 
o puternică amprentă asupra vieții și ac
tivității mele revoluționare și politice. 
Această perioadă, de avint revoluționar, 
caracterizată prin puternice mișcări de 
mase, demonstrații, greve, care au cu
prins zeci de mii de oameni ai muncii 
și au atins nivelul cel mai înalt în 1933
(Continuare in pag. a lll-a)
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Tn timpul adunării festive de la Sala Palatului Republicii

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

privind conferirea, pentru a On oară, a IMi de onoare sam 
„EROU 1 REPUBLICII WIHLISIE ROMANIA" si a Brăliilii 
„VICTORIA SOCUU" tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România
Pentru merite excepționale în activitatea revo

luționară consacrată eliberării sociale și națio
nale a poporului român, instaurării și consoli
dării puterii politice a clasei muncitoare, dez
voltării patriei pe calea socialistă.

Pentru contribuția hotărîtoare adusă, în irun- 
tea partidului și statului, la elaborarea și înfăp
tuirea Programului de ediiicare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, pentru munca neobo
sită și înaltul spirit de dăruire, puse în slujba 
progresului și prosperității țării, bunăstării și 
fericirii îhtregului popor,

Pentru rolul esențial în elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe a partidului și statului, 
consacrată apărării suveranității și independen
ței naționale, afirmării României în viața inter
națională, dezvoltării și întăririi relațiilor sale 
cu țările socialiste, cu celelalte state ale lumii, 
soluționării problemelor complexe ale vieții in
ternaționale, întăririi unității mișcării comuniste

și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste,, 
triumfului cauzei păcii, prieteniei și colaborării 
între popoare.

Pentru întreaga activitate creatoare de inesti
mabilă valoare care a îmbogățit tezaurul socia
lismului științific, al teoriei și practicii revolu
ționare contemporane,

Exprimînd sentimentele de înaltă prețuire, sti
mă și recunoștință ale întregului popor.

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de 
naștere și împlinirii a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia decretează:

Articol unic. — Se conferă, pentru a doua oară, 
Titlul de Onoare Suprem „Erou al Republicii So
cialiste România” și Ordinul „Victoria Socia
lismului" tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

București, 25 ianuarie' 1978
7
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(Urmare din pag. I)
Apreclind vasta dumneavoastră experiență revo

luționară, strălucitele calități de militant și condu
cător comunist, dovedite în îndelungata activitate 
consacrată intereselor vitale ale clasei muncitoare, 
ale tuturor celor ce muncesc, progresului multila
teral al societății românești, partidul și poporul 
v-au încredințat cea mai înaltă răspundere — aceea 
de secretar general al Partidului Comunist Român, 
iar apoi funcția suprem^ de corțducere a statului 
— aceea de președinte al Republicii Socialiste 
România, cel dintîi președinte al patriei noastre.

Alegerea dumneavoastră în fruntea partidului șl 
statului a constituit un moment crucial în desfă
șurarea operei de construcție socialistă în Româ
nia, a inaugurat o etapă nouă, caracterizată prin- 
tr-un profund spirit științific, rațional și înnoitor în 
conducerea societății, prin întărirea puternică a le
găturilor cu masele largi populare, stimularea și mo
bilizarea energiilor lor creatoare, participarea entu
ziastă a întregului popor la făurirea conștientă a 
propriei sale istorii. Congresul al IX-lea a deschis 
o vastă perspectivă de muncă șl creație, de pro
gres și prosperitate patriei noastre, constituind o 
adevărată piatră de hotar în amplul proces revo
luționar de edificare a socialismului și comunis
mului în România. Obiectivele cutezătoare și profund 
realiste, izvorîte din cerințele și realitățile obiective 
ale țării — dezvoltate și completate apoi ia Con
gresele al X-lea și al Xl-lea, precum și la Confe
rințele Naționale ale partidului — au determinat un 
avint cu adevărat clocotitor vieții șl muncii întregii 
națiuni, un dinamism fără precedent dezvoltării tu
turor sectoarelor economico-sociale, întregii noastre 
societăți socialiste.

De cînd vă afiați în fruntea Partidului Comunist 
Român, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați im
primat în activitatea Comitetului Central, a organe
lor și organizațiilor de partid o concepție superi
oară cu privire la întărirea și perfecționarea con
tinuă a rolului conducător al partidului în socie
tate, pornind de la principiile de bază ale socialis
mului științific, de la legitățile obiective ale noii orîn
duiri sociale, de la condițiile și necesitățile țării 
noastre. Acționînd cu nestrămutată încredere in 
forța și capacitatea clasei muncitoare și a parti
dului ei revoluționar, ați impulsionat dezvoltarea largă 
a democrației interne de partid, ați promovat un stil 
de muncă bazat pe consultarea și atragerea efectivă 
a comuniștilor, a întregului partid la elaborarea hotă- 
ririlor, la întărirea muncii și conducerii colective, in- 
cepind cu Comitetul Central și pînă |os, in orga
nizațiile de bază. întotdeauna primul la datorie, 
dumneavoastră, mult Iubite șl stimate tovarășe 
Ceaușescu, ne dați în permanență exemplu de înaltă 
răspundere în slujirea cauzei socialismului, a înai- 
telor idealuri ale Partidului Comunist Român.

Prin întreaga dumneavoastră activitate v-ați afir- 
' mat ca un înflăcărat promotor al noului în viața și 

activitatea partidului nostru, împotriva a tot ceea 
ce este învechit, depășit de realitate, a tot ceea ce 
frinează mersul înainte ; ați vegheat neobosit și ați 
acționat ca întreaga politică a partidului să fie cu 
adevărat emanația voinței și intereselor clasei mun
citoare, ale poporului, în deplină concordanță cu 
cerințele vremii, cu schimbările care au loc în so
cietate, în lume. Prin viziunea dumneavoastră po
litică revoluționară cu privire la activitatea de partid, 
prin preocuparea consecventă pentru transformarea 
fiecărei organizații a partidului într-o forță dinamică 
a colectivului de oameni ai muncii sînteți pentru noi 
toți un însuflețitor îndemn în eforturile consacrate 
afirmării tot mai puternice a partidului nostru co
munist în conducerea cu succes a operei istorice 
de construcție socialistă și comunistă în Româ
nia.

Comitetul Central, Consiliul de Stat, Guvernul și 
întregul nostru popor dau o înaltă apreciere rolu
lui de însemnătate excepțională pe care l-ați avut 
și îl aveți în orientarea eforturilor întregii națiuni, 
â resurselor materiale și umane ale țării spre crearea 
unei puternice și moderne baze tehnico-materiale 
a societății — ca factor hotărîtor al ridicării Româ
niei pe noi trepte de progres și prosperitate. In 
perioada de cînd vă afiați la conducerea partidului 
și statului, economia românească a cunoscut un 
ritm de dezvoltare care a slîrnlt admirația lumii în
tregi, au avut loc profunde schimbări înnoitoare in 
structura producției de bunuri materiale, in concor
danță cu marile exigențe' ale revoluției tehnlco-ștlin- 
țlfice mondiale. Pe baza principiului, pe care îl sus
țineți cu atîta consecvență, al dezvoltării armo
nioase a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, au fost ridicate la o viață nouă toate regiu
nile și județele patriei. Pretutindeni pătrunde cu pu
tere civilizația modernă, socialistă.

Planurile cincinale — ia ..orientarea și elaborarea 

cărora ați avut un rol hotărîtor — au făcut ca as
tăzi, în anul sărbătoririi dumneavoastră, industria 
socialistă românească să realizeze o producție de 
38 de ori mai mare decît în cel mal prosper an al 
perioadei antebelice, in prezent, întregul nostru po
por își concentrează eforturile spre înfăptuirea gran
diosului obiectiv pe care l-ați enunțat la Confe
rința Națională a partidului de transformare a acu
mulărilor cantitative de pînă acum într-o calitate 
nouă, superioară, de realizare a unui salt revolu
ționar în dezvoltarea șl modernizarea industriei, agri
culturii, celorlalte ramuri ale economiei naționale, 
pe baza cuceririlor științei șl tehnicii celei mai înain
tate.

Viața confirmă zi de zi teza pe care ați dezvol- 
tat-o, încă de la Congresul al IX-lea, potrivit că
reia intensificarea eforturilor pentru sporirea bogă
ției materiale a societății constituie singura bază, 
unica sursă de satisfacere în condiții tot mai bune 
a cerințelor de viață ale oamenilor muncii. Ca ur
mare a succeselor obținute în dezvoltarea econo
miei, în fiecare localitate a țării, în fiecare' cămin 
s-au făcut și se fac simțite nemijlocit numeroasele 
măsuri inițiate de partid, de dumneavoastră perso
nal, pentru creșterea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor muncii de la orașe 
și sate, sporirea veniturilor populației, dezvoltarea 
construcției de locuințe, ridicarea generală a gra
dului de bunăstare și civilizație al poporului. în
treaga națiune vă poartă o fierbinte recunoștință 
pentru grija deosebită pe care o manifestați față 
de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă 
și de viață ale cetățenilor patriei, pentru bunăstarea 
și fericirea tuturor celor ce muncesc.

Dăm o înaltă apreciere preocupării dumneavoas
tră neobosite pentru afirmarea tot mai puternică a 
gindiril științifice românești, pentru intensificarea 
cercetării în concordanță cu cerințele progresului 
societății, gri|ii permanente pe care o manifestați 
pentru extinderea și modernizarea întregului sistem 
de învățămînt, în vederea asigurării cadrelor de 
înaltă competență solicitate de mersul înainte al 
construcției socialiste, atenției deosebite pe care 
o acordați' înfloririi literaturii șl artelor, făuririi cul
turii noi, socialiste, îmbogățirii vieții spirituale a so
cietății, lărgirii orizontului de cultură al întregului 
popor.

Ați desfășurat o vastă activitate pentru creșterea 
rolului și perfecționarea activității statului socialist, 
pentru așezarea conducerii tuturor domeniilor vieții 
economice șl sociale pe temelia celor mai avansate 
cuceriri ale științei și tehnicii moderne, ale cunoaș
terii umane. Ați militat ferm pentru organizarea în
tregii vieți sociale pe baza legii, acționînd pentru 
crearea unul cadru legislativ de tip socialist, pentru 
întărirea legalității socialiste în toate sectoarele de 
activitate, pentru aplicarea principiilor eticii și echi
tății socialiste în spiritul îmbinării armonioase a in
tereselor fiecărui cetățean cu interesele generale ale 
societății.

în calitate de comandant suprem al Forțelor Ar
mate, v-ați preocupat și vă preocupați cu înaltă răs
pundere de întărirea continuă a capacității de apă
rare a patriei, de pregătirea șl dotarea modernă a 
armatei noastre, ați dezvoltat doctrina militară nouă, 
revoluționară a țării, pornind de la necesitatea pre
gătirii întregului popor pentru apărarea gliei strămo
șești, a independenței, integrității teritoriale și suve
ranității naționale a României.

Pornind de la teza socialismului științific cu pri
vire la făurirea de către poporul eliberat de exploar 
tare a propriei sale istorii, ați manifestat și manifes
tați permanent o preocupare deosebită pentru crea
rea unui larg cadru organizatoric de participare ne
mijlocită a tuturor oamenilor muncii — fără deosebire 
de naționalitate — la conducerea activității econo
mice și sociale, a statului socialist. întregul nostru 
popor apreciază în mod deosebit preocuparea dum
neavoastră neslăbită pentru întărirea democrației 
muncitorești, pentru adîncirea și perfecționarea con
tinuă a democrației socialiste în toate compartimen
tele vieții sociale și de stat, pentru întărirea rolului 
organismelor de conducere colectivă la toate nive
lurile societății, organizațiilor de masă și obștești, 
unite, sub conducerea partidului, în cadrul Frontului 
Unității Socialiste.

Un rol de cea mai mare importanță în dezvoltarea 
democrației socialiste a avut crearea — din iniția
tiva dumneavoastră — a consiliilor oamenilor muncii, 
la care participă un mare număr de muncitori ce 
lucrează nemijlocit în producție și care poartă răs
punderea pentru buna gospodărire a unităților eco
nomico-sociale, ținerea congresului acestor organis
me colective de conducere și crearea Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii. Aceasta exprimă creș
terea rolului conducător al clasei muncitoare în so
cietatea noastră, condițiile create pentru ca cei ce 

muncesc să hotărască în mod liber asupra mersului 
înainte al țării, asupra propriului lor destin. Tot
odată, v-ați preocupat constant de dezvoltarea demo
crației cooperatiste, de asigurarea cadrului de parti
cipare directă a țărănimii la dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii, ca și la conducerea întregii vieți 
soci'ale. Nu există astăzi în țara noastră domeniu 
de activitate în care să nu funcționeze organisme 
democratice, colective de conducere șl de muncă, 
în care oamenii muncit să nu participe activ și efec
tiv la adoptarea deciziilor, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii de construcție a socialismului.

Prezența dumneavoastră permanentă în mi|locul 
oamenilor muncii, întîlnirile și discutarea concretă a 
problemelor la fața locului cu muncitorii, țăranii, 
specialiștii, oamenii de știință și cultură, consultarea 
sistematică a maselor largi populare au imprimat o 
atmosferă de puternică emulație, de înaltă răspun
dere și exigență în înfăptuirea marilor obiective și 
sarcini ale dezvoltării econemico-sociale a țării. O 
importanță hotărîtoare a avut organizarea, din ini
țiativa dumneavoastră, a numeroase reuniuni și con
ferințe ale oamenilor muncii din diferite ramuri de 
activitate, în cadrul cărora s-au stabilit căile și mij
loacele concrete de înfăptuire în viață a obiectivelor 
și sarcinilor politicii partidului și statului.

Este unanim apreciată grija cu care vegheați la 
perfecționarea raporturilor sociale și a relațiilor din
tre oameni, la lărgirea continuă a drepturilor și li
bertăților tuturor cetățenilor patriei. Una din preocu
pările fundamentale pe care ați manifestat-o per
manent este întărirea unității, frăției și solidarității 
între toți oamenii muncii — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități — asigurarea con
dițiilor pentru dezvoltarea economico-socială a tu
turor regiunilor șl județelor, a tuturor localităților 
țării, pentru manifestarea plenară, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, în întreaga viață economică 
și socială a tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Aceasta a sporit șl mai mult stima și 
dragostea pe care vi le poartă oamenii muncii, na
ționalitățile conlocuitoare din patria noastră, a con
tribuit la cimentarea și mai puternică a unității mo- 
ral-politice a întregului popor, la dezvoltarea proce
sului de omogenizare a societății noastre.

Nu putem să nu subliniem cu acest prilej ecoul 
profund pe care îl au în masele populare concepția 
umanismului revoluționar, ai cărui promotor consec
vent sînteți, preocuparea dumneavoastră neslăbită 
pentru ca în centrul întregii opere de construcție 
socialistă să se afle neabătut omul, afirmarea sa 
plenară ca făuritor conștient al propriei istorii, dez
voltarea multilaterală a personalității umane, gene
ralizarea în masă a trăsăturilor morale înaintate și 
ridicarea conștiinței socialiste a tuturor celor ce 
muncesc.

Atunci cînd poporul nostru a trecut prin momente 
grele, dumneavoastră, iubite tovarășe' Nicolae 
Ceaușescu, ați fost cel dintîi care ați organizat și 
condus acțiunile ce se impuneau, ați găsit căile cele 
mai pătrivite pentru a reda oamenilor noi elanuri și 
puteri, încredere și voință de luptă, le-ați deschis o 
perspectivă luminoasă, îmbărbătînd prin luciditatea, 
energia și profundul umanism ce vă caracterizează, 
prin pilda comunistului de mare omenie.

Pe bună dreptate, dumneavoastră situați pe pri
mul plan, în cadrul răspunderilor ce revin societății, 
educarea revoluționară a oamenilor muncii, cultiva
rea înaltelor virtuți care au caracterizat întotdeauna 
poporul nostru — simplitatea, modestia, spiritul de 
dreptate și de omenie — însușirea concepției știin
țifice despre lume și viață, a modului de existență 
propriu orînduirii noi pe care o edificăm. Astăzi, ca 
de altfel de-a lungul întregii dumneavoastră acti
vități politice, revoluționare, puneți un accent major 
pe creșterea și formarea tinerelor generații în spi
ritul concepției umanismului revoluționar, al celor 
mai înaintate cuceriri ale cunoașterii umane, ca dem
ne continuatoare ale glorioaselor tradiții revoluțio
nare ale poporului, ale comuniștilor, ca luptătoare 
vajnice pentru înfăptuirea Idealurilor comunismului, 
pentru libertatea, prosperitatea și viitorul fericit al 
patriei noastre, pentru triumful progresului social și 
al păcii în lume.

Este o realitate Incontestabilă, un adevăr înscris 
pentru totdeauna în istoria României, faptul că anii 
de cînd vă afiați în fruntea partidului și statului 
reprezintă epoca cea mai fertilă, mai bogată în reali
zări și succese mărețe din întreaga existență mile-
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nară a poporului român. Tn această epocă au cunos
cut o puternică cimentare alianța muncitorească-ță- 
rănească, unitatea de granit a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Român, care s-a dovedit 
exponentul fidel al intereselor și aspirațiilor funda
mentale ale națiunii noastre socialiste, forța capa
bilă să conducă România pe culmile grandioase ale 
comunismului.

Aplicînd adevărurile unlversal-valabile la condițiile 
social-istorice concrete din România, pornind'de la 
cerințele mersului nostru înainte, ați adus o con
tribuție Inestimabilă la fundamentarea și elaborarea 
a noi teze și concepte cu privire la numeroase pro
bleme de bază' ale conducerii țării, ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre 
comunism, care și-au găsit concretizarea în vasta 
operă teoretică pe care ați creat-o, precum și in 
marea Cartă a națiunii noastre — Programul Parti
dului Comunist Român. Vasta activitate pe care ați 
desfășurat-o pe tărîmul gîndirii social-politice, al ge
neralizării teoretice a practicii revoluționare — și 
care fac din dumneavoastră un erudit om de știință, 
recunoscut nu numai în țară, ci și pe plan mondial — 
a îmbogățit cu noi idei, teze și concluzii tezaurul 
socialismului științific, patrimoniul cunoașterii și 
creației istorice a epocii noastre. Lucrările dumnea
voastră teoretice au un rol uriaș în înarmarea part1- 
duluț, a tuturor constructorilor socialismului din 
România cu orientări principiale, clare, în elucidarea 
numeroaselor probleme și fenomene noi care apar 
în procesul transformării revoluționare a societății, 
deschid largi perspective și însuflețesc întreaga na
țiune la făurirea conștientă a propriului destin, a 
viitorului ei fericit.

încercăm cu toții un sentiment de legitimă mîn- 
drie știind că astăzi patria noastră — România so
cialistă —'’este larg apreciată, stimată și prețuită 
in întreaga lume pentru realizările dobîndite în con
strucția noii orînduiri, pentru politica sa dinamică 
de pace și colaborare, pentru rolul activ și contri
buția constructivă pe care personal, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la soluționa
rea marilor și complexelor probleme ale lumii con
temporane, ale vieții internaționale actuale.

întregul partid șl popor apreciază fermitatea și 
consecvența cu care militați pentru dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și solidarității cu toate țările socia
liste, pentru întărirea unității și colaborării lor. Ați 
acordat șl acordați, de asemenea, o mare atenț!e 
intensificării relațiilor României cu țările în curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, întăririi conlucrării 
strînse cu acestea atît pe plan bilateral, cît și in 
cadrul luptei mondiale împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste. Totodată, ați promo
vat constant relațiile multilaterale ale țării noastre 
cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza principiilor deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile Interne și avantajului 
reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței — principii pentru a căror gene
ralizare in viața Internațională acționați cu fermi
tate neabătută.

Pornind de la interesele supreme ale poporului ro
mân, acționînd intr-un spirit de înaltă răspundere 
pentru soarta întregii omeniri, v-ați afirmat ca militant 
ferm și perseverent pentru securitate și colaborare 
în Europa și în lume, ca înflăcărat promotor și apă
rător al dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî de 
sine stătător destinele, ca luptător consecvent îm
potriva politicii imperialiste de forță și dictat, pentru 
eliberarea tuturor popoarelor care se mai află sub 
dominația colonialismului și neocolonialismului, pen
tru stingerea focarelor de conflicte șl încordare din 
lume și rezolvarea pe cale politică, pașnică a tuturor 
problemelor litigioase dintre state. Sînt bine cunos
cute pasiunea și combativitatea cu care luptați pen
tru înfăptuirea dezarmării, și în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării și 
crearea unei noi ordini economice mondiale, pentru 
creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite șl al 
altor organisme în viața internațională, pentru parti
ciparea în condiții de deplină egalitate a tuturor sta
telor — îndeosebi a celor mijlocii și mici — la solu
ționarea problemelor contemporane, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Partidul și poporul nostru dau o apreciere deose
bită activității dumneavoastră neobosite consacrate 
întăririi unității și coeziunii mișcării comuniste șl 

muncitorești, depășirii divergențelor care mal există 
între unele partide, promovării normelor noi de relații 
— bazate pe deplină egalitate, pe respectul ferm al 
dreptului fiecăruia de a-și elabora în mod creator, de 
sine stătător, strategia și tactica revoluționară, cores
punzător condițiilor în care își desfășoară activitatea.

Este bine cunoscută, de asemenea, preocuparea 
dumneavoastră consecventă pentru lărgirea continuă 
a relațiilor cu celelalte detașamente ale clasei mun
citoare, cu partidele socialistei și social-democrate,- 
cu mișcările de eliberare națională, prpcum și cu alte 
organizații, democratice, progreslsțe, în scopul întă
ririi unității tuturor forțelor antilmperialiste care se 
pronunță pentru o politică nouă, pentru schimbări 
înnoitoare în viața societății, pentru libertatea, secu
ritatea și pacea popoarelor.

Simțim o profundă satisfacție și mîndrie pentru 
faptul că o serie de teze de bază ale politicii externe 
a partidului și statului nostru, numeroase idei și con
cepte formulate de dumneavoastră personal au găsit 
un ecou profund în opinia publică mondială, au fost 
preluate și însușite de diferite foruri internaționale, 
înscrise în documente importante care jalonează evo
luția vieții politice contemporane. Concepțiile și ideile 
dumneavoastră cu privire la desfășurarea vieții in
ternaționale sînt tot mai larg recunoscute și apre
ciate ca un punct înaintat al gîndirii politice a epocii 
noastre, ca un aport original la soluționarea proble
melor majore care preocupă omenirea contemporană. 
Prin tot ceea ce ați întreprins de-a lungul anilor 
v-ați afirmat ca o remarcabilă personalitate a vieții 
politice mondiale, ca un militant de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești, ca un înflăcărat pro
motor al cauzei păcii, destinderii și colaborării între 
popoare.

Acum, în această solemnă zi de sărbătoare, parti
dul nostru comunist se prezintă mai unit, mai pu
ternic și mai strîns legat de popor ca oricînd, iar 
statui nostru socialist îșl îndeplinește tot mai bine 
rolul organizator în construcția societății socialiste. 
Sub strălucita dumneavoastră conducere, poporul 
nostru se bucură nu numai de realizări mărețe, ci și 
de o clară și minunată perspectivă de viitor. Progra
mul partidului, care exprimă elocvent gîndirea dum
neavoastră profundă și înnoitoare, hotărîrile Con
gresului al Xl-lea și ale recentei Conferințe Naționale 
jalonează drumul luminos pe care România socia
listă va urca tot mai sus, pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, de bunăstare și fericire. Comi
tetul Central al partidului, Consiliul de Stat și gu
vernul se anga|ează în acest moment solemn, îm
preună cu întregul popor, să acționeze cu toată 
energia și fermitatea pentru a da viață Programului 
Partidului Comunist Român, politicii sale interne șl 
externe, proiectelor înaripate ale zilei noastre de 
miine, al căror autor inspirat ați fost și sînteți necon
tenit. Pătrunși de înalta răspundere ce ne revine, 
ne angajăm ca, în frunte cu dumneavoastră, iubite 
tovarășe Ceaușescu, să nu precupețim nimic pentru 
a transforma în realitate mărețele visuri și aspirații 
de mai bine care animă întregul nostru popor.

Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți întru slava 
și măreția acestui popor, pentru gloria șl strălucirea 
partidului nostru comunist, pentru victoria idealuri
lor de progres și pace în lume, întreaga țară vă 
înconjoară, iubite tovarășe Ceaușescu, cu cele mai 
calde sentimente de stimă, dragoste, prețuire și înaltă 
considerație. Sărbătorirea aniversării dumneavoastră 
oglindește deosebit de elocvent afecțiunea și recu
noștința nețărmurită pe care vi le poartă întreaga 
suflare românească, toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, hotărirea unanimă a comuniș
tilor, a poporului nostru de a-și strînge și mal pu
ternic rîndurile în jurul partidului; în jurul dumnea
voastră, de a păși strîns unit în munca și lupta pen
tru înfăptuirea pe pămîntul României a înaltelor idea
luri ale socialismului și comunismului pe care, în 
întreaga dumneavoastră viață, le-ați slujit cu neabă
tută credință, cu fermitate neclintită, cu devotament 
nețărmurit.

La această măreață sărbătoare vă adresăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde urări de sănătate, viață lungă și fericire. 
Vă dorim, din adîncul Inimii, tinerețe veșnică, forță 
creatoare și multe, multe succese în fruntea partidu
lui și statului, spre binele și fericirea întregului popor, 
spre strălucirea și măreția patriei noastre socialiste.

La mulți ani, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu I
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prin marile mișcări revoluționare 
din Valea Prahovei, din București 
— printre care și la Grivița — și 
din alte centre importante ale 
României, au determinat contopi
rea, ca să spun așa, a vieții și ac
tivității mele cu mișcarea revolu
ționară. Toate acestea m-au făcut 
să înțeleg că pentru un revoluțio
nar, pentru un fiu al țăranilor și 
muncitorilor nu există o altă caie 
decît calea luptei împotriva asu
pririi, pentru răsturnarea jugului 
burghezo-moșieresc, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună. (Aplauze 
puternice, îndelungate). Astfel, la 
vîrsta de 16 ani arh devehit acti
vist al Tineretului Comunist, al- 
partidului, revoluționar de profe
sie — cum se spdnea.

Deși eram încă tînăr, Uniunea 
Tineretului Comunist, partidul 
mi-au încredințat sarcini de răs
pundere atît în mișcarea antifas
cistă a tineretului, cît și în con
ducerea organizațiilor de tineret 
din Oltenia și Prahova. Cu toate 
că aceștia au fost anii grei de 
luptă și de înfruntare cu aparatul 
de represiune burghezo-moșieresc, 
trebuie să mărturisesc acum că-i 

consider printre cei mai frumoși 
ani din viața mea de activist re
voluționar, din întreaga perioadă 
de apartenență la mișcarea revo
luționară, la Partidul Comunist 
Român. (Aplauze puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Au urmat apoi anii de închisoa
re, la Brașov și Doft.ana,. reîntîl- 
nirea cu unii militanți din activi
tatea trecută, cunoașterea a noi 
militanți ai partidului. Acești ani 
au constituit anii de puternică 
școală revoluționarăj atît pentru 
mine, cît și pentru atîția alți mi- 
litanți comuniști, revoluționari și 
democrați.

în 1939 și 1940, viața politică in
ternațională se agrava. Forțele 
reacționare, dictatura regală au 
împins România spre o politică de 
izolare și -de aruncare a țării în 
brațele Germaniei hitleriste. în 
acele împrejurări, partidul nostru 
a desfășurat o intensă activi
tate, folosind’ condițiile politice, 
toate posibilitățile legale de pe 
atunci pentru realizarea unui 
larg front al tuturor forțelor 
patriotice, democratice, pentru 
a apăra interesele naționale ale 
țării. încă în acești ani. s^au 
făcut pași însemnați spre întărirea 
Frontului Unite și a colaborării cu 
alte forțe democratice. în aceste 
împrejurări, partidul a stat în frun
tea mișcărilor de masă* greviste, a 
demonstrațiilor împotriva acestei 
politici antinaționale, în fruntea 
puternicei manifestări, din 1 Mai 
1939, care a demonstrat voința po
porului" nostru de a spune nu po
liticii reacționare, de a apăra inte
gritatea și suveranitatea țării. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în acești ani, după eliberarea din 
închisoare, partidul mi-a încredin
țat sarcina — împreună cu alți to
varăși — de reorganizare a Uniuni: 
Tineretului Comunist, de unire a 
mișcării tineretului în lupta împo
triva fascismului, pentru a asigura 
o dezvoltare nouă a patriei noastre. 
Nu doresc să mă opresc acum asu
pra acelor ani. Este bine însă să 
reamintesc că, în aceste împreju
rări, partidul nostru a reușit să 
realizeze, în 1940, un uriaș front 
împotriva Dictatului de la Viena. 
Este un merit al partidului nostru 
faptul că mișcările democratice, 
Uniunea Democratică Maghiară, 
organizațiile populației de națio
nalitate germană s-au ridicat, de 
asemenea, cu hotărîre împotriva 
Dictatului de la Viena, că partidul 
nostru a fost singurul care a lup
tat pentru apărarea demnității și 
integrității patriei, unind masele 
populare în această luptă. (Aplau
ze puternice).

Partidul nostru a jucat un rol 
hotărîtor în organizarea luptei 
contra războiului dus împotriva 
Uniunii Sovietice, pentru ieșirea 
României din acest răzbdi, pentru 
alăturarea ei coaliției antifasciste, 
armatelor sovietice și pentru parti
ciparea activă, după actul istoric 

de la 23 August, la zdrobirea defi
nitivă a fascismului.

Partidului nostru comunist, mili- 
tanților și activiștilor săi datorăm 
faptul că au știut, în cele mai grele 
împrejurări, să fie în fruntea 
luptei pentru apărarea demnității, 
a onoarei poporului nostru, pentru 
a demonstra că poporul nostru nu 
a avut niciodată nimic cu politica 
reacționară, cu războiul hitlerist, 
că poporul nostru a fost întotdeau
na pentru o politică de pace, de 
prietenie cu Uniunea Sovietică, cu 
vecinii săi, cu toate statele lumii ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Nu voi vorbi acum de cei încă 
4 ani de închisoare și lagăre, pînă 
în 1944, cînd, odată cu victoria in
surecției armate antifasciste și 
antiimperialiste și trecerea la re
organizarea întregii activități poli
tice pe baze legale, partidul mi-a 
încredințat — de asemenea, îm
preună cu alți tovarăși — sarcina 
reorganizării Uniunii Tineretului 
Comunist, a unirii forțelor tinerei 
generații în lupta pentru partici
parea la războiul antifascist, pen
tru democratizarea țării, pentru 
continuarea procesului început la 
23 August, de transformare revo
luționară a țării.

Privind acum toată perioada ce
lor 14 ani de luptă revoluționară, 
din care o parte însemnată în în
chisoare și lagăre, perioadă în care 
am cunoscut și satisfacții, dar, ca 
atîția alți militanți revoluționari, a 
trebuit să înfrunt și multe greu
tăți, pot spune că mi-am îndeplinit 
cu cinste și fără preget sarcinile 
încredințate, că am servit întot
deauna cauza partidului, cauza re
voluției, idealurile socialismului, 
interesele și aspirațiile de dreptate 
ale poporului meu. (Aplauze pu
ternice, prelungite, se scandează. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am cunoscut perioadă romantis
mului revoluționar, cînd orice 
greutăți, orice jertfe se acceptau 
și se înfruntau cu mîndrie și neîn
fricare, cu spirit de dăruire. în 
acele împrejurări grele, comuniștii 
aveau deplina încredere în victo
ria cauzei revoluționare, acceptau 
orice sacrificiu, fiind gata să-și 
dea și viata, visînd în același timp 
și imaginîndu-și noua organizare 
socială, în care omul să fie pe de
plin liber și stăpîn pe destinele 
sale. Cred că mulți dintre tovarășii 
care au activat în ilegalitate — 
între care unii se găsesc acum în 
sală — vor fi de acord cu mine că 
lupta revoluționară, viața în colec
tivele din închisori și lagăre au 
constituit o înaltă școală de pre
gătire politico-ideologică, de edu
care și formare în spiritul 
principiilor eticii și echității so
cialiste și comuniste. Activiștii re
voluționari, comuniștii puneau mai 
presus de orice interesele maselor 
populare, lupta împotriva asupri
torilor ; ei renunțau la tot, împăr
țind de multe ori între ei ultima 
bucată de pîine, dar ținînd sus 
steagul luptei revoluționare. în 
mod deosebit aș dori să mențio
nez viața organizată în închisori 
în spiritul principiilor eticii co
muniste, care au dat tărie și for
ță tuturor celor închiși să reziste 
prigoanei, înfometării, mizeriei și 
să țină sus steagul luptei revolu
ționare, să nu se plece nici un 
moment în fața claselor exploata
toare.

Consider că este bine să rea
mintesc toate acestea acum, cînd 
partidul nostru pune un accent 
deosebit pe afirmarea în viața so
cietății noastre a principiilor noi, 
revoluționare, ale eticii și echită
ții socialiste, ca mod ‘de gîndire 
și de viață al tuturor oamenilor 
muncii. Și acum, comuniștii, în
deosebi uteciștii, au nevoie de un 
anumit romantism revoluționar ; ei 
trebuie să fie gata de orice sacri
ficiu, să gîndească, să-și prefigu
reze și să-și făurească viitorul, 
gîndind cum va arăta țara mîine, 
ca rezultat al înfăptuirii Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea. Nu se poate să fii revo
luționar, să fii comunist, fără 
a avea și imaginație, fără a-ți 
înfățișa cum va arăta ziua 

. de mîine, fără a visa la fericirea 
poporului, a națiunii. Acestea sînt 
cerințele pe care trebuie să le cul
tivăm continuu în rîndurile parti
dului nostru, ale tinerei generații, 
făcîndu-i pe toți să privească cu 
mîndrie atît la trecut, cît și la 
prezent, dar să gîndească și cum 
trebuie să arate viitorul țării, să 
privească cu deplină încredere vii
torul luminos, comunist al națiu
nii • noastre. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Deși în.Mesajul Comitetului Cen
tral, al Consiliului de Stat și al 
guvernului, precum și în celelalte 
mesaje s-a vorbit mult despre pe
rioada de după 23 August, nu do
resc să mă opresc la activitatea 
desfășurată în perioada construc
ției socialiste. Aș menționa numai 
faptul că, în toate împrejurările, am 
acționat pentru îndeplinirea sarci

nilor puse de partid, atît în condu
cerea Uniunii Tineretului Comu
nist, în activitatea de. partid în 
București, în conducerea regioha- 
lelor de partid Constanța și Olte
nia, la Ministerul Agriculturii, la 
Ministerul Apărării Naționale, iar 
apoi, din 1954, în activitatea de 
partid, ca membru al conducerii 
superioare a partidului, îndeplinin- 
du-mi neabătut misiunile încredin
țate. Am considerat că am obliga
ția față de partid și popor să fac 
totul pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului de edificare a 
societății socialiste. începînd din 
1965, cînd am fost ales secretar 
general al partidului, iar apoi ca 
președinte al Republicii Socialiste 
România, nu am precupețit nici un 
efort, am făcut tot ceea ce am fost 
în stare, ceea ce am crezut că este 
bine să fac pentru ca, împreună cu 
Comitetul Central, cu celelalte or
gane de conducere, cu partidul și 
întregul popor, să asigurăm un 
ritm mai rapid de dezvoltare a pa
triei, ridicarea bunăstării și feri
cirii națiunii noastre socialiste. 
Dacă am lucrat bine sau rău, vor 
judeca partidul și poporul. (Urale 
îndelungate, aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Iată de ce acum, la vîrsta încă 
tînără, de 60 de ani (animație, 
aplauze puternice), după’ mai bine 
de 45 de ani de activitate revolu
ționară, privind retrospectiv viața 
trăită, pot spune că idealurile, vi
sele pentru care am intrat în miș
carea revoluționară, pentru care 
atîția comuniști și atîția revoluțio
nari s-au jertfit și și-au dat chiar 
viața, s-au realizat, constituie o 
realitate a zilelor noastre pe care 
o trăiește întreaga noastră națiune. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Dacă, în vreun fel, aș fi pus în 
situația de a relua de la început 

activitatea de acum aproape 5 de
cenii, declar aici, în fața partidului 
și poporului, .că aș merge fără șo
văire pe aceeași cale, pe calea 
luptei revoluționare, a apărării 
demnității, libertății și fericirii na
țiunii mele. (Aplauze puternice, 
prelungite; urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Acum, la aniversarea a 60 de ani 

de viață și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, simt o 
deosebită mîndrie — ca întregul 
nostru partid și popor — pentru 
marile realizări obținute de națiu
nea noastră în făurirea noii orîn- 
duiri sociale, în transformarea, re
voluționară a patriei.

Sînt bine cunoscute afnplul proces 
revoluționar, profundele transfor
mări care, începînd din 1944, au

avut loc în societatea noastră, șub 
conducerea partidului comunist, 
în această perioadă istorică scurtă 
au fost lichidate pentru totdeauna 
clasele exploatatoare, orînduirea 
capitalistă și moșierească, s-au creat 
economia socialistă unitară, socie
tatea socialistă,, s-au înfăptuit 
profunde transformări economice 
și sociale, care au dus la ridicarea 
continuă a bunăstării întregului 
nostru popor. Am asigurat conso
lidarea cuceririlor revoluționare, 
trecînd apoi la o nouă etapă, supe
rioară, la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România.

Iată de ce se poate afirma, fără 
teama de a greși, că partidul nos
tru -și-a îndeplinit și își îndepli
nește cu cinste misiunea de forță 
politică conducătoare în procesul 
revoluționar, în toate domeniile de 
activitate — proces ce continuă să 
se manifeste cu putere în întreaga 
noastră viață socială. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Este știut că atît în anii ilegali
tății, dar mai ales după ce a de
venit forță conducătoare a socie
tății, partidul nostru a acordat o 
atenție deosebită industrializării 
țării, dezvoltării și modernizării 
economiei naționale. Sînt cunoscute 
în această privință hotărîrile Con
ferinței Naționale din 1945, cele
lalte documente de bază ale parti-, 
dului nostru. Este adevărat că în 
realizarea acestui obiectiv fun
damental s-au produs și întîrzieri 
și denaturări, care au încetinit în- 

• tr-o anumită măsură dezvoltarea 
economico-socială a țării. Au exis
tat multe manifestări de neîncre
dere în forțele maselor populare, 
în capacitatea creatoare a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a fost subapreciat rolul 
agriculturii în economia româ

nească. Este cunoscut că, în aceas
tă privință, Congresul al IX-lea a 
adus clarificări importante, impri- 
mînd țării un curs ferm spre dez
voltarea în ritm înalt a industriei, 
și în același timp a agriculturii, 
considerînd că acestea sînt două 
laturi ele bază, esențiale pentru 
progresul întregii economii na
ționale, pentru dezvoltarea con
tinuă a societății socialiste româ
nești. (Aplauze puternice).

Așa cum am menționat și în 
alte împrejurări, meritul istoric al 
Congreselor al IX-lea, al X-lea și 
îndeosebi al XI-lea constă în fap
tul că au rupt ferm cu manifestă
rile de neîncredere în forța ma
selor populare, cu concepțiile 
dogmatice, rigide, elaborînd Pro
gramul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în 
conformitate cu realitățile, cu con
dițiile concrete din țara noastră 

și năzuințele poporului nostru. 
(Aplauze puternice). Aceasta a 
descătușat uriașele energii crea
toare ale clasei muncitoare, ale 
țărănimii și ' intelectualității, ale 
tuturor categoriilor sociale, ale tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de. naționalitate, ducînd la 
mărețele realizări pe care le-a 
obținut poporul în dezvoltarea 
economico-socială, în ridicarea 
bunăstării sale materiale și spiri
tuale. Dezvoltarea în ritm înalt a 
economiei naționale, amplasarea 
rațională a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării au 
schimbat radical înfățișarea patriei 
noastre. Astăzi, oricine poate con
stata direct — vizitînd orașele și 
satele patriei noastre, minunatele 
construcții industriale și agricole, 
sociale, de învățămînt, de știință, 
de cultură, de sănătate, locuințele 
— schimbarea chipului întregii 
noastre țări, viața nouă pe care o 
trăiește poporul ca urmare a în
făptuirii neabătute a politicii 
Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în același timp, a primit un pu
ternic impuls activitatea de cerce
tare științifică, s-a organizat pe 
baze noi, moderne învățămîntul, 
legîndu-se strîns. cu practica, cu 
producția, s-a intensificat munca 
politico-educativă de formare a 
omului nou. Toate acestea, ne dau 
deplină dreptate să afirmăm că 
am parcurs un drum lung pe calea 
ridicării patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, a 
făuririi unei Românii socialiste 
moderne, înfloritoare. Hotărîrile 
și obiectivele trasate de Congresul 
al XI-lea, realizarea lor în viață 
stau la baza minunatelor noastre 
înfăptuiri, a vieții noi pe care o 
trăiește națiunea noastră. (Aplauze 

puternice, prelungite, urale înde
lungate).

Dragi tovarăși,
Programul partidului — Carta 

fundamentală de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
c.omunism — a deschis o vastă și 
luminoasă perspectivă țării noas
tre. Recenta Conferință Națională 
din decembrie anul trecut a trasat 
noi obiective, atît cu privire la 
realizarea într-un ritm mai rapid 
a dezvoltării economico-sociale în 
acest cincinal, cît și cu privir.e la 
orientările pentru cincinalul 1981— 
1985. S-a trasat ca obiectiv central 
realizarea unei creșteri și moderni
zări a economiei care să permită 
României să lichideze starea de 
țară în curs de dezvoltare și să 
treacă într-un stadiu nou, acela de 
țară mediu dezvoltată, realizîn- 
du-se astfel o prevedere importan
tă a Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Nu aș putea să nu menționez 
programul de ridicare a nivelului 
de trai material și spiritual al 
poporului, care în acest cincinal 
prevede, după cum știți, o creștere 
de la 20 la 32 la sută a venituri
lor tuturor oamenilor muncii. A- 
ceste măsuri, adoptate de partid, 
de Conferința Națională, și care 
se realizează deja în viață, de
monstrează cu putere de netăgă
duit că numai pe baza politicii 
partidului de repartizare justă a 
venitului național între fondul de 
dezvoltare și fondul de consum, de 
alocare a unei părți însemrîate, de 
circa o treime, pentru dezvoltare 
am putut obține marile realizări, 
putem să înfăptuim programul de 
ridicare mai rapidă a bunăstării 
poporului nostru.

Iată de ce, și în viitor, bazîn- 
du-ne pe această experiență, a că
rei justețe este confirmată de fap
te, de viață, vom continua proce
sul de dezvoltare în ritm înalt a 
întregii economii, de industrializa
re, de intensificare a modernizării 
agriculturii, a tuturor sectoarelor 
economice, alocînd în continuare 
pentru aceasta o parte însem
nată din venitul național. A- 
ceasta ne garantează înfăptuirea 
Programului elaborat de Congre
sul al XI-lea, înaintarea fermă pe 
calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe calea 
comunismului în România. (Aplau
ze puternice, prelungite). Se poate 
spune acum că viața, practica au 
demonstrat pe deplin justețea po
liticii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, izvorîtă din realitățile 
și condițiile concrete ale societății 
românești.

Bazîndu-se pe concepția revolu
ționară a materialismului dialectic 
și istoric, partidul nostru a înțeles 
că legitățile generale nu se pot 
aplica 'fără discernămînt, indife
rent de condiții, de etapa istorică 
dată. El a înțeles că unitatea dia
lectică dintre general și particular 
cere o abordare revoluționară a 
problemelor edificării noii orîn- 
duiri sociale. Noi pornim de la 
faptul că înseși legitățile generale 
nu sînt veșnice, imuabile ca re
zultat al dezvoltării forțelor de 
producție și a noilor relații socia
le, ele se modifică, capătă noi ca
racteristici, iar altele dispar cu 
desăvîrșire. Rolul partidului revo
luționar constă în a înțelege 
profund atît legitățile generale, cit 
și condițiile particulare în care 
acestea trebuie aplicate, realitățile 
sociale și economice din fiecare 
țară, din fiecare etapă istorică, 
pentru a acționa în concordanță 
cu acestea. Consider că cel mai 
mare pericol pentru un partid re
voluționar este acela de a deveni 
prizonierul tezelor învechite, dog
matice, elaborate în anumite con
diții și pe care le consideră vala
bile în orice împrejurări.

Este bine cunoscută teza mate- 
rialist-dialectică după care nu poa
te fi cu adevărat revoluționar ace
la care nu se pronunță cu hotărîre 
împotriva a tot ceea ce este vechi 
și perimat, acela care nu susține 
și nu acționează cu toată fermita

tea pentru promovarea noului, 
chiar dacă noul este în formare, 
în devenire. Putem spune că este 
o mare fericire pentru partidul 
nostru comunist că s-a descătușat 
de concepțiile dogmatice, călăuzin- 
du-se neabătut în activitatea sa 
după concepția revoluționară a 
clasei muncitoare, după principiile 
socialismului științific. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Ținînd seama de rolul tot mai 
important pe care partidul nostru 
îl are de îndeplinit în desfășura
rea procesului revoluționar de 
perfecționare a societății, de fău
rire a orînduirii socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism, consider necesar să fa
cem totul pentru a păstra carac
terul revoluționar, materialist-dia
lectic al politicii noastre, pentru ca 
partidul nostru să rămînă veșnic 
tînăr. Numai astfel partidul își va 
putea îndeplini în cele mai bune 
condiții misiunea istorică ce-i re
vine în societate. Succesele reali
zate în toate domeniile sînt nemij
locit legate de faptul că partidul 
nostru, Comitetul său Central, or
ganele sale de conducere colecti
vă și-au îndeplinit și își îndepli
nesc cu cinste misiunea de forță 
conducătoare, de stat major al 
întregii societăți.

Este bine cunoscut că cele mai 
importante probleme ale politicii 
statului nostru socialist sînt ex
presia gîndirii colective a parti
dului, a întregului popor. Tocmai 
în aceasta constau forța și capaci
tatea sa creatoare, garanția că 
partidul nostru va ști întotdeauna 
să-și înfăptuiască rolul său de 
conducător al națiunii pe calea 
societății comuniste. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Aș dori să menționez și cu acest 
prilej rolul important pe' care-1 
are unitatea politică și organiza
torică a partidului în îndeplinirea 
misiunii ce-i revine în societate. 
Am intrat în mișcarea revoluțio
nară în perioada cînd partidul 
lupta pentru lichidarea urmărilor 
lipsei de unitate. Tovarășii care 
au activat în această perioadă — 
și unii dintre ei se găsesc în sală 
— știu bine ce daune a adus lip
sa de unitate, ce importanță de
osebită au avut lichidarea fărîmi- 
țării, a fracționismului, întărirea 
unității partidului, pentru desfă
șurarea luptelor revoluționare din 
patria noastră. Este bine cunoscut 
că și manifestările. de lipsă de u- 
pitate dip timpul războiului fiu 
exercitat, o influență negativă, 
destul de importantă, asupra acti
vității partidului. Deși ulterior s-a 
dovedit că s-au comis multe gre
șeli față de unele cadre ale par
tidului din perioada respectivă, 
trebuie să menționez că realizarea 
unei conduceri unitare a partidu
lui — în fruntea căruia s-a aflat 
atunci tovarășul Constantin Pîr- 
vulescu, tea secretar general al 
partidului — în perioada înfăptui
rii actului de la 23 August, cît și 
realizarea Frontului Unic Munci
toresc de la 1 Mai 1944 între 
partidul comunist și partidul so
cial-democrat, unirea cu celelalte 
forțe democratice antifasciste au 
grăbit înfăptuirea insurecției na
ționale armate antifasciste și anti
imperialiste, au deschis calea mă
rețelor transformări revoluționare 
care s-au produs în patria noastră. 
Menționez toate acestea pentru 
a sublinia și mai mult necesitatea 
de a ne preocupa de creșterea con
tinuă a unității rîndurilor parti
dului, de întărirea unității sale 
politico-organizatorice, de ridica
rea nivelului politic și ideologic 
al comuniștilor — considerînd a- 
ceasta ca o condiție esențială pen
tru îndeplinirea de către partid, 
în cele mai bune condiții, a ro
lului său de forță politică condu
cătoare a societății socialiste. (A- 
plauze puternice).

întotdeauna, partidul nostru a 
acordat atenție ridicării și formă
rii — din rîndurile membrilor săi, 
ale clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualități’ — a militanților și 
cadrelor pentru diferite domenii 
de activitate. Cu atît mai necesar
(Continuare în pag. a IV-a)
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este aceasta în împrejurările ac
tuale, cînd în toate sectoarele se 
cer activiști cu înalt spirit de răs
pundere, cu înaltă principialitate, 
pătrunși de spiritul și patosul re
voluționar, înarmați cu conc.epția 
revoluționară despre lume și via
ță. Trebuie să facem totul pentru 
a ridica noi și noi activiști și ca
dre pentru toate activitățile de 
partid și de stat, din rîndul clasei 
muncitoare, strins legați de mase
le largi populare. Numai astfel, 
dispunînd de cadre capabi.le, hotă- 
rîte, gata să facă totul, să-și dea 
și viața pentru cauza socialismului 
și a patriei, partidul nostru își va 
putea îndeplini misiunea sa. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Realizarea Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea impune 
perfecționarea continuă a întregii 
activități de planificare și condu
cere a societății, creșterea rolului 
statului în organizarea unitară a 
tuturor sectoarelor, îmbinarea ar
monioasă a conducerii centrale cu 
creșterea răspunderii organelor lo- 
caje, județene, orășenești și comu
nale, a întreprinderilor și celorlal
te unități economice și sociale. Se 
impun mai mult ca oricînd întă
rirea spiritului de răspundere, a 
disciplinei și ordinii în înfăptui
rea sarcinilor trasate de Congre
sul al XI-lea, de Conferința Națio
nală, realizarea unei calități noi 
în domeniul, economiei, științei și 
culturii, calitate care presupune 
în primul rînd o concepție cu a- 
devărat nouă, o nouă calitate a în
tregii activități de planificare și 
conducere. Nu trebuie să uităm 
nici un moment că avem datoria 
să facem totul pentru dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste, 
pentru perfecționarea cadrului or
ganizatoric care asigură participa
rea activă a maselor populare, a 
întregului popor la conducerea ac
tivității economico-sociale, la gu
vernarea statului socialist.

Așa cum am menționat și în alte 
împrejurări, pe primul plan tre
buie să stea participarea activă a 
clasei muncitoare — clasa condu
cătoare a societății noastre — la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate ; trebuie să creăm, tot
odată, condițiile pentru partici
parea țărănimii, intelectualității, a 
maselor populare la întreaga acti
vitate de conducere. Tăria partidu
lui nostru, atît în anii ilegalității, 
cit și în anii construcției socialiste, 
a constat și constă în legătura 
strînsă cu masele largi, populare. 
Tocmai de aceea trebuie să facem 
toțul și în yiitoi; pentru, ca poporpl 
nostru, care. a . devenit, stȘpîn. pe 
destinele sale, să participe activ și 
nemijlocit la făurirea propriului 
său viitor — a viitorului comunist, 
în condițiile acestei unități indiso
lubile dintre partid și popor nu va 
exista nici. o forță în lume în stare 
să împiedice mersul nostru victo
rios spre comunism, să pună în pe
ricol vreodată independența și su
veranitatea patriei socialiste. (A- 
plauze și uralc puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“ ; 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Mulțumind delegației armatei 
noastre pentru mesajul ce mi l-a 
adresat, doresc să subliniez preo
cuparea partidului și statului față 
de întărirea capacității de apărare 
a țării, hotărîrea de a face totul în 
vederea perfecționării continue a 
forțelor noastre armate, dotării lor 
cu mijloacele de luptă necesare, 
pentru a fi în. stare să-și îndepli
nească datoria față de patrie, față 
de- popor, /Și dacă va fi nevoie, față 
de aliații săi — pentru a fi scut de 
nădejde al independenței și, suve
ranității României socialiste. (A- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu—România !“).

Este normal ca, preocupîndu-ne 
de dezvoltarea în ritm înalt a so
cietății noastre, de accentuarea 
procesului revoluționar, să mani

festăm toată atenția pentru apă
rarea vieții noi, a cuceririlor revo
luționare ale poporului nostru. Ac- 
ționînd în acest fel, avem în același 
timp obligația să facem totul pen
tru .întărirea legalității socialiste, 
astfel ca nimeni să nu se poată 
sustrage răspunderii atunci cînd în
calcă legile și normele de convie
țuire socială, dar, în același timp, 
nimeni să nu poată fi pedepsit pe 
nedrept. Aceasta constituie o ce
rință esențială a umanismului so
cietății noastț-e, a democrației, a 
orînduirii în care poporul este stă- 
pîn pe destinele sale. (Aplauze pu
ternice).

Ținînd seama de schimbările 
produse în structura societății, sînt 
necesare noi măsuri de perfecțio
nare a raporturilor socialei, de ac
centuare a procesului de dispariție 
a deosebirilor dintre sat și oraș, 
dintre munca fizică și cea intelec
tuală, de apropiere continuă a 
acestora pe seama ridicării gene
rale a gradului de dezvoltare eco
nomică, ' de cultură și civilizație. 
Acest vast proces revoluționar, ce 
are loc în etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și. 
înaintării spre comunism, trebuie 
să se desfășoare sub conducerea 
nemijlocită a partidului și statului 
nostru. Programul partidului des
chide calea făuririi unei societăți 
noi, a oamenilor muncii animați 
de aceleași idealuri, de aceleași 
năzuințe și care își organizează 
întreaga viață pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste, care își 
făuresc viitorul în mod liber, așa 
cum îl doresc. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

în acest context trebuie privită 
și concepția partidului nostru des
pre rolul națiunii în societatea so
cialistă și comunistă, care consti
tuie un factor primordial al mer
sului înainte, al făuririi orînduirii 
noi, al asigurării conlucrării egale 
între națiunile socialiste, între ce
lelalte națiuni ale lumii, al păcii 
și colaborării internaționale. (A- 
plauze puternice).

Am ascultat cu multă plăcere 
mesajele consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
și germană, în care au dat glas, 
și în acest mod, voinței și gîndu- 
rilor oamenilor muncii de aceste 
naționalități din patria noastră — 
manifestate și în cadrul tuturor 
organismelor noastre, și în primul 
rînd al partidului, în deplină una
nimitate — al adeziunii și hotărî- 
rii lor de a face totul pentru în
făptuirea -politicii partidului și 
statului nostru. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Am vorbit nu o dată de problema 
națională. Este știut că partidul 
nostru a rezolvat-o într-un mod 
revoluționar, asigurînd deplina 
egalitate în drepturi a tuturor oa
menilor muncii, fapt care se oglin
dește în felul lor de viață și de 
muncă. Este adevărat că un loc im
portant îl ocupă posibilitatea de a 
învăța în limba proprie, posibili
tatea de a desfășura activitatea 
cultural-artistică în limba proprie. 
Școlile în limba naționalităților, 
teatrele, formațiile artistice și 
culturale, gazetele, revistele sînt 
atîtea și atîtea mărturii despre fe
lul revoluționar în care partidul 
nostru a asigurat deplina egalitate 
în drepturi între toți oamenii mun
cii — români, maghiari, germani, 
sîrbi și de altă naționalitate. Por
nim de la ideea că numai în de
plină unitate — chiar în anii grei 
ai regimurilor burghezo-moșie- 
rești, chiar în anii prigoanei — 
oamenii muncii au putut să înfrân
gă dușmanul, să obțină victoria în 
revoluția socialistă, în dezvoltarea 
nouă a patriei noastre. De altfel, 
trebuie să mărturisesc că din pri
mele clipe ale activității mele în 
mișcarea revoluționară am lucrat 
cu mulți militanți revoluționari de 
naționalitate maghiară, germană și 
de alte naționalități, dar niciodată 
aceștia nu și-au pus întrebarea de 

ce naționalitate sînt. Singura în
trebare pe care și-au pus-o ei, pe 
care și-a pus-o partidul a fost cum 
își îndeplinesc misiunea, cum 
luptă împotriva asupririi, pentru 
eliberarea națională și socială. 
Acesta a fost singurul criteriu prin 
egre s-a judecat poziția unuia sau 
altuia ! Și au fost minunați revo
luționari — și români, și maghiari, 
și germani, și de alte naționalități 
— care și-au dat viața pentru eli
berarea țării, pentru victoria so
cialismului în România. (Aplauze 
puternice, prelungite. Se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Pe drept cuvînt s-a menționat în 
mesajul Comitetului Central, pre
cum și în mesajele celor două con
silii ale naționalităților maghiară 
și germană, că adevărata egalitate 
în drepturi constă în primul rînd 
în asigurarea dezvoltării econo
mico-sociale, a condițiilor de mun
că, a posibilității de a munci în 
orice domeniu în raport de pregă
tirea și capacitatea fiecăruia. In 
partidul și statul nostru, în fabri
cile noastre, în institute, în coope
rative nu se pune întrebarea de ce 
naționalitate ești, ci dacă ești bun 
muncitor, dacă ești bun inginer, 
dacă ești bun lucrător pe ogoare, 
dacă ești bun cercetător, bun pro
fesor, dacă faci totul pentru vic
toria socialismului, pentru bună
starea întregii națiuni. (Aplauze 
puternice).

Constituie un adevăr bine cu
noscut, confirmat de viață, că fe
ricirea și bunăstarea tuturor celor 
ce muncesc sînt rezultatul muncii 
comune. Succesul operei de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, înaintarea 
spre comunism, viitorul liber și 
bunăstarea întregului popor nu pot 
fi asigurate decît prin munca și 
lupta într-o deplină unitate, aici, 
pe pămîntul României. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

în cadrul preocupării pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, 
pentru asigurarea participării în
tregului popor la construcția so
cialistă, partidul și statul nostru 
acordă o importanță deosebită ro
lului și activității femeilor. Mi-ă 
produs o deosebită impresie me
sajul pe care l-am ascultat. Știu, 
ca și dumneavoastră, că numai 
orînduirea socialistă, partidul nos- 
țru au asigurat condițiile noi, e- 
gale, de muncă, pentru femei, le-au 
deschis calea afirmării nestînje- 
nite în toate domeniile de activi
tate. Avem obligația să facem to
tul pentru a asigura ca femeile, 
care reprezintă mai mult de ju
mătate din națiunea noastră și 
care au un rol de seamă în în
treaga dezvoltare a națiunii, să 
participe activ nu numai la acti
vitatea de producție și socială, ci 
și la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate, a întregii noas
tre societăți, corespunzător capa
cității și forței lor. Sînt convins că 
asigurînd aceste condiții creăm 
tot ce este necesar pentru ca, ală
turi de bărbați, masele largi de 
femei să nu fie cu nimic mai pre
jos în lupta pentru înfăptuirea 
Programului elaborat de Congre
sul al XI-lea. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Permiteți-mi să mă refer la ti
neretul patriei noastre, la Uniunea 
Tineretului Comunist, la organi
zația de pionieri și a șoimilor pa
triei — ale căror mesaje și sen
timente deosebit de călduroase 
m-au impresionat profund. Este 
știut că partidul și statul nostru 
au' făcut și fac totul, dragi ute- 
ciști și tineri, dragi pionieri și 
șoimi ai patriei, dragi copii, pen
tru ca viața voastră să fie tot mai 
luminoasă, mai fericită. Programul 
Partidului Comunist Român des
chide minunate perspective pen
tru afirmarea capacităților crea
toare ale tinerei generații. M-au 
impresionat mult versurile pionie
rilor și șoimilor patriei, în care 
afirmau voința lor ca, la timpul 

potrivit, să fie gata să-și dea și 
viața pentru independența și feri
cirea poporului. înțeleg bine aces
te sentimente ; ele nu pot să nu 
fie sentimentele întregului popor, 
ale întregului tineret, ale tuturor 
copiilor patriei noastre. Dar do
resc să declar aici, că sîntem ho- 
tărîți să facem totul pentru a nu 
fi nevoie ca generațiile viitoa
re să mai ducă un război ! 
Și avem convingerea că stă în pu
terea poporului nostru ca, în de
plină unitate cu celelalte popoare 
socialiste, cu popoarele întregii 
lumi, să lupte pentru abolirea 
definitivă a războiului de pe pla
neta noastră. în aceasta constă-, de 
altfel, una din misiunile istorice 
ale socialismului — și trebuie să 
facem totul ca tineretul, copiii noș
tri, nepoții noștri, generațiile vii
toare să nu mai fie nevoite să 
ducă un război ! (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Fiind înconjurați de dragostea 
și grija părintească a partidului și 
a poporului, învățați, dragi tineri 
și copii, învățați și iar învățați, 
pentru a deveni demni construc
tori ai socialismului, pentru a vâ 
putea îndeplini în cele mai bune 
■condiții misiunile ce vă vor fi în
credințate în viitor, la locul de 
muncă, în orice sector de activi
tate, pentru a fi în stare să dez
voltați și să duceți mai departe 
cuceririle democratice și revolu
ționare ale înaintașilor voștri, ale 
poporului, pentru a asigura trium
ful comunismului pe pămîntul 
patriei noastre ! (Aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“).

Aș dpri să 'mărturisesc, și în 
aceste împrejurări, că privesc cu 
deplină încredere tineretul patriei 
noastre, copiii de azi, noile gene
rații. Știu că ei se pregătesc, în
vață și nu vor precupeți nimic 
pentru măreția României socialis
te, pentru afirmarea ei puternică, 
ca națiune cu personalitate pro
prie. independentă și suverană în 
rîndul națiunilor socialiste, al tu
turor națiunilor lumii.

Vă urez, dragi prieteni tineri și 
copii, multă și multă fericire, nu
mai și numai bucurii ! (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu șî poporul!", „Ceaușescu
— P.C.R. !").

Este cunoscută preocuparea per
manentă a partidului pentru des
fășurarea activității politico-edu
cative de formare a omului nou, 
pentru afirmarea literaturii, a ar
telor, a culturii noi revoluționare
— factori importanți în educarea 
maselor, care au menirea de a reda, 
în . limbajul lor specific, viața, 
preocupările, dorințele și visele 
poporului nostru. De altfel, este 
arhicunoscut că, întotdeauna, lite
ratura și arta românească s-au 
inspirat din izvorul viu, nesecat 
al frumuseții sufletești și fizice a 
poporului nostru, care a fost nu 
numai beneficiarul, ci și făuri
torul culturii românești. Do
rim ca operele de artă și lite
rare, ca activitatea cultural-artis
tică să se inspire continuu din 
viața tumultuoasă și minunată a po
porului nostru, să-și aducă contri
buția la ridicarea conștiinței ma
selor, a nivelului lor de înțelege
re a tuturor fenomenelor ce au loc 
pe planeta noastră, să contribuie, 
totodată, la îmbogățirea tezaurului 
universal, să ducă și să afirme 
peste hotare rapacitatea creatoare 
și geniul poporului nostru. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Noi pornim permanent de la ne
cesitatea realizării unui umanism 
nou, revoluționar, în care omul să 
se poată afirma plenar în strînsă 
legătură cu societatea, cu colecti
vitatea din care face parte. Numai 
așa, fiecare om, fiecare persona
litate, își poate pune mai bine în 
valoare capacitatea, talentul, ener
gia și forța creatoare, se poate a- 
firma în viața colectivității, a în
tregii noastre națiuni. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
In Mesajul Comitetului Central, 

Consiliului de Stat și guvernului 
s-a vorbit despre activitatea inter
națională. Trebuie să declar, că în
totdeauna am acționat pentru dez
voltarea solidarității partidului și 
țării noastre cu toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste, cu toate 
statele lumii.

De aceea, și în activitatea de 
răspundere încredințată de partid 
și de stat, am militat neabătut 
pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor cu țările socialiste, pentru 
întărirea solidarității și unității 
acestora, ca factor de importanță 
deosebită pentru construcția cu 
succes a socialismului în fiecare 
țară, pentru afirmarea forței și 
prestigiului socialismului în lume, 
întărim continuu legăturile cu ță
rile în curs de dezvoltare, partici
păm activ la lupta pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internațio
nale. în același timp, în concor
danță cu realitățile vieții interna
ționale, extindem relațiile cu ță
rile capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, copsiderind că 
participarea la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale și spiritua
le constituie o necesitate pentru 
dezvoltarea patriei noastre, pentru 
promovarea unei politici de pace 
și colaborare.

Doresc să mărturisesc în această 
seară că în vizitele pe care le-am 
realizat în străinătate, în întreaga 
mea activitate internațională nu 
am făcut altceva decît să dau .glas 
voinței poporului nostru de pace și 
colaborare, voinței națiunii noastre 
de a trăi liberă și independentă, 
de a-și hotărî dezvoltarea pro
prie așă cum dorește, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze 
puternice, prelungite).

încerc o deosebită satisfacție 
pentru aprecierile ce s-au făcut" 
aici în legătură cu felul în care 
am făcut să fie auzit glasul na
țiunii noastre, în care am făcut să 
se afirme poporul nostru în lupta 
pentru pace și colaborare interna
țională. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este de înțeles că acordăm o 
atenție deosebită înfăptuirii secu
rității în Europa. Dorim ca Re
uniunea de la Belgrad să mar
cheze noi pași și să constituie un 
imbold puternic în înfăptuirea do
cumentelor semnate la Helsinki și, 
în primul rînd, să deschidă per
spectiva trecerii la dezangajarea 
militară pe continentul european, 
fără de care nu se poate .vorbi, de 
securitate și pace.

Dorim 'să se înregistreze, de 
asemenea, noi pași în dezvoltarea 
colaborării între țările din Bal
cani, atît pe plan bilateral, cît și 
în relațiile multilaterale, în for
mele acceptate de toate țările in
teresate. Sîntem interesați să se 
facă totul pentru depășirea anu
mitor stări de încordare existente 
între țările din această zonă, pen
tru întărirea colaborării dintre ele, 
pentru soluționarea problemelor 
pe calea tratativelor pașnice — 
inclusiv pentru rezolvarea proble
mei Ciprului pe cale pașnică, asi- 
gurîndu-se . independența și suve
ranitatea acestui stat din zona 
noastră.

Trăind în imediata apropiere a 
Orientului Mijlociu, avînd relații 
tradiționale cu cele mai multe 
state din această zonă, sîntem 
preocupați de instaurarea unei 
păci drepte și trainice în această 
regiune, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate 
în urma războiului din 1967, la so
luționarea problemei palestiniene 
în conformitate cu năzuințele na
ționale ale acestui popor, inclusiv 
prin constituirea unui stat pales
tinian independent. Ne pronunțăm 
pentru o pace trainică și justă, 

care să asigure independența și 
integritatea tuturor statelor din 
zonă. în acest sens, considerăm că 
este în interesul tuturor statelor 
să susțină eforturile ce se fac în 
această direcție, să acționeze pen
tru a se ajunge la convocarea 
Conferinței de la Geneva, cu par
ticiparea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

Partidul nostru a acordat și a- 
cordă o atenție deosebită proble
melor dezarmării. Am menționat 
deja că vom face totul pentru a 
contribui la eliminarea războiului 
din viața popoarelor. Așteptăm ca 
reuniunea Organizației Națiunilor 
Unite din prima parte a acestui 
an să deschidă perspective clare 
în realizarea acestui obiectiv, la 
care aspiră toate popoarele lumii.

Pe drept cuvînt, în Mesajul Co
mitetului Central, Consiliului de 
Stat și guvernului s-a subliniat că 
principiile pe care le-a susținut 
atît de activ partidul nostru — de 
deplină egalitate în drepturi, res
pect al independenței și suverani
tății naționale, neamestec în tre
burile interne, renunțare la forță 
și la amenințarea cu forța — se 
afirmă cu tot mai mare putere în 
viața internațională, sînt, de altfel, 
recunoscute astăzi ca singurele pe 
baza cărora se pot asigura o cola
borare internațională democratică, 
pacea în întreaga lume. Iată de 
ce și în continuare vom face to
tul pentru afirmarea cu putere în 
lume a acestor principii ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Este o mîndrie pentru partidul 
și poporul nostru de a constata că 
are prieteni pe toate meridianele 
globului 1 Niciodată poporul român 
nu ș-a bucurat de atîția prieteni, 
de atîta simpatie ca astăzi. Aceasta 
o datorăm faptului că partidul și 
statul nostru duc o politică fermă 
de pace, de colaborare internațio
nală. Iată de ce vom face totul și 
în viitor pentru triumful acestei 
politici. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Avem, într-adevăr, relații largi 
cu partidele comuniste și munci
torești. Sîntem un detașament ac
tiv al luptei pentru realizarea unei 
unități noi, bazată pe egalitate, pe 
respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora independent linia 
politică, în concordanță cu reali
tățile în care-și desfășoară activi
tatea. Avem ferma convingere că, 
pe această cale, mișcarea revolu
ționară, muncitorească, va obține 
noi victorii, că noua unitate va fi 
incomparabil mai puternică și mai 
trainică, pentru că ea să va baza 
pe colaborarea liberă și egală între 
partide independente și egale. O 
asemenea solidaritate va fi de ne
învins ! Ea și numai ea va asigura 
triumful socialismului și păcii ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Dezvoltăm larg relațiile cu parti
dele socialiste și social-democrate. 
Știm din propria noastră experien
ță ce importanță are această co
laborare pe plan național și înțe
legem bine — în actualele împre
jurări — rolul acestei colaborări 
pe plan internațional în soluționa
rea problemelor complexe ale lu
mii de astăzi.

Sprijinim activ lupta de elibe
rare națională. Dezvoltăm rela
țiile cu mișcările de eliberare, cu 
alte partide și forțe progresiste din 
țările în curs de dezvoltare, cu 
partide democratice din toate sta
tele, cu forțele antiimperialiste de 
pretutindeni, considerînd că întă
rirea conlucrării și solidarității lor 
constituie o bază trainică în lupta 
pentru pace și progres social.

Dragi tovarăși,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

încă o dată cele mai vii mulțumiri 
pentru tot ceea ce s-a spus aici la 
adresa mea, a activității revolu
ționare desfășurate atît în anii 
ilegalității, cît și în anii construc

ției socialiste, pentru manifestările 
ce au avut loc în aceste zile pri
vind persoană mea — manifes
tări pe care, așa cum am mențio
nat, le consider adresate partidu
lui nostru comunist, al cărui soldat 
credincios am fost, sînt și voi fi în
totdeauna. (Urale și aplauze pu
ternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R, !“).

Doresc să vă asigur, dragi to
varăși, pe dumneavoastră, mem
brii Comitetului Central, ai Comi
tetului Politic Executiv, pe toți cei 
prezenți aici — activiști de bază ai 
partidului și statului nostru — să 
asigur partidul și întregul nostru 
popor că toate manifestările din 
aceste zile reprezintă pentru mine 
noi și noi obligații de a munci și 
mai bine, de a face totul pentru 
a exprima și a da glas voinței 
partidului și poporului nostru de a 
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea, pentru fe
ricirea și bunăstarea întregii na
țiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Vă asigur că hu există nimic 
mai presus pentru mine decît 
cauza socialismului și comunismu
lui în patria noastră, cauza bună
stării și măreției națiunii noastre^ 
.socialiste, a independenței și sui 
veranității sale, pentru care vo. 
face totul și îmi voi închina în
treaga mea activitate și viață 1 
(Urale și aplauze îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— La mulți ani!“).

Doresc să reafirm și în înche
iere hotărîrea partidului și statu
lui nostru de a dezvolta relațiile 
cu țările socialiste, cu toate statele 
lumii, de a face totul pentru a 
asigura o pace trainică pe planeta 
noastră, un loc demn, de egal între 
egali, României socialiste ! (Urale 
și aplauze puternice, îndelungate).

Am reținut din Mesajul Comi
tetului Central, Consiliului de Stat 
și guvernului faptul că membrii 
Comitetului Politic Executiv, ai 
Comitetului Central s-au angajat 
în fața partidului și poporului să 
acționeze mai bine, să facă și ei 
totul ca acest colectiv — stat major 
al partidului și națiunii noastre — 
să-și poată îndeplini în cele mai 
bune condiții misiunea încredințată.

Eu, la rîndul meu, vă asigur, 
dragi tovarăși, că voi face tot ceea 
ce sînt în stare pentru buna des
fășurare a activității Comitetului 
Central, a Comitetului Politic Exe
cutiv, a celorlalte organe de partid, 
pentru întărirea munpii colective, a 
răspunderii fiecăruia în domeniul 
său de activitate, pentru creșterea 
răspunderii întregului nostru partid, 
astfel ca el să-și îndeplinească în 
cele mai bune condiții rolul de 
forță politică conducătoare a na
țiunii pe calea socialismului și co- 
munismului. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Mulțumind încă o dată pentru 
urările ce mi le-ați adresat, expri- 
mînd aceleași vii mulțumiri tutu
ror oamenilor muncii, întregului 
popor, doresc la rîndul meu să vă 
adresez vouă, colaboratorilor cei 
mai apropiați, Comitetului Central, 
tuturor celor prezenți aici, între
gului activ de partid și de stat, co
muniștilor, întregului popor urarea 
de succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează minute în șir 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu— 
La mulți ani!“. Toți cei prezenți 
în sală se ridică în picioare și ova
ționează puternic, într-o atmosferă 
de vibrant entuziasm, pentru Parti
dul Comunist Român și Comitetul 
său Central, pentru cel mai iubit 
fiu al țării — secretarul general al 
partidului și președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu)

omagiul prezentat de memorii delegației comuniștilor cu stagiu din ilegalitate Calde șl emoționante felicitări conducătorului Iubit, din partea pionierilor și șoimilor patriei
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0 VIBRANTĂ MANIFESTARE A UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR
ÎN JURUL PARTIDULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAECEAUȘESCU

La Sala Palatului Republicii s-au desfâșurat, miercuri, 25 Ianuarie, 
festivitățile prilejuite de sărbătorirea împlinirii a 60 de ani de viață 
și a peste 45 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

în această zi de scumpă aniversare, comuniștii, toți cetățenii pa
triei au adus omagiul lor fierbinte omului, revoluționarului, conducăto
rului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care reprezintă în conștiința 
țării un pilduitor exemplu de slujire, cu abnegație și nestrămutată 
credință comunistă, a partidului și poporului, a cauzei socialismului, 
păcii și colaborării între națiuni. Este un adevăr profund pe care fiii 
țării îl știu și pe care-l reafirmă astăzi, cu bucurie și mîndrie, că de 
numele și personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de activitatea 
sa strălucită, în fruntea partidului și statului, se leagă indestructibil 
cea mal rodnică perioadă din istoria patriei, tot ce este mai frumos 
și mai cutezător în grandioasa operă ce o înfăptuim, afirmarea plenară 
a României socialiste în lume.

lată temeiul pentru care aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie o sărbătoare apropiată inimii milioanelor de locuitori ai 
acestui pămînt' românesc, bărbați și femei, virstnici și tineri, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități.

...Ora 16. Este ‘momentul emoțio
nant al începerii festivităților prin 
care întregul partid, întreaga tară 
cinstesc pe cel mai de seamă fiu al 
națiunii.

Sosirea în sală a marelui și iubi- 
ului sărbătorit este întîmpinată cu 

deosebită însuflețire, cu vii'și îndelungi 
aplauze, urale și ovații. Sint rosti le 
cu multă dragoste numele partidului 
și al secretarului său general, 
„Ceaușescu—P.C.R.“, nume cu valoa
re de simbol, cu adinei rezonante in 
sufletul și conștiința poporului.

Răsună, sub înalta boltă a sălii, 
urarea, izvorîtă din inimă, pe care 
întreaga națiune o adresează, în a- 
cest moment aniversar, conducătoru
lui partidului și statului — „Ceaușescu
— La multi ani !“. Este o urare caldă, 
de viață lungă, sănătate și fericire, 
de succese tot mai mari în munca de 
înaltă răspundere pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară in 
fruntea partidului și statului, spre 
binele și fericirea patriei, a po
porului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiu au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekaș, Ion 
Ionită, Petre Lupii, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
I’ătan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ilie Verilcț, Ștefan 
Voîtec, Ștefan Andrei, Iosif Banc, 
Ion Coman, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic Faze- 
kas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Iliescu, Ștefan Mocuța, Vasile Pa- 
tilineț, Mihai Telescu, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stănescu, Vasile 
Vîlcu, președintele Comisiei Centra
le de Revizie,; Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Mihai Marinescu și Angelo Micu- 
lescu, viceprirri-miniștri ai guvernu
lui.

în prezidiu au luat loc, de aseme
nea, membri-,ai partidului cu stagiu 
din ilegalitate — tovarășii Constan
tin Pîrvulescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Ion Popescu Puțuri, Dumitru 
Coliu, Mihail Cruceanu, Nicolae 
Guină, Constantin Țiulescu, Anton 
Moisescu, Stela Moghioroș, Ladislau 
Banyai, Ofelia Manole, Filip Gheltz, 
Andrei Neagu.

în aceste clipe sărbătorești, ca o 
expresie a unității de monolit a po
porului nostru în jurul partidu
lui, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sînt reuniți în sală mem
brii Comitetului Central al partidului, 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, activiști de partid și de stat, 
membri ai partidului cu stagiu din 
ilegalitate, reprezentanți ai oameni
lor muncii din industrie, agricultură, 
transporturi și construcții, militari ai 
forțelor armate și luptători din găr
zile patriotice, reprezentanți ai oa
menilor de știință, artă și cultură.

Sala Palatului Republicii — mar
toră a atitor evenimente de seamă
— are un aspect festiv. Drapele ro
șii și tricolore, arborate în semn de 
sărbătoare, încadrează portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Aici, în această după-amiază, vi
brează puternic inima întregii țări.

Răsună solemn Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Festivitatea este deschisă de to
varășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru. al guvernului.

întreaga asistență ascultă cu vie 
emoție MESAJUL ADRESAT TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
CONSILIUL DE STAT ȘI GUVER
NUL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA. Mesajul este citit de to
varășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

Mesajul este primit de participanți 
cu entuziaste aplauze, cu deplină sa
tisfacție și aprobare, el sintetizind, 
în fapt, gîndurile și simțămintele 
pe care națiunea întreagă le expri
mă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la împlinirea a 60 de ani de viață 
și a peste 45 de ani de activitate 
revoluționară.

înminînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mesajul, tovarășul Manea 
Mănescu îl felicită călduros, ÎL îm
brățișează.

ÎNTR-O ATMOSFERA DE MARE 
ÎNSUFLEȚIRE ARE LOC CEREMO
NIA DECORĂRII TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU.

ÎN SEMN DE ÎNALTĂ APRECIE
RE. CONDUCĂTORULUI PARTIDU
LUI ȘI STATULUI I. SE CONFERĂ, 
PENTRU A DOUA OARĂ, TITLUL 
DE ONOARE SUPREM DE „EROU 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA" ȘI ORDINUL „VICTO
RIA SOCIALISMULUI".

Se dă citire Decretului Consiliului 
de Stat. întreaga asistență, în picioa
re. trăiește solemnitatea acestui mo- • 
ment cu cele mai profunde semni
ficații.Tovarășul Ștefan Voitce, membru 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, prinde pe pieptul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cea 
de-a doua strălucitoare stea de aur 
de „Erou al Republicii Socialiste 
România".

Rind pe rind, tovarășii din condu-1 
cerea partidului și statului, precum și 
vechi militând ai partidului, ii feli
cită și îmbrățișează pe marele săr
bătorit, cu cele mai calde sentimen
te de stimă și respect, în timp ce, 
necontenit, sala întreagă ovaționează, 

rostește cu nețărmurită dragoste 
numele iubitului conducător : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

Memorabila festivitate a continuat 
cu prezentarea mesajelor de felifci- 
tare adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de reprezentanții comu
niștilor din întreaga țară, ai minis
terelor și celorlalte instituții cen
trale, de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai puternicelor de
tașamente muncitorești din marile 
întreprinderi, combinate industriale 
și’șantiere, ai țărănimii, ai creatori
lor de bunuri spirituale, ai tinerei 
generații. S-au înmănuncheat, aici, 
practic, gindurile și sentimentele în
tregului nostru popor, într-o unică 
și vibrantă mărturie a dragostei și 
stimei, a unității depline a națiunii 
noastre socialiste în jurul partidului, 
al secretarului său general.

Primii care urcă la tribună pentru 
a-și prezenta omagiul sînt membrii 
delegației comuniștilor cu stagiu din 
ilegalitate, cei care-l știu și prețu
iesc pe adolescentul din Scornicești 
încă din anii cînd s-a avîntat ’ cu 
neînfricare în lupta revoluționară și 
care astăzi, la vîrsta tinereții înțe
lepte, învestit cu funcțiile de cea 
mai înaltă răspundere pentru des
tinele României, slujește cu aceeași 
pasiune revoluționară, abnegație și 
tenacitate exemplare, cauza propă
șirii patriei, fericirii poporului, ca 
fiu credincios al său și strălucit 
conducător de neam.

în acest mesaj, citit de tovarășul 
Constantin Pîrvulescu, este exprima
tă o mare și emoționantă apreciere 
a celor peste 45 de ani de neîn
treruptă și înflăcărată activitate pa
triotică, revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : ~

Toți cei care v-am cunoscut din 
primele decenii ale activității dum
neavoastră revoluționare păstrăm cu 
emoție și mîndrie amintirea înflăcă
rării, dîrzeniei și pasiunii, dublate 
de o adîncă înțelegere a fenomene
lor sociale și o mare dragoste pen
tru poporul umilit și exploatat, cu 
care ați militat încă de la cei dintîi 
pași în mișcarea muncitorească pen
tru libertate, demnitate umană și o 
viață mai bună.

în fruntea partidului și a țării, 
îndeplinind însărcinările supreme la 
care aveau să vă recomande expe
riența revoluționară, capacitățile ex
cepționale de militant politic ferm 
și clarvăzător, deplina stăpînire a 
concepției materialist-dialectice des
pre lume și viață, simțul responsa
bil și curajos al noului, ca și marea 
și prețioasa calitate a umanismului 
comunist, ați prezidat cu înțelepciu
ne, dinamism și eficientă o operă 
care a propulsat România pe trepte 
înalte ale progresului economic, so
cial și spiritual, deschizîndu-i per
spectiva de a se situa, în puțină vre
me, în rîndul popoarelor cu un ni
vel ridicat de prosperitate.

Relevăm cu deosebită satisfacție, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
suflul nou, exigent și înnoitor, im
primat sub conducerea și îndruma
rea dumneavoastră în întregul par
tid, în toate domeniile de activitate, 
pasiunea și consecvența cu care mi
litați pentru funcționarea democra
tică a partidului și a întregii socie
tăți, pentru asigurarea participării* 
tot mai largi și mai eficiente a cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectu
alității, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea economiei și a statului. 
Ne bucură și ne onorează, ca pe 
fiecare cetățean al' patriei, treapta 
înaltă pe care ați situat România, 
prin eforturile dumneavoastră per
severente, în stima și respectul opi
niei publice mondiale.

Pentru întreaga dumneavoastră o- 
peră teoretică si practică, poporul 
nostru vă apreciază și vă stimează 
ca pe cel mai autentic conducător 
popular din îndelungata lui istorie, 
îngăduiți-ne să vă exprimăm. încă 
o dată, scumpe tovarășe Ceaușescu, 
urarea noastră tradițională La mulți 
ani 1, să vă dorim multă Sănătate, 
putere de muncă și fericire, dumnea
voastră și familiei dumneavoastră.

Tovarășul Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prlm-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
a dat'citire mesajului Organizației de 
partid a Capitalei, cel mai mare de
tașament de comuniști din tară :

Pătrunși de adîncă emoție și nețăr
murită mîndrie, oamenii muncii din 
Capitala patriei vă exprimă, cu acest 
prilej fericit, sentimentele de dra
goste, profunda recunoștință ăi cele 
mai alese mulțumiri pentru sprijinul 
multilateral, de o excepțională va
loare. pe care ni-1 acordați în dez
voltarea economică și socială a mu
nicipiului București. înălțarea ora
șului nostru, ca și a întregii țări, 
edificarea unei capitale moderne, 
purtînd pecetea marilor împliniri ale 
construcției avîntate a socialismului, 
sînt legate nemijlocit și hotăritor de 
activitatea dumneavoastră, de aten
ția statornică pe care o acordați în
floririi și dezvoltării sale.

Din adîncul cugetelor, în această 
zi de mare sărbătoare, cînd primiți 
pentru a doua oară înaltul titlu de 
Erou al Republicii Socialiste Româ
nia. Organizația de partid, toți lo
cuitorii Capitalei — orașul în care 
v-ati început îndelungata și eroica 
luptă revoluționară, orașul căruia ii 
revine înalta cînste de a-și împleti 
istoria cu prestigioasa dumneavoas
tră activitate — se angajează solemn 
să-și dăruiască toate forțele, energia 
și capacitatea, muncind cu hotărîre 
și abnegație pentru transpunerea 
neabătută în viată a hotărîrilor Con

gresului al Xl-lea, ale Conferinței 
Naționale a partidului, a mărețului 
Program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Exprimîndu-ne nețărmurita 
mindrie și admirație pentru hotă- 
rîrea și pasiunea revoluționară, 
înțelepciunea, dîrzenia și dina
mismul cu care conduceți patria, 
partidul și poporul, pentru marea 
dumneavoastră iubire de oameni, ce 
luminează binefăcător și generos des
tinele neamului, vă dorim, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, într-un 
glas cu întreaga tară, viață lungă, 
putere de muncă și sănătate, tinerețe 
fără bătrînete, spre binele și fericirea 
națiunii noastre, pentru triumful 
cauzei păcii și progresului în în
treaga lume. .

Rind pe rînd, sînt înminate tovară
șului Nicolae Ceaușescu mesajele 
adresate de cele 39 de comitete ju
dețene de partid și organizații de 
partid ale localităților de reședință. 
Mesajele sînt prezentate de delegații 
în frunte cu primii-secretari ai co
mitetelor județene de partid. Sînt, 
de asemenea, înminate mesaje de 
către delegațiile Comisiei Centrale 
de Revizie și Comitetului de partid 
al aparatului C.C. al P.C.R.

Un gînd comun străbate aceste me
saje sosite din toate colturile de tară: 
odată cu urările fierbinți, de sănătate 
deplină și mereu neobosită putere de 
muncă adresate secretarului general, 
este exprimată hotărîrea fermă de a 
face totul pentru înfăptuirea exem
plară a Programului partidului, a do
cumentelor Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale, pentru ca pa
tria noastră, poporul întreg, să cu
cerească noi trepte de civilizație și 

Cu sărbătoare in inimi și sentimente de aleasă stimă 
și prețuire, reprezentanții tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, de pe întreg 
cuprinsul patriei, au adresat conducătorului iubit 
emoționante mesaje de felicitare la aniversarea 
a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate 
revoluționară

progres social, pe drumul impetuos 
al făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării spre 
comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
mește apoi mesajul Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, orga
nism născut din capacitatea șl clar
viziunea secretarului general al 
partidului de a sesiza noul în rela
țiile sociale, ca promotor al perfec
ționării cadrului organizatoric de 
lărgire și adîncire a democrației so
cialiste. în acest mesaj, citit de to
varășul Ilie Bologa, membru al 
Biroului Executiv al consiliului, se
cretar al comitetului de partid de la 
întreprinderea „Grivița roșie" Bucu
rești, se spune :

Ca secretar general al partidului, 
ca președinte al Republicii Socialiste 
România și ca președinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
— se spune în mesaj — ne-ați în
vățat și ne învătați că numai în 
strînsă unire putem asigura mersul 
înainte al societății, înfăptuirea mă
rețului program elaborat de partid.

Clasa noastră muncitoare. întregul 
nostru popor dau o înaltă apreciere 
preocupării consecvente a dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționarea ca
drului organizatoric de participare a 
oamenilor muncii la conducerea 
vieții economice și sociale, pentru 
intensificarea dialogului și consul
tării sistematice a maselor în proce
sul de conducere a societății.

Așezînd pe baze noi raporturile 
dintre om și societate, aplicînd 
nestrămutat principiile eticii și echi
tății socialiste, construim, sub direc
ta și înțeleaptă dumneavoastră în
drumare, nu doar o Românie nouă, 
înfloritoare, admirată și respectată 
pe glob, ci și un om nou, conștient 
de îndatoririle sale, de răspunderile 
pe care ie are față de viitorul pa
triei, față de neîncetata ei propășire.

Subliniind încă o dată inestimabila 
contribuție pe care o aduceți pe tă- 
rîmul creșterii în ritm tot mai înalt 
a potențialului economic al țării și. 
prin aceasta, a venitului national, 
premise hotărîtoare în atingerea unui 
nivel de viață avansat. însuflețiți de 
exemplul strălucit pe care ni-1 ofe
riți, de creator cu adevărat revolu
ționar, de o neasemuită hărnicie 
muncitorească și de o profundă uma
nitate în relațiile cu oamenii muncii, 
vă asigurăm că puternicul detașa
ment muncitoresc pe care îl reprezen
tăm va fi la înălțimea sarcinilor. în
credințate. că va traduce în viată cu 
fermitate și consecventă îndemnurile 
și indicațiile dumneavoastră. Valorifi- 
cînd mai bine întregul potential teh
nic și uman, experiența, capacitatea 
sa de creație și inventivitate, clasa 
muncitoare va face totul pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții 
a istoricelor hotărîri ale Conferinței 
Naționale a partidului, va acționa 
cu toată energia pentru a asigura 
României locul meritat în rîndul na
țiunilor lumii, de țară destoinică și 
înaintată, promotoare consecventă a 
păcii și înțelegerii între popoare.

Un vibrant omagiu este închinat 
conducătorului iubit. în numele a mi
lioane de oameni ai muncii, de 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
prin mesajul căruia i-a dat citire to
varășul Pavel Ștefan, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R. :

Poporul întreg. înconjurîndu-vă cu 
un profund devotament, dă cea mai 
înaltă apreciere muncii dumneavoas
tră neobosite. contribuției determi
nante pe care ați adus-o la elabo
rarea mărețului Program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate — model de abordare 
științifică și de aplicare creatoare a 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete din România — la stabilirea 
orientărilor pentru dezvoltarea mai 

accelerată a economiei naționale, 
pentru ridicarea nivelului de trai, la 
jalonarea direcțiilor de dezvoltare în 
perspectivă a societății românești, 
pentru situarea ei în rândurile țărilor 
dezvoltate ale lumii.

în problematica vastă și cuprinză
toare pe care o, abordați, în mă
surile pe care le' inițiați se regăseș
te, de fiecare dată, ideea fundamen
tală a importanței afirmării directe 
a rolului conducător al clasei mun
citoare în toate sferele și în toate 
domeniile vieții sociale, ca o reali
tate istorică și, în același timp,xca o ‘ 
necesitate vitală, legică a dezvoltării 
spre stadiile superioare ale socialis
mului și trecerii României spre co
munism.

Ingăduiți-ne, stimate tovarășe se
cretar general, ca, în acest moment 
solemn, să vă reafirmăm hotărîrea 
fermă a sindicatelor de a acționa cu 
pasiune revoluționară pentru ca fie
care întreprindere să devină o cita
delă a muncii avîntate, a educației 
și autoeducației în spiritul înaltelor 
principii ale eticii și echității socia
liste, al ordinii și disciplinei, al răs
punderii muncitorești pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor, o- 
biectivelor și orientărilor prioritare 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului, pentru o nouă calitate, 
superioară, a întregii activități.

Sîntem mîndri că P.C.R. a dat tării 
prin dumneavoastră pe omul și con
ducătorul de nădejde și glorie, la 
vreme de împliniri mărețe. Vă adre
săm din adîncul inimilor noastre, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fierbintea urare de multă 
sănătate, să ne trăiți întru mulți ani, 
spre binele poporului, spre gloria 
partidului și măreția României so

cialiste de astăzi, a României comu
niste de mîine.

La acest moment solemn sînt pre
zente, ca purtătoare ale vigurosului 
mesaj muncitoresc, adresat cu pro
fundă dragoste și nemărginit devota
ment primului muncitor ai tării, zeci 
de delegații ale unor mari întreprin
deri din Capitală și din alte puter
nice centre de făurire a bunurilor ma
teriale din întreaga tară: unități con
structoare de mașini, combinate side
rurgice, exploatări miniere și petroli
fere, mari complexe petrochimice, e- 
nergetice, ale industriei ușoare, econo
miei forestiere, materialelor de con
strucție și altor importante ramuri ale 
economiei noastre socialiste. Mesa
jele lor reafirmă voința și hotărîrea 
unanimă a eroicei noastre clase 
muncitoare de a fi mereu în fruntea 
operei de făurire a orînduirii noi pe 
pămintul României, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, sub îndru
marea secretarului său general.

Sint înminate, totoițată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mesajele de feli
citare adresate la această fericită 
aniversare de delegațiile Frontului 
Unității Socialiste, Marii Adunări 
Naționale, tuturor ministerelor și 
altor instituții centrale și organizații 
obștești.

în numele întregii țărănimi, al tu
turor lucrătorilor ogoarelor, Consi
liul Național al Agriculturii se an
gajează în fața celui mai iubit fiu 
al poporului român să acționeze fără 
preget pentru înfăptuirea exemplară 
a marilor obiective ce revin agricul
turii din documentele celui de-al 
Xl-lea Congres și ale recentei Con
ferințe Naționale a partidului.

în acest moment sărbătoresc — se 
spune în mesajul citit de tovarășul 
Dumitru Tudosie, președintele C.A.P. 
Stoicănești-Olt, membru în consiliu
— toți cei ce lucrează pămîntul tării
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își exprimă calda 
recunoștință pentru grija pătrunsă de 
profundă omenie pe care ati mani- 
fesțat-o și o manifestați neîncetat 
fată de condițiile lor de muncă și de 
viață, prin inițierea și transpunerea 
în fapt a amplului program de ridi
care continuă a nivelului de civiliza
ție a așezărilor rurale, de creștere a 
bunăstării materiale și spirituale a 
țărănimii, a tuturor locuitorilor sa
tului românesc.

Ultimii 13 ani, marcați puternic de 
proeminenta dumneavoastră perso
nalitate, au însemnat și pentru țără
nime anii afirmării plenare a princi
piilor .democrației socialiste, ai parti
cipării ei nemijlocite la conducerea 
treburilor de interes obștesc. Expre
sie elocventă a lărgirii cadrului de 
manifestare a gîndirii și voinței ma
selor, noile organe democratice ale 
oamenilor muncii din agricultură, 
create din inițiativa dumneavoastră, 
asigură participarea. în mod organi
zat, a țărănimii la elaborarea politi
cii agrare, constituind, totodată, o 
nouă formă superioară a democrației 
noastre socialiste, care se bazează pe 
participarea directă a celor ce mun
cesc la conducerea statului, la fău
rirea conștientă a propriului viitor.

Vă urăm, din adîncul inimii, să ne 
trăiți multi, multi ani. în sănătate și 
fericire, spre binele și prosperitatea 
națiunii noastre socialiste;

Urmează mesagerii a 20 de unități 
agricole, cooperative de producție și 
întreprinderi agricole de stat, sta
țiuni pentru mecanizarea agriculturii 
din toate colțurile de țară, repre
zentanții celor ce transpun in 
lapte, cu totală dăruire, indica
țiile și îndemnurile pătrunse de 
un profund spirit patriotic, adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
celor ce plămădesc pîinea țării. în 
cuvinte simple, rostite din moși-stră- 
moși, oameni) satelor mulțumesc cu 
adîncă simțire pentru civilizația so

cialistă care pătrunde tot mai adine 
în viața lor, pentru înfățișarea mîn- 
dră a comunelor patriei, a oamenilor 
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
mește apoi omagiul fierbinte al mi
lioanelor de femei ale patriei, urările 
venite din adîncul inimii lor, de 
viață lungă, sănătate, de noi și mă
rețe înfăptuiri în slujba înfloririi 
României socialiste.

Este pentru noi o mare bucurie și 
satisfacție' — se spune în mesajul 
Consiliului Național al Femeilor, 
rostit cje tovarășa Virginia Pripitu, 
membră a Biroului Executiv al con
siliului — să subliniem încă o dată 
rolul dumneavoastră hotărîtor în 
formularea și înfăptuirea orientărilor 
programatice ale partidului privind 
creșterea necontenită a participării 
femeilor la întreaga viață a socie
tății, să exprimăm profunda noastră 
recunoștință pentru aprecierile înal
te, pline de căldură, pe care le adre
sați, de fiecare dată, contribuției 
maselor de femei la construcția so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pentru. grija părintească, 
consecventă, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață și de 
muncă ale acestora.

Vă datorăm dumneavoastră, gândi
torului de o neobișnuită profunzime, 
cu rădăcini în străvechea înțelepciu
ne a poporului, concepția larg uma
nistă cu privire la îmbinarea anno- 
nioasă a prezenței active a femeii în 
producție, în sporirea avuției națio
nale, cu misiunea ei nobilă de soție 
și mamă, de păstrătoare a tinereții 
și vigorii națiunii, de educatoare a 
noilor generații.

Vă datorăm dumneavoastră, ex
ponent strălucit al celor mai nobile 

tradiții șl idealuri ale poporului 
nostru, sublinierea rolului pe care 
îl are familia, ca nucleu de bază al 
societății, ca primă școală în care 
copiii învață omenia, învață să mun
cească și să trăiască în chip comu
nist. ;

Vă dorim din adîncul inimii mulți 
ani fericiți, în fruntea partidului și 
statului nostru, în mijlocul familiei 
dumneavoastră, împreună cu mult 
stimata și iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu, tovarășă de viată, de 
luptă și de idei, care își închină, 
alături de dumneavoastră, întreaga 
viață mărețelor idealuri ale socia
lismului și comunismului.

Este rîndul intelectualității munci
toare să exprime președintelui țării 
sentimentele de gratitudine pentru 
atenția și sprijinul constant acorda
te activității lor creatoare, îmbogă
țirii patrimoniului cultural al po
porului nostru cu opere demne de 
epoca luminoasă pe care o trăim.

Cărturarii, scriitorii și artiștii ță
rii — se spune în mesajul prezentat 
de acad. Gheorghe Mihoc — sint 
conștienți că tot ce este mai valo
ros în creația lor se datorește, în 
primul rind, condițiilor favorabile și 
climatului fertil pe care le asigură 
societatea socialistă. Revoluția so
cialistă a așezat știința și cultura 
între factorii cei mai importanți ai 
ascendentei țării, ai făuririi civili
zației socialiste.

Inițiind cincinalul afirmării plena
re în toate domeniile economiei na
ționale a revoluției tehnico-științifi- 
ce și Festivalul național „Cîntarea 
României", dumneavoastră ați oferit 
un minunat cadru de manifestare, 
cu forțe unite, pe planul inventivi
tății și al creativității, atît pentru 
intelectualitatea muncitoare — sa- 
vanti, cercetători științifici, artiști, 
scriitori, pictori și sculptori, muzici
eni, cineaști — cît și pentru masele 
largi de muncitori și țărani, izvor 
nesecat de talente, așa, cum o de
monstrează grăitor comorile milena
re ale artei populare românești.

Supremul omagiu pe care ,vi-l pu
tem aduce este hotărîrea noastră 
de a închina întreaga energie și ca
pacitate de creație operei de propă
șire a țării, înnobilare a conștiințe
lor, de promovare a valorilor mo- 
ral-politice ale socialismului.

în aceeași unitate de spirit, cu a- 
ceeași dragoste fierbinte și cu nes
trămutata făgăduință de a-și pune 
întreaga putere de muncă și de cre
ație în slujba înfloririi patriei și fe
ricirii națiunii noastre socialiste își 
prezintă mesajele de felicitare dele
gațiile Academiei Republicii Socia
liste România, Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Academiei de științe so
ciale și politice și altor foruri acade
mice, ale Institutului central de chi
mie, ale unor unități centrale de, 
cercetări și proiectări, ale Uniunii 
scriitorilor, Uniunii compozitorilor, 
Uniunii artiștilor plastici și altor u- 
niuni de creație și diverse organi
zații.

în această zi de mare sărbătoare 
pentru întreaga țară, oamenii mun
cii aparținînd naționalităților conlo
cuitoare, pășind in pas egal și ferm 
în glorioasa coloană de peste 21 mi
lioane de ziditori ai României socia
liste, adresează secretarului general 
al partidului prinosul dragostei lor 
nețărmurite, urări de sănătate și 
viață lungă.

Este o mare cinste pentru noi — 
se spune în mesajul Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, citit de tovarășul Ștefan 
Peterfi. președintele consiliului — o 
mare bucurie de a vă face această 
urare, spre binele și gloria- patriei, a 
întregului popor unit în muncă, în 
teluri, în viață, în idealuri, slujind 
cu aceeași hotărîre fermă, același 
devotament fără margini patria co

mună, deopotrivă dragă și unică pen
tru noi toți și să mulțumim parti
dului, dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
politica marxist-leninistă promovată 
cu consecvență revoluționară, de 
egalitate deplină în drepturi a tutu
ror fiilor țării, români, maghiari, 
germani și de altă naționalitate, de 
asigurare a posibilităților largi de 
afirmare plenară, în viața politică și 
socială a României, a fiecăruia, in
diferent de naționalitate.

Se cer amintite aici asigurarea 
în România, în cadrul unei largi re
țele, a învățămîntului în limba 
maghiară și a dreptului de folosire 
a acesteia în activitatea socială, exis
tenta ziarelor, revistelor, programe
lor de radio și televiziune, a editu
rilor, teatrelor, a instituțiilor de 
cultură, sistemul atît de cuprinzător 
al activității de cultură de masă, 
care, toate, concură la educația în 
limba maternă, la păstrarea și cul
tivarea tradițiilor naționale, la înflo
rirea naționalității maghiare din 
România și a culturii sale originale.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară își exprimă hotărîrea fer
mă de a urma și în viitor cu devo
tament nemărginit politica internă și 
externă a partidului și țării și afir
mă cu mîndrie că azi poporul nostru 
este cu totul unit și unul, constituind 
pavăza sigură în jurul celui mai 
iubit fiu al patriei, în jurul dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, omul 
chemat dintre oameni de aceste 
vremuri istorice în fruntea partidu
lui, în fruntea României 1

Regăsim aceste adevăruri, aceste 
sentimente exprimate vibrant și în 
mesajul prezentat de tovarășul 
Eduard Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană :

Noi cinstim cu acest prilej jubiliar 
pe revoluționarul și comunistul care 
și-a dăruit întreaga viață cauzei ce
lor ce muncesc, libertății Si dreptății 
sociale, biruinței socialismului. în 
același timp ne exprimăm întreaga 
admirație și recunoștință fată de 
conducătorul de partid și de stat sub 
a cărui îndrumare înțeleaptă tara 
noastră pășește cu fermitate pe fă
gașul civilizației și al bunăstării, pe 
drumul edificării societății socialiste 
și comuniste pe pămîntul României, 
cîștigîndu-și stima și prețuirea lumii 
întregi. Sîntem mîndri că avem in 
fruntea partidului și patriei un ase
menea conducător de nădejde.

La toate acestea se adaugă gratitu
dinea pe care ca cetățeni români de 
naționalitate germană o purtăm pen
tru politica atît de principială și ge
neroasă a partidului și statului nostru 
în problema națională. Noi cunoaș
tem și știm să apreciem meritele, 
aportul dumneavoastră personal deo
sebit în fundamentarea teoretică și în 
realizarea practică a acestei politici, 
căreia îi datorăm faptul că pentru 
prima oară în decursul existentei: 
noastre seculare pe aceste _ melea
guri ne bucurăm cu adevărat de 
drepturi egale împreună cu toti ce
tățenii tării.

Iată temeiul pentru care și cu 
această sărbătorească ocazie aducem 
omagiul nostru partidului, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, asigurîndu-vă că popu
lația de naționalitate germană din 
țara noastră va răspunde solicitudinii 
și încrederii acordate prin noi fapte 
de muncă, adueîndu-și, umăr la umăr, 
inimă lingă inimă cu frații lor ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți, aportul la transpunerea în viată a 
programului partidului pentru pro
pășirea patriei noastre comune — 
Republica Socialistă România.

Comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit apoi mesajul 
Ministerului Apărării Naționale, al 
armatei țării, unită în cuget, simțire 
și faptă cu întreaga națiune :

Toți cei ce-și îndeplinesc datoria 
sub faldurile drapelului cu deviza 
„Pentru patria noastră, Republica 
Socialistă România" — se spune in 
mesajul citit de general-colonel Ion 
Coman, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale 
— sînt părtași la marea bucurie a 
poporului care, în frunte cu încerca
tul nostru partid, avînd în dumnea
voastră întruchiparea conducătorului 
ideal, a transformat în realitate vie 
cele mai temerare visuri ale genera
țiilor precedente.

în postul încredințat de istorie 
îmbinați cu înțelepciune statornica 
preocupare pentru înflorirea patriei 
cu veghea neslăbită pentru consoli
darea independenței și suveranității 
naționale, pentru apărarea armată a 
țării.

Pentru militarii care s-au bucurat 
de privilegiul de a vă avea în mij
locul lor încă în anii de început ai 
făuririi noii noastre armate. cînd, 
din însărcinarea partidului, ati făcut 
parte nemijlocit din conducerea ei, 
pentru ostașii de astăzi, mîndri de a 
vă avea comandant suprem, pildui- 
toarea dumneavoastră activitate con
stituie un nesecat izvor de energie 
și elan, de pasiune și totală dăruire 
în îndeplinirea misiunii de onoare 
încredințate.

Conștienți de marea răspundere cu 
care este învestită armata de popor, 

'de partid, de dumneavoastră, tovară
șe comandant suprem, militarii de 
toate gradele, în frunte- cu comu
niștii, își reînnoiesc jurămîntul de a 
face totul pentru a fi gata oricînd ca, 
împreună cu întreaga națiune, să 
îndeplinească fără șovăire, chiar cu 
prețul vieții, orice misiune in nu
mele apărării gliei strămoșești, a cu
ceririlor revoluționare ale oamenilor 
muncii, a libertății, independenței și 
suveranității patriei noastre scumpe.

Mesajul Comitetului Central al 
U.T.C. și Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști, rostit de tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., dă glas 
sentimentelor tinerești îmbinate cu 
responsabilitatea matură a ziditorilor 
de mîine ai comunismului :

Nu există pentru tinăra generație, 
pentru fiecare tinăr crescut și edu
cat de partid, ideal mai scump decît 
acela de a vă urma pilda fără pgal, 
de slujire credincioasă, plină de băr
băție și curaj, fără preget, a poporu
lui nostru. în cea mai glorioasă epo
că v a sa, epoca făuririi socialismului 
și comunismului, a unei Românii li
bere. independente și prospere.

Sîntem convinși că cea mai înaltă 
expresie, cel mai cald omagiu pe 
care vi-1 putem aduce în acest mo
ment sărbătoresc este să vă încredin
țăm pe dumneavoastră că faptele 
noastre de muncă — dedicate înfăp

tuirii istoricului Program adoptat de 
Congresul al Xl-lea, realizării mobi
lizatoarelor obiective stabilite de 
Conferința Națională a partidului, 
vor întruchipa puternic și convingă
tor dragostea și stima pe care vi le 
poartă statornic și recunoscătoare în
treaga generație tînără. Dînd glas 
celor mai alese sentimente ale celor 
pe care îi numiți părintește „Dragii 
mei prieteni tineri" — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — vă adresăm încă o dată, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, din toată inima, urările 
noastre fierbinți de a trăi ani mulți 
și fericiți, în deplină sănătate 
și putere de ’muncă, spre bi
nele întregului popor, spre măreția 
României socialiste, spre fericirea 
fiilor săi tineri de azi și de mîine.

Ultimii mesageri ai acestei neuitate 
zile a omagiului tării pentru marele 
ei sărbătorit sînt pionierii și șoimii 
patriei. Sute de copii pătrund in 
sală, în sunete cristaline de trimbițe, 
în ropot de tobe, cu drapelul orga
nizației pionierești în frunte. Copiii 
țării s-au obișnuit să-și rostească 
gîndurile cele mai curate, simțămin
tele cele mai alese, în vers, așa cum 
au făcut-o dintotdeauna oamenii de 
la Carpați și Dunăre. Și acum, Ja 
înalta cinstire a iubitului părinte, 
inima copiilor își desface petalele in 
gingașe stihuri, recitate de pionierii 
Călin Rădulescu, de la Școala gene
rală nr. 57, Gabriela Jarum. de la 
Școala generală nr. 183, și șoimul pa
triei Dana Mladin :

Omagiem cu dragoste fierbinte 
Din inimile noastre de copii
Pe fiul brav al mândrei Românii, ■ 
Pe-al națiunii noastre Președinte.

Noi, pionierii, fiii dumneavoastră, , 
Crescind cu țara intr-al țării zbor, 
V-aducem fppte de cutezători 
Din munca și învățătura noastră.

Noi, șoimii patriei, cu bucurie 
Și dragoste venim cu fruntea sus 
Să mulțumim că șoimi viteji ne-ați 

spus
Să fim in milenara Românie.

Oglinda sufletelor noastre poartă 
Din dulce leagăn chipul părintesc 
Al celui ce pe plaiul românesc 
Conduce astăzi opera înțeleaptă.

Cînd spunem Ceaușescu — România, 
Cînd spunem Ceaușescu și Partid 
Noi știm cu toti, conducător iubit, 
De unde-și are tara măreția.

Vă știm iubirea pentru-acest meleag 
Dirzenia de fiu al unei nații
Ce singură și-a apărat Carpații 
Și pruncilor le este leagăn drag.

Om pentru oameni, inimă vitează, 
Mereu in frunte, unde, e mai greu, 
Spre noi izbinzi chemindu-ne mereu 
Sinteți izvor ce tara și partidu-mbăr- 

bătează.

Sînteți credința noastră-n viitor, 
In legea muncii și a omeniei, 
In zborul comunist al României, 
In tot ce-are mai sflnt acest popor.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, toti 
copiii,

In spirit revoluționar crescind, 
Exemplul dumneavoastră viu avînd 
Vor crește oameni demni ai României.
Ne angajăm, în ziua de lumină 
Cînd anii luptei vi-i sărbătorim, 
Cu cinste să-nvățăm și să muncim 
De bucurii să fie viata plină.
Ne angajăm, pe frontu-nvătăturii 
Să fim ca demni școlări mereu 

la post —
Să descifrăm al meseriei rost 
In cartea tehnicii și a naturii.
Cîntarea României ne dă versul
Și Daciada braț cutezător
De-a fi și visători și-nvingători — 
Ca demn prin viață să ne fie mersul.
Jurăm pe tricolor, jurăm pe carte 
Și pe unelte, și pe flori jurăm
Cu piepturi tinere să apărăm 
Pămîntul României minunate !
Mlădițele acestei națiuni
Spre dumneavoastră vin să se adune. 
Să înfloriți intru mulți ani! — 

vă spunem 
Urare tinără, de la străbuni.
Ani mulfi, in glorie și sănătate, 
Cu dragostea întregii țări cinstit 
Viteaz stegar, vă vom urma neșovăit 
Pe drumul de izbinzi și demnitate.
In ritmul patriei contemporan, 
Scrutăm cu dumneavoastră viitorul. 
Să ne conduceți partidul, tara 

și poporul 
Spre culmi de măreție.

La mulți, ani!

ovații înso-Ropote de aplauze și _ . ..........
țese aceste fierbinți urări. Alături de 
copii, toți cei prezent! în sală rostesc 
intr-un singur glas : ..Ceaușescu — 
La multi ani !“. repetînd, din ce in 
ce mai puternic, mai înflăcărat, 
această urare aflată astăzi pe buzele 
tuturor, in inimile și în conștiința 
unei națiuni fericite de a avea ia 
cirma destinelor ei un mare bărbat 
de stat, un mare om.

Tovarășul; Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu primesc cu 
deosebită căldură părintească îmbră
țișarea celor mici. îi mîngîie cu 
duioșie.

în aceste momente de mare bucu
rie și sărbătoare a întregului popor, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul
CEAUȘESCU rostește o amplă cu- 
vîntare, urmărită cu cea mai vie a- 
tenție, cu vădită emoție de întreaga 
asistentă și, prin intermediul postu
rilor de radio și televiziune, de oa
menii muncii din toate colturile de 
tară. Cuvîntarea a fost salutată cu 
puternice, vibrante aplauze și ovații, 
îndemnurile secretarului general al 
partidului, cuvîntul său cald, patrio
tismul său nemărginit au însuflețit, 
ca în atîtea alte rinduri, voința una
nimă a poporului de a urma cu de
votament neclintit partidul, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. pe dru
mul de luptă și de glorie al edifică
rii operei mărețe socialiste și comu
niste.

Memorabila festivitate consacrată 
omagierii secretarului general al 
Partidului Comunist Român se în
cheie prin intonarea, de către , în
treaga asistentă, a imnului de luptă 
al clasei muncitoare, „Internaționala".
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înaltă cinstire, dragostea a întregii națiuni

Sărbătorind astăzi ani
versarea a 60 de ani 
de viață și a 45 de ani 
de necurmată luptă 
revoluționară desfă
șurată de cel mai iubit 
fiu al poporului român,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul ' general al Partidului, pre
ședintele Republicii, națiunea noas
tră se sărbătorește pe ea în
săși. căci tot ceea ce am în
făptuit dn aproape jumătate din era 
socialismului românesc poartă am
prenta personalității Omului care, 
din 1965, se află nemijlocit la cîrma 
țării. Prin aceasta, ziua de 26 ia
nuarie capătă profunzimea și di
mensiunile unei adevărate sărbători 
naționale, cînd tot ce mișcă-n țara 
asta, rîul, ramul se contopește în- 
tr-o vibrantă manifestare sărbăto
rească de masă închinată atît celui 
ce spunea : „Sînt fiu credincios al 
poporului meu / Și-i știu și dure
rea, și vrerea...", cît și prețuirii și 
dragostei întregului popor față de 
partid,' față de încercata sa condu
cere, față de tot ceea ce întruchi
pează idealurile cele mai nobile 
ale națiunii.

înălțătoare sărbătoare a celui 
care reprezintă poporul român și 
locul României în lume, și, tot
odată, luminoasă și demnă sărbă
toare a poporului însuși, a tuturor 
celor aproape 22 de milioane de 
cetățeni ai patriei, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități care, printr-o nedezmințită 
unitate de cuget și simțiri cu ema
nația cea mai strălucită a națiunii 
— Partidul Comunist Român — 
făuresc destinul și viitorul țării în 
marșul ei spre comunism.

O viață de om, o viață de luptă 
necurmată, plină de abnegație și 
devotament puse în slujba poporu
lui. O viață a marilor opțiuni liber 
și conștient asumate. încă de la o 
virstă fragedă și într-o lume cînd, 
astfel de opțiuni declarate deschis, 
îl situau pe cel ce și le asuma pe 
baricada în care lovea necruțător 
puterea fără glorie a orînduirii 
condamnate.

O viață de om, o viață de luptă 
continuă, suflet din sufletul poporu

lui și trup din trupul neamului, 
caracterizat prin devotament fier
binte, suprem, față de patrie, prin 
totala identificare cu însuși destinul 
patriei, conștient de rolul și me
nirea ce i-au fost încredințate de 
popor în opera istorică de ridicare 
a României pe culmile progresului 
și civilizației.

O viață de om, o viață de luptă 
neabătută dusă in numele eticii și 
echității socialiste, o viață a clar- 
viziunii, a principialității, a dina
mismului și spiritului novator — tot 
ceea ce poate face din omul comu
nist întruchiparea virtuților carac
teristice omului nou potențată la 
maximum în expresia ei cea mai 
înaltă — pentru a deveni exemplul 
cel mai demn de urmat, portretul 
ideal al tineretului, pilda umană 
cea mai elocventă pentru toate ge
nerațiile ce formează contemporanii 
noștri și pentru toate cele ce ne 
vor fi urmașe. Această chezășie a 
izbînzilor pe care le-am obținut și 
a tuturor succeselor noastre viitoare 
constituie combustibilul care ali
mentează flacăra nestinsă a încre
derii nestrămutate, a dragostei șl 
stimei ce se acordă celui mai iubit 
fiu al poporului, deschizătorul și 
făuritorul unei noi etape istorice, 
cea mai frumoasă și mai rodnică 
din cite a trăit poporul român de-a 
lungul întregii sale istorii.

Iată de ce, ziua lui este sărbă
toarea întregului partid, sărbătoa
rea întregii națiuni. E sărbătoarea 
victoriilor noastre, bucuria atotcu
prinzătoare a poporului, cinstirea 
unității și osmozei organice intre 
idealul și fapta contemporanilor, 
între convingerile și modul lor de 
a acționa, intre cetățean și patrie, 
intre gîndul omului și tot ceea ce 
socialismul a făcut pentru om — 
făuritorul tuturor valorilor materia
le și spirituale, cel chemat să aibă 
rolul principal în societate bucu- 
rîndu-se de tot ce-i garantează 
premisele fundamentale ale înflo
ririi personalității sale.

Făurim sub conducerea partidu
lui, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o țară 
mîndră și un om mîndru de aceas
tă țară. Jalonînd viitorul României 
comuniste, conturăm profilul omu
lui de mîine pe care am început

să-l formăm odată cu revoluția 
socialistă. Este omul care știe că 
viitorul nu se poate clădi fără con
solidarea prezentului, care simte că 
puterea zilei de mîine se va trage 
din puterea zilei de azi, la temelia 
căreia se află forța umană a 
țării. Este omul care știe că pre
zentul nu s-a putut constitui decît 
din moștenirea trecutului de luptă, 
transmisă din generație în genera
ție, la care, calitatea prezentului 
adaugă ceea ce el va lăsa intr-un 
tot unitar moștenire viitorului.

Ajunge o singură privire arunca
tă asupra puterii României de azi 
pentru a constata că, tot ceea ce 
am clădit în anii din urmă, pe va
tra străbună este legat de numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Un 
nume care simbolizează ambițiile 
noastre de propășire și de autode- 
pășire. Un nume care obligă prin 
însuși exemplul săuț prin tot ceea 
ce înseamnă astăzi în lume cuvîn- 
tul România.

România ! Cuvînt cu rezonanță, 
care se pronunță cu respect ori
unde sînt abordate cele mai arză
toare probleme ale lumii contem
porane, la rezolvarea cărora pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, parti
dul și statul nostru au adus și aduc 
contribuții esențiale, la baza cărora 
stau principiile politicii noastre 
externe, stima și considerația față 
de aportul tuturor popoarelor la 
cauza păcii, nețărmurita încredere 
în forțele progresiste de pretutin
deni care luptă pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

în ceasul sărbătorii comune, a 
Omului, a Partidului, a Națiunii, 
întreaga suflare a patriei înalță o 
triplă urare :

La mulți ani, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător iubit, fiu- 
erou al unui popor de eroi !

La mulți ani, Partid izbînditor 
al viselor celor mai temerare nu
trite de poporul din sinul căruia ai 
crescut pentru a-i încununa victo
riile !

La mulți ani, Românie, țară care 
ai știut să naști astfel de fii, și să 
dai patriei și lumii, din tot ce are 
mai nobil sufletul tău, un om de 
care să-ți legi vrerea și destinul !

în prag de ziuă
în acest prag de ziuă ro

mânească și de anotimp 
tînăr al vîrstei milenare a 
neamului, prin memoria 
mea se perindă neasemuite 
imagini din munții, Car- 
pați, unde rîurile spun cin- 
tece limpezi despre sufle
tul nostru, cel însetat de 
lumină și libertate, ori ima
gini cu drumuri urcind co
line, cu livezi fructifere, 
sub zborul felurimii de pă
sări ce ne bucură visul în 
tihnă, despre cerul senin al 
orizontului și al gindului 
nostru; văd imagini cu Bâ- 
răgane de soare și cu țăr
mul albastru al Mării. Și 
pretutindeni bărbații și fe
meile țării, muncind pă- 
mîntul mănos și liber, cu 
dragostea moștenită de la 
părinți și cu convingerea 
că trudesc pentru bunăsta

rea lor și pentru viitorul 
copiilor ce se leagănă în 
azur și in jocuri miracu
loase.

Văd cetățile veacurilor 
amintind vremuri de cum
pănă, amintind luptele dîr- 
ze ale celor ce au apărat 
hotarele și limba țării, ță
ranii și voievozii ce se uită 
la noi din legende, încu- 
viințîndu-ne munca și idea
lul. Și văd cetățile noi, 
văd orașele tinere — ma
rile rafinării, giganții in
dustriei metalurgice, side- 
rurgiile ori uzinele luminii 
de pe Danubiu, ori de pe 
riurile de stele despletite 
pe plaiurile Mioriței,

în această zi de lumină, 
cînd bucuria și munca ex
primă sensul încrederii în 
viitor, îmi dau seama că 
în frumusețea și în tinere

țea patriei, în lumina gin
dului nostru și în flacăra 
idealului spre care suim, 
în imnul poetului și în fap
ta constructorului, în cîn- 
tecul femeii și în surîsul ei 
de floare cînd își scaldă 
copilul trăiești o seînțeie 
dăruită din vis cutezător, 
din neodihna și clarviziu
nea ce au caracterizat în
totdeauna marii luptători 
ai acestui pămînt, din drep
tul nostru de a trăi cum 
visăm și de a visa cum 
voim să trăim, din nepotoli
ta dragoste de neam a celui 
dinții bărbat al țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, că
ruia i se urează astăzi, în 
pragurile tuturor inimilor 
românești: „La mulți anii".

Anghel 
DUMBRAVEANU

r- In ritmul inimii — 
înflăcărate
Ca incandescentul oțel din furnale 
țîșnește din inima noastră

— Recunoștința 
Așa cum pasărea salută triumfal 
sosirea primăverii 
așa răzbate bucuria

din pieptul nostru și 
devine cîntec.
Am urcat înălțimile — 
drumul unor mari îndemnuri.
Am făurit lumina din bezna apelor — 
făuritorul gîndului ai fost.
Am zorit mersul roților
în ritmul inimii tale înflăcărate.
Am turnat secole în tiparul unui 
sfert de veac —
Ne-ai dat puterea.
Gîndirii și simțurilor le-ai dat sens, 
condeiului avîntul săgeții. ' ■<
Frunți brăzdate de griji 
le-a netezit mina ta înțelegătoare. 
Ne-ai împreunat mîinile, inimile 
și ne-ai învățat să fim frați, 
cuprinși de aceeași dragoste, 
vorbind același grai : al muncii, 
îți rostim numele,
Nicolae Ceaușescu,
Cu venerație și dragoste, 
cu admirație și nădejde, 
cu cele mai calde urări 
Izvorî te din inintile noastre. 
Ca un simbol 
Al sîrguinței. 
Al iubirii de țară, 
AI sincerității.
Ca un simbol 
Unui veac nou 
De propășire. 
De fericire și pace.
Ca incandescentul oțel din furnale 
țîșnește din inima tuturor 
recunoștința.

Franz Johannes BUI,HARDT
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Mereu ești lingă mine 
în faptă și-n cuvînt. 
Iar eu răsar din oameni 
Ca floarea din pămînt.
Și cresc curat spre soare 
Precum un fulg de nea, 
în piepîu-mi mic, îmi 

pare 
Că port inima ta.
Sînt ramura de vise 
Ce mîine va rodi — 
îți mulțumesc, părinte 
Si sănătos să fii I

letiția BIVOLEANU 
clasa a lll-a, 
cenaciul „N. Labiș", 
Casa pionierilor 
și șoimilor patriei, lași 

închinare
Omule iubit, oștene, 
Suflet țării dunărene, 
La a ta aniversare
Aș vrea cîmpuri largi de 

floare 
Iară eu, cu simplitate. 
Să-ți spun : „Multă 

sănătate 1“ 
60 de ani ai tăi 
Sînt tărie și văpăi. 
Orizont sub steag 

deschis, 
Veac străbun prin noi 

înscris, 
Ani cu 'nalte zări 

albastre, 
Rod cu rod al muncii 

noastre 
Si nestins pe cerul țării 
Soarele înaintării 
Către vis, în primăvară. 
Neam român, romană 

țară !
Gheorcjhe MUȘAT 
muncitor lăcătuș, 
Combinatul siderurgic Galați, 
membru al cenaclului 
literar județean „Fluviul"

parte organică, importantă a 
muncii de partid și cu atît

Literatura din România 
socialistă, scriitorii, crea
torii patriei noastre își fac 
o datorie primordială de a 

' ■ ține pasul cu istoria, cloco- 
titoarea viață a societății 
socialiste, cu marile .trans
formări pe care le tră
iește lumea contempora
nă. îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îndem
nurile partidului, sînt pen
tru creatori imbolduri te
meinice și fertile pentru că 
ele izvorăsc dintr-o lucidă, 
științifică, multilaterală a- 
naliză a realității, a cerin
țelor epocii, a proceselor 
ce au loc într-o grandioasă 
revoluție cum este aceea 
pe care o trăim. Scriitorii, 
potrivit unei exigențe liber 
asumate, sînt participant! 
activi ai acestui proces re
voluționar, sint 
care 
unison cu întreg 
român, răspund cu tot ce 
au mai bun, perfecț.ionîn- 
du-și neîncetat activitatea, 
apelului pe care tovarășul 
Ceaușescu l-a făcut tuturor 
creatorilor de a reda in 
opera lor frumusețea oa
menilor acestei epoci mă
rețe, cu luminile dar și 
umbrele ei, în toată tulbu
rătoarea ei autenticitate. 
Numai așa opera de artă 
va juca intr-adevăr rolul 
pe care este chemată să-1 
joace în societate, 
astfel scriitorul, 
este la înălțimea nobilei 
sale misiuni de a sluji in
teresele cele mai înalte ale

șl responsabilitatea creato
rului. Măsurile din vara 
anului dtecutrde-desfiintare 
a controlului preventiv a- 
supra producției literare și 
trecerea întregii responsa
bilități asupra creatorului 
și a colectivului din care 
face parte, sint o expresie 
elocventă a acestei concep
ții. Este meritul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi 
inițiat, ca în atîtea alte do
menii. o acțiune revoluțio
nară izvorîtă dintr-o con
cepție aprofundată bazată 
pe cunoașterea multilate-

tă creatoare existentă pe 
planul artelor în tara noas
tră. bogata viață spirituală 
a societății românești, lo- 

- cui - important pe care orîn- - 
duirea noastră îl acordă 
culturii, ridicării nivelului 
de civilizație al tuturor oa
menilor muncii" și a adre
sat „cele mai calde felici
tări scriitorilor care au a- 
bordat cu curaj și Îndrăz
neală problemele complexe 
ale dezvoltării societății 
noastre".

în același timp, a afir
mat : „Arta trebuie să în-

tă și. In mod firesc, are 
sentimentul libertății depli
ne, al descătușării de orice 
l-ar împiedica să-și la zbo- 
rul spre marile. înălțimi.. 
spirituale. Cine nu are acest 
sentiment nu este un au
tentic creator de artă, de 
literatură.

Și totuși, scriitorul nu 
este o entitate abstractă, ci 
„un om între oameni", tră
ind într-o anumită perioa
dă istorică, intr-un mediu 
dat, într-o societate care 
nu numai că îi determină 
conștiința, dar îi creează și

societății. Or, este imposi
bil ca creatorul de artă, 
prin propria lui muncă — 
opera artistică 4- să se în-\ 
■drepte- împotriva lui însuși, 
împotriva societății în care 
trăiește. Intervine aici și 
aspectul moral al proble
mei : nu poți cere colecti- 

. vității ceva fără să-i dai, 
fără să-i respecți regulile, 
fără să-ți servești semenii, 
între creatorul de artă și 
societate — ca de altfel
între orice individ și co
lectivitate — sînt anumite

cetățeni
gîndesc și simt la 

poporul

Nobila

numai
artistul,

poporului, idealul perfec
ționării omului într-o so
cietate democratică, preo
cupată de îmbinarea armo
nioasă între interesele co
lectivității și dezvoltarea 
personalității umane.

în concepția secretarului 
general al Partidului Co
munist despre democrati
zarea continuă a societății 
noastre este puternic mar 
cat rolul artei și, în acest 
context, raportul dialectic, 
de o mare complexitate 
dintre libertatea de creație

rală a vieții, emanație a 
spiritului său vizionar. De 
altfel, înflorirea artei noas
tre socialiste prin contri
buția tuturor creatorilor in 
modalitățile lor proprii, 
varietatea de stiluri în care 
este analizată și reflectată 
epoca și oamenii ei, ce 
este altceva decît o expre
sie a diversității inepuiza
bile a vieții însăși, ale că
rei izvoare de o mare pros
pețime sîntem mereu și 
mereu îndemnați să le 
captăm direct de la sursă 
și nu de la ulciorul smăl
țuit, ca pe adevăratele 
energii care pun în mișca
re opera, impresionează și 
înflăcărează inimile și 
mințile oamenilor ?

La Conferința națională 
a scriitorilor. secretarul 
general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-a atras aten
ția asupra raportului din
tre libertatea de creație și 
responsabilitatea scriitoru
lui. El a vorbit atunci des
pre „puternica efervescen

misiune a
George MACOVESCU

fățișeze universul spiritual 
tot mai bogat al construc
torilor socialismului, efor
tul lor pentru autodepăși- 
re, să surprindă și să redea 
cu fidelitate diferitele ipos
taze în care se manifestă 
atitudinea înaintată fată de 
muncă și societate, virtuți
le și trăsăturile morale ale 
omului nou".

Este firesc, așadar, să 
gîndim problemele creației 
și ale creatorului in legă
tură cu specificul acestei 
munci și cu „problemele 
complexe ale dezvoltării 
societății noastre".

Creația in artă este de- 
miurgică, înseamnă luptă 
cu necunoscutul, reprezintă 
un act nou și nerepetabil, 
în fața hîrtiei albe, scriito
rul se află confruntat cu 
nemărginitul, din care tre
buie să adune, să conture
ze, să construiască întîm- 
plări, personaje care pot să 
fie. să trăiască. în fața 
hîrtiei, scriitorul se simte 
atotputernic, capabil să 
creeze și ceea ce nu exis-

creației
anumite responsabilități, 
între el șl societate inter
vine un anumit contract 
social obiectiv, acceptat de 
ambele părți și orice încăl
care atrage după sine con
secințe.

Cum depășește, atunci, 
creatorul de artă această 
contradicție între libertate 
și responsabilitate ? Engels 
definea libertatea drept 
necesitate înțeleasă. Dar, 
nu cumva — s-ar întreba 
un pasionat după absolu- 
turi — această înțelegere a 
necesității retează zboruri
le înalte ale creatorului ? 
Aspirațiile omului către 
ideal, către perfecțiune, 
către o spiritualitate desă- 
vîrșită au fost și vor fi 
Întotdeauna legate de ca
pacitățile sale de realizare 
și de autodepășire. Arta 
este, totuși, cu tot specifi
cul ei de neasemuit cu ni
mic altceva, un produs al 
geniului uman, este legată 
de ființa umană, ea însăși 
un produs al istoriei, al 
condițiilor materiale, ale

raporturi al căror echilibru 
nu poate fi rupt.

Libertatea omului de ar
tă trebuie să fie deplină 
în raport de necesitățile 
epocii și ale societății. A- 
ceste necesități apar șl e- 
voluează în măsura contri
buției fiecărui individ 
membru al colectivității. 
Viața spirituală a unui po
por depinde de contribuția 
celor ce produc valori spi
rituale și în această pri
vință scriitorul deține un 
loc de frunte. Influența li
teraturii în spiritualitatea 
unei societăți este unanim 
recunoscută. De aici însă 
și responsabilitatea scriito
rului. Un zbor în zig-zag 
spre sfere întunecate ale 
conștiinței umane, spre 
„zone abisale" ale sufletu
lui omenesc, făcut în nu
mele libertății de creație, 
nu poate sluji cauza nobi
lă a ridicării omului pe 
culmile înalte și greu de 
atins ale spiritualității,
condiție absolut necesară
pentru dezvoltarea speciei 
umane. Legenda lui Anteu
își are semnificația ei și 
în acest domeniu. Anteu
era puternic atît cît avea 
contact cu pămîntul. Scrii
torul, omul de artă este 
puternic și liber atîta vre
me cît ține seama de rea
litățile în mijlocul cărora 
trăiește, realități văzute în 
continua lor mișcare dia
lectică, în perspectiva vii
torului istoric.

în timp ce scriu, adesea 
îmi aduc aminte de acea zi 
de mai, cind tovarășul 
Ceaușescu i-a chemat pen
tru prima oară la o discuție 
de lucru pe truditorii litera
turii și artei. Au trecut de 
atunci doisprezece ani, dar 
și azi îmi amintesc cît de pă
trunși ședeam în jurul me
sei — nu numai eu — ci și 
cei mai mari, reprezentanți 
cei mai de seamă ai vieții 
noastre literare. Simțeam că 
începe ceva nou, ca pretu
tindeni în țară, la inițiativa 
tovarășului Ceaușescu, ceva 
nou, o legătură mai intim- 
umană între partid, secreta
rul general al partidului și 
oamenii muncii.

Bărbatul de stat, primul 
om al. țării, dorea să stea la 
sfat cu noi despre treburile 
țării, despre munca noastră, 
despre munca de creație, 
care — așa cum am simțit 
pentru prima oară cu adevă
rat din cuvintele Lui — e o

mai mult va trebui să fie 
astfel în viitor.

Ce ne-a spus atunci, ce ne 
spune mereu : să scriem 
pentru popor, despre popor, 
întotdeauna pornind de la

dul Comunist Român, pe 
care secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ni l-a trasat și 
pentru cai*e el însuși luptă 
neobosit încă din fragedă ti-

pectului arătat, ar fi trebuit 
să vorbesc evident despre 
îndatoririle noastre, despre 
sarcinile de viitor, despre 
datoriile pe care le mai a- 
vem, ca și despre lipsurile

privirile încurajatoare ale 
tovarășului Ceaușescu — 
chiar dacă ici-colo in cuvin
tele ce le rosteam accentul 
nu cădea tocmai pe silaba 
corespunzătoare. Și cu atit

cea mai multă muncă, cea 
mai mare răspundere.

Întotdeauna pornind de la popor
„izvor", de la ceea ce e nou, 
curat ; în spirit creator, dar 
nu. artificial, falsificat ; per
manent la cel mai înalt ni
vel, însă întotdeauna pentru 
cei multi 1 Aș fi putut spune 
că noi, scriitorii maghiari 
din România, chiar dacă ne 
exprimăm în altă limbă și 
în modalități literare diferi
te, toti, intr-un suflet, slu
jim și vrem să slujim ace
lași țel, pe care-1 are Parti-

nerețe. Aș fi putut vorbi 
despre dragostea de patrie, 
despre marele inspirator al 
poeziei noastre, despre oa
menii care prin munca lor 
devin eroi de roman, despre 
frățietatea care ne leagă tot 
mai mult pe toti cei ce trăim 
în această patrie și avem un 
tel comun, despre respectul 
și înțelegerea arătate mun
cii, preocupărilor noastre. Și 
răspunzind încrederii și res-

noastre în muncă, răspunde
re, comportament...

Nu o dată am avut de a- 
tunci prilejul să vorbesc 
despre toate acestea — la fel 
cum au avut atîtea milioane 
de oameni în multe și multe 
alte probleme — într-o per
manentă consfătuire, trup și 
suflet alături de conducăto
rul tării, secretarul general 
al partidului, simțind perma
nent ațintite asupra noastră

mai mult trebuie să spun a- 
cum, deschis, sincer, acum, 
la marele dialog dintre partid 
și popor, dintre stat și cetă
țenii statului I Sfătuindu-ne 
împreună, discutind împreu
nă planurile și sarcinile me
reu mal mari, mai comple
xe I Din care, de patruzeci 
de ani încoace, tovarășului 
Ceaușescu i-au revenit me
reu din cele mai grele și de 
aproape cincisprezece ani

Și totuși, printre toate gri
jile sale Se află mereu și a- 
ceea pentru noi, toti scriito
rii. pentru literatură. Și gri
ja ca noi să scriem opere 
durabile, dar și aceea ca fe
restrele casei de creație de 
la mare să se deschidă spre 
mare. Așa a dispus cînd a 
fost clădită. Pentru ca scrii
torii să vadă marea, nimic 
să nu le stăvilească privirile, 
să vadă cit mai departe.

La aniversarea vîrstei de 
șaizeci de ani, cînd noi, 'lao
laltă cu tot poporul tării, u- 
răm multă putere de mun
că. sănătate și fericire tova
rășului Ceaușescu, să ne do
rim și nouă ca împreună cu 
El și conduși de El să mă
surăm, să cumpănim iar și 
iar viitorul planificat, și să 
p.utem străbate împreună cu 
Ei calea pînă la înfăptuirea 
comunismului.

LETAY la jos



SClNTElA — joi 26 ianuarie 1978 PAGINA 7

ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT VOLUMUL

La Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc, miercuri, simpozionul 
omagial „Contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a Repu
blicii Socialiste România, la soluțio
narea problemelor majore ale lumii 
contemporane".

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la simpozion au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in care se spune : 

Dezvoltarea fără precedent a Ro
mâniei, descătușarea energiilor crea
toare pe toate meleagurile țării, în
drăzneala programelor în care des
lușim viitorul comunist al națiunii 
noastre sînt și vor rămîne pentru 
totdeauna indestructibil legate de 
numele dumneavoastră, de activita
tea și cutezanța gindirii conducăto
rului contopit cu vrerea și speranțele 
poporului.

Avînd un rol determinant In fău
rirea politicii externe a partidului și 
statului nostru, ați acționat pentru 
dinamizarea fără precedent a rapor
turilor internaționale ale țării, ați 
creat trainice prietenii pe toate me
ridianele globului Și ați făcut ca 
România să fie prezentă, ca nici
odată în trecutul ei, cu contribuții de 
seamă, în toate forurile și intîlnirile 
internaționale.

La sărbătoarea dumneavoastră și 
la sărbătoarea țării, vă asigurăm, 
stimate tovarășe președinte, de ne
mărginita noastră dragoste, de hotă- 
rirea de a urma cu neclintire lumi
nosul dumneavoastră 
nind în slujba cauzei 
porului și României 
cugetul nostru.

★
în semn de cinstire ____  __ T

de a.ni de viață și 45 de ani de luptă 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii din ora
șele și satele țării participă cu în
suflețire la manifestările omagiale 
dedicate strălucitului fiu al poporului 
nostru, pildă remarcabilă de militant 
neobosit, dîrz, pentru binele și în
florirea României.

în Capitală — întreprinderi, insti
tuții, școli au fost gazde sau orga
nizatoare ale unor astfel de mani
festări consacrate aniversării secre
tarului general al partidului, pre
ședintele republicii. La liceul de 
matematică și fizică „Ion Neculce" 
s-au desfășurat, sub genericul „Oma
giu vieții și activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", lucrările sesiu
nii de comunicări științifice șl refe
rate ale profesorilor de istorie, filo
zofie și economie politică din sec
torul 8 al Capitalei. în comunicările 
prezentate au fost relevate activita
tea revoluționară și contribuția 
secretarului general al partidului la 
elaborarea și realizarea programului 
de dezvoltare economico-socială , a 
României. Oamenii muncii de la în
treprinderea de mâșini grele din 
București au asistat la expunerea 
„Nicolae Ceaușescu la a 60-a aniver- 

, sare mereu în mijlocul poporului, 
' cu înaltă răspundere pentru prezen
tul și viitorul fericit al țării".

Dintre 
politice și 
ț.ionăm pe 
din Deva, 
omagială

exemplu, pu- 
partidului, po- 
toată fapta și

adusă celor 60

intitulată „O viață de om dedicată 
cauzei partidului și poporului". Re
feratele prezentate au reliefat con
tribuția, rolul activ și decisiv al to
varășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăp.tuirea politicii parti
dului și statului nostru, la edificarea 
orinduirii socialiste în patria noastră, 
spre binele și fericirea 
popor muncitor.

La Casa de cultură din 
s-a deschis o expoziție 
plastică și artă fotografică intitulată 
„Realitatea socialistă a patriei noas
tre, izvor fertil de inspirație șl crea
ție originală". Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani a găzduit un 
spectacol om'agial de sunet și lumi
nă, iar la așezămintele culturale din 
Uricani, Petrila, Certej, Pricaz și din 
alte localități s-au ținut expuneri pe 
tema „Aportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea vieții spi
rituale a poporului nostru".

în toate localitățile județelor Dolj, 
Mehedinți și Gorj au avut loc ac
țiuni cultural-artistice complexe, pri
lejuite de aceeași importantă ani
versare. La Craiova s-au desfășurat: 
în sala Teatrului național — spec
tacolul omagial „Cinstind un om, 
sărbătorim o țară". La Drobeta- 
Turnu Severin au fost organizate 
simpozionul „Momente din viața și 
activitatea revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu", expoziții 
de carte și fotografii cu tema „Me- 
hedințenii aduc tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cel mai fierbinte omagiu".

Peste 700 de artiști amatori români 
și maghiari din întreprinderi, institu
ții și de la sate din județul Harghita 
au participat, pe scena Casei de.cul
tură din Miercurea Ciuc, la un amplu 
spectacol omagial cu titlul „Partidul, 
Ceaușescu, România". Dansatorii, so
liștii vocali și instrumentiști, forma
țiile corale și celelalte formații pre
zente la spectacol au transmis prin 
arta lor. cu adinei rădăcini în pămîn- 
tul românesc, un vibrant mesaj de 
dragoste și stimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiu iubit al întregului nos
tru popor, promotor al celor mai no
bile principii de dreptate și egalitate 
între oameni, indiferent de naționa
litate.

Miercuri, în localitățile din județul 
Tulcea au avut loc spectacole oma
giale sub genericul „La multi ani, 
conducător iubit". în cadrul cărora 
au evoluat peste 300 de formații ar
tistice de amatori. în localitatea Ma
cin, artiștii plastici amatori au des
chis o expoziție de pictură cu lu
crări dedicate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. La Clubul „Progresul" 
din Brăila a avut loc simpozionul 
„Comunistul, omul, revoluționarul", 
după care a fost vernisată o expozi
ție intitulată „Omagiu fierbinte to
varășului Ceaușescu".

„Omagiu conducătorului Iubit" — 
sub acest generic a avut loc la 
Timișoara un mare spectacol-poem 
prezentat de corurile Operei Române 
și Filarmonicii de stat „Banatul", de 
actori ai teatrelor, de ansambluri ar

întregului
Hunedoara 
de artă

tistice amatoare din localitate. Vi
brante manifestări omagiale, dedicate 
celui mai iubit fiu al poporului nos
tru. expresie a stimei și dragostei 
fierbinți ce o poartă oamenii muncii 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități din această parte 
a tării secretarului general al parti
dului. președintele republicii noastre, 
au mai avut loc la Reșița, Lugoj, 
Otelul Roșu, Caransebeș, Oravița. 
Jimbolia, Deta, Bocșa. Sînnicolau 
Mare și în alte localități din Banat.

Teatrul de stat din Tg. Mureș a 
găzduit un mare spectacol omagial 
dedicat secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care numai cu cîțiva ani in urmă 
analiza, la fața locului, amplasamen
tul acestui mare și modern lăcaș 
cultural. Membri ai ansamblului 
„Mureșul", artiști ai Filarmonicii și 
ai teatrului au susținut un spectacol, 
în limbile română și maghiară, de 
adîncă cinstire și profundă stimă 
față de președintele republicii, 
urîndu-i, prin vers și muzică, viață 
lungă, sănătate., spre binele României 
socialiste.

Sub genericul „Partidul. Ceaușescu, 
România — e tot ce avem mai scump 
pe acest pămint" s-a desfășurat, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Buzău, un spectacol omagial la care 
și-au dat concursul formații locaie 
laureate ale primei ediții a Festiva
lului național „Cintarea României". 
Simpozioane, evocări, spectacole 
lițerar-muzicale și serbări dedicate 
personalității secretarului general al 
partidului au avut loc, de asemenea, 
la cluburile de întreprinderi din Buf 
zău, Rm. Sărat și Neholu, la cămi
nele culturale și in școlile din județ.

Și în cursul zilei de miercuri ca
sele de cultură, cluburile muncito
rești, cluburile școlare și studențești 
din județul Brașov au găzduit mani
festări jubiliare închinate secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. „Partidul, 
Ceaușescu, .România" — sub acest 
generic s-a desfășurat concertul co
ral pe care ceferiștii brașoveni l-au 
prezentat în cinstea celui mal iubit 
fiu al națiunii noastre. Clubul între
prinderii de tractoare a găzduit mon
tajul de versuri intitulat sugestiv 
„Cinstind un om, sărbătorim o țară".

La Casa de cultură a - sindicatelor 
din orașul Sfîntu Gheorghe, județul 
Covasna, a avut loc un spectacol 
omagial intitulat „Cel care-i în des
tinul și in gîndul țării".

„Uniți în cuget și-n simțiri" ș-a 
intitulat spectacolul omagial care a 
avut loc la Teatrul de stat din Ora
dea. Și-au dat concursul Filarmoni
ca de stat și colective artistice ale 
teatrului orădean, ansamblurile fol
clorice „Lioara", „Nuntașii Bihoru
lui", „Bihorul" și cel al Casei pio
nierilor din localitate. In încheiere, 
cei prezenți au ovaționat îndelung 
pentru secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ConferințaNaționalăa PartiduluiComunist
7—9 decembrie 1977

Cronica
Miercuri, 25 ianuarie a.c., a sosit la 

București Aba Gefen, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Israelului in Republica Socialistă 
România.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, . ambasadorul Con
federației Elvețiene la București,

A apărut; ,,Era socialistă'4
nr. 2/1978

i

j

numeroasele manifestări 
cultural-educative men- 
cea de la Casa de cultură 
unde a avut loc o sesiune 
de .comunicări științifice. ,

+

cinema
• Cintarea României : PATRIA — 
9,36; 16,36; 19.
• Alegerea ginerelui : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cei patru din fotografie : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,36; 15.45; 18; 
20,15.
• Castelul de nisip : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,30; 14,30; 17; 
FESTIVAL — -9;. 11,45; 14,30;
20.
• Acțiunea „Autobuzul" ;
LA —' 9; 11,15; 13,30; 16;
20,36, FAVORIT — 9; 11,15; 
15.45; 18; 26,15, FEROVIAR 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,36, BUCU
REȘTI — 0,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Benji — 9,30; 11; 12,30; 14,
Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică — 16; 18; 20 ; DOINA.
• Ziua gloriei : CAPITOL — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. MELO
DIA ~ 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30,, FLAMURA — 11.15; 13,30;
15,45/18; 20.
a

19.15.
17.15;

IVIateiâș gîscaml : FLAMURA 
9.
Diamantele negre : VOLGA — 
12; 16; 19.

f) Rocky : CENTRAL
1,45; 14,15; 17; 19,45.

® Riul care urt?ă muntele : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20,15, VIITORUL - 15,30; 17,45: 20. 
q Scaramouche : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.15.
e Spartacus (ambele serii) — 9,45, 
Eroica — 14; 16,15, Peisaj după 
bătălie — 18,30, Rapacitate — 20,30: 
CINEMATECA.
a împușcături sub clar de lună : 
DACIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MUNCA — 15,45; 18; 20.
o Dantelăreasa : GRI VITA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, EFORIE 

18; 20,15.
15,30; 18;

9;
9,15;

în numerele viitoare ale ziarului vom publica, 
în continuare, mesaje de felicitare 

adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
aș ■ '■ - > ,... . • 6 ... . ' ■ ■■■;

Ultimul număr al revistei se des
chide cu editorialul : „OMAGIU TO
VARĂȘULUI NICOtAE CEAUȘESCU 
LA ÎMPLINIREA A 60 DE ANI DE 
VIAȚĂ ȘI A 45 DE ANI DE ACTIVI
TATE ÎN MIȘCAREA MUNCITO
REASCĂ, REVOLUȚIONARĂ". Aces
tui eveniment îi sint consacrate si 
următoarele articole : „O operă teo
retică izvorită din viața socială, con
tribuție remarcabilă la dezvoltarea 
gîndirii și practicii revoluționare" ; 
„Strateg al creșterii rolului conducă
tor al partidului, al întăririi legăturii 
sale cu masele" ; „Identitatea deplină 
a cuvîntului cu fapta" ; „Personalita
te proeminentă a vieții politice inter
naționale" ; „Adine întipărit in con
știința noastră" ; „Militant neobosit 
pentru progresul economic al țării" , 
„Satul românesc pe drumul civiliza
ției socialiste" ; „Promotor al intro^ 
ducerii cuceririlor științei în produc
ție" ; „Concepția revoluționară a in
tegrării învățămîntului cu cercetarea 
și producția" ; „Istoria — puternic 
factor de educație partinică și patrio
tică" ; „Educarea revoluționară a ti
nerelor vlăstare" ; „Comunistul de o- 
menie" ; „Arta în slujba idealului u- 
man".

La rubrica „Dezbateri" este publi
cat materialul : „Perfecționarea legis
lației în etapa actuală". Revista mal. 
conține rubricile : „Pagini de isto
rie" ; „Creația literar-artistică" ; 
„Cărți și semnificații" ; „Note".

— 9; 11,15; 
a Regăsire 
20,15.

Pămint ___ ____ .
SĂRII — 16; 18; 20. 
q Floare la ureche ;
STUDIO - 10; 12: 14; 1 
FERENTARI — 15,30; 13 
o Aripioară sau picior 
LEȘTI — 9; 11; 13.15; 15,30 
20.

fierbinte : DRUMUL

CINEMA 
16; 18; 20, 
I; 20. '

GIU-
17.45;

® PRIMELE COLEC
TOARE DE ENERGIE 
SOLARĂ DIN IUGOSLA
VIA. La Tirgul tehnic ce va 
fi organizat în această primă
vară la Belgrad vor fi prezen
tate primele colectoare de ener
gie solară realizate în Iugosla
via. Noile instalații vor putea 
fi utilizate la încălzirea locuin
țelor, spitalelor, bazinelor de 
înot. Prototipul colectorului de 
energie solară a fost construit 
de cercetătorii Institutului de 
cercetări nucleare de la Vinca, 
din apropierea capitalei iugo
slave. și vor fi produse in serie 
de întreprinderea „Crvena Zas- 
tava".

® RECIDIVA PALU- 
DISMULUL Paludismul și-a 
făcut din nou apariția în di
verse regiuni ale lumii, consti
tuind un pericol din ce in ce

a Matriarhat : PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
a Evadați din viitor : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CO- 
TROCENI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Iarba verde de acasă :
LAR — 15,45; 18; 20.
a Melodiile Broadwayului 
REASCA — 15,30; 18; 20.
a Vacanță la unchiul 
COSMOS — 16; 18; 20.
a Fair-play : ARTA — 9
13,30; 15,45; 10: 20.
a Condurul și trandafirul : MIO
RIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, BUCEGI 
— 9; 12; 16;
a Mama :
18; 20.
> Poruncă 
RA — 9,30;

19.
PROGRESUL

POPU-

î FLO-

Toma

16;

întunecată : FLĂCĂ
II,30; 13,30; 16; 18; 20.

a Teatrul Național București (sala 
mare) ; Un fluture pe lampă — 
20, (sala mică) : Comedie de modă 
vețhe — 19,30, (sala Atelier) ; Fata 
din Andros (premieră) — 19.
e Opera Română : Opera în con- 

■ccrt — 19.
• Teatrul de operetă ; Silvia — 
— 19,30
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
a Teatrul „Nottara" (sala
gheru) Adio, Charlie — 19,30,
(sala Studio) : Audiență la consul

Ma-

— 19.
• Teatrul Glulești : 
vacii — 19,30.
• Teatrul evreiesc de 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzjcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17. Drag mi-e cintecul și jocul — 
19,30.
a Teatrul „I. Vasilescu 
din singurătate — 19,30.
ș Teatrul „ion Creangă" : Alice 
in țara minunilor — 17.
• Circul București : Iosefinl șl 
arena magică — 19,30.

Kăzboiul

stat : Cu

“ : întors

mai grav pentru unele țări, a- 
preciază un comunicat al Orga
nizației Mondiale a Sănătății dat 
publicității la Geneva. Pentru 
combaterea flagelului, O.M.S. va 
iniția un program de ajutorare 
a țărilor din Asia de sud-est și 
America Latină afectate, în- 
trucît in țările respective se în
registrează în prezent aproxi
mativ de 40 de ori mai multe ca
zuri de paludism decît în urmă 
cu opt ani. „.Măsurile preconi
zate includ combaterea conse
cințelor acestei maladii asupra 
dezvoltării econom ico-soci ale a 
țărilor și acordarea de asistență 
tehnică în special în vederea 
formării cadrelor sanitare capa
bile să contribuie .la eforturile 
de eradicare a maladiei. O.M.S. 
a inițiat un program similar de 
combatere a paludismului pe 
plan mondial în 1955, care deși 
nu și-a atins integral obiecti
vele propuse, a avut ca efect 
reducerea considerabilă a mor
talității provocate de maladie.

SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

4z/ începe campionatul mondial de handbal
în primul meci, România — R. D. Germană, reeditare a ultimelor 

două finale ale competiției
Incepînd de astăzi și pînă la 5 fe

bruarie, în mai multe orașe din Da
nemarca se vor disputa întrecerile ce
lei de-a IX-a .ediții a campionatului 
mondial masculin de handbal, eveni
ment tare polarizează atenția iubito
rilor de sport din întreaga lume. în 
competiția pentru cucerirea titlului 
suprem sint angajate 16 echipe, prin
tre care si echipa României, cîștigă- 
toarea ultimelor două ediții ale cam
pionatului mondial (Paris — 1970 și 
Berlin — 1974). Echipa României mai 
cucerise medaliile de aur în anii 1961 
(la Dortmund) și 1964 (la Praga). La 
actuala ediție a campionatului, echipa 
României va juca în grupa prelimi
nară B. alături de formațiile R. D. 
Germane, Ungariei și Franței. Iată 
componența celorlalte trei grupe: gru

pa A: Iugoslavia, R.F. Germania, Ceho
slovacia, Canada ; grupa C : U.R.S.S., 
Danemarca. Spania, Islanda ; grupa 
D : Suedia. Polonia, Bulgaria și Japo
nia. Meciurile din grupele prelimina
re se vor disputa în zilele de 26. 28

În cîteva rînduri

și 29 ianuarie. Primele două clasate 
in fiecare serie se vor califica pentru 
grupele semifinale, programate intre 
31 ianuarie și 2 februarie. Ciștigătoa- 
rele celor două grupe semifinale se 
vor întîlni în finala campionatului, ce 
se va desfășura în ziua de. 5 februarie 
în orașul Brandby.

Din lotul reprezentativei României 
fac parte cunoscuții jucători Cornel 
Penu, Ștefan Birtalan, Gabriel Kicsid. 
Radu Voina, Wernar Stockl și Mircea 
Grabovschi, precum)și mai tinerii Ni
colae Munteanu, Virgil Marchidan, 
Mihai Mironiuc, Cezar Drăgăniță, 
Mircea Bedivan, Alexandru Folker, 
Cornel Durau, Vasile Stingă și Ștefan 
Deacu. Antrenorii echipei sint Nicolae 
Nedef și Cornel Oțelea.

Astăzi, în primul joc din prelimina
rii. echipa României va întîlni echipa 
R. D. Germane. Partida, care consti
tuie o reeditare a finalelor ultimelor 
două ediții ale campionatului 
dial, se va desfășura în orașul 
ning.

® După cum se știe, în noua ediție 
a campionatului 
echipa României 
să joace într-o 
echipele Spaniei,

. prului. Miercuri, 
spaniole de fotbal. în prezența dele
gațiilor celor 4 federații, a avut loc 
stabilirea 
tur-retur. 
tilni anul 
București 
noiembrie 
Anul viitor, 
susține următoarele partide în cadrul 
acestei competiții : cu Spania la 
4 aprilie la București, cu Cipru la 
13 mai în deplasare ; cu Iugoslavia 
la 31 octombrie la Belgrad și cu Ci
pru la 18 noiembrie la București.

european de fotbal 
a fost repartizată 
grupă alături de 
Iugoslaviei și Ci- 
la sediul Federației

calendarului întîlnirilor 
Echipa României va în- 
acesta la 25 octombrie la 
echipa Iugoslaviei și la 15 
la Madrid echipa Spaniei, 

.fotbaliștii români vor

mon-
Her-

Flo-® în sala sporturilor de la 
reasca s-a disputat aseară un cuplaj 
internațional de baschet contînd 
pentru cupele europene. Iată rezul
tatele : Sparta Fraga—I.E.F.S. 79—65 
(48—43) în „C.C.E." ; Steaua — Si- 
pudyne Bologna 110—101 (54—48) 
„Cupa cupetor".

PRONOEXPRES

in

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 25 IANUARIE 

1978
Extragerea I : 3 14 33 22 9 21.
Extragerea a II-a : 25 2 27 1 13 10. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
110 883 lei. din care 336 049 lei re

port la categoria I.
1

® PROTEINE DIN ZER.
După cum informează cotidianul 
francez „Les Echos", pentru pri
ma oară în lume o uzină fran
ceză va prelucra un derivat al 
laptelui — zerul — pentru ob
ținerea de proteine destinate a- 
limentației animalelor. Potrivit 
ziarului citat, uzina respectivă, 
care va fi amplasată în locali
tatea Cantal, va prelucra zilnic 
300 metri cubi de zer, producind 
10 tone de proteine. După opi
nia specialiștilor, din prelucra
rea zerului se va obține o can
titate de proteine care va sub
stitui, în parte, soia în furaja
rea animalelor, produs pe care 
Franța il importă.

® TEATRU ITINE
RANT. Odată cu prima zi a 
anului, în capitala Ungariei și-a 
deschis porțile o nouă institu
ție teatrală itinerantă — „Tea
trul popular". Acesta este cel 
mai mare teatru din Ungaria. 
Dispunînd de un efectiv de 180

Pierre-Henri Aubaret, a oferit, 
miercuri seara, o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
unor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 ianuarie. In țară : Vreme în 
general umedă. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, atît sub formă de ninsoare, cit 
și sub formă de lapovlță șl ploaie, în
deosebi in Banat, Crișana, Transilva
nia, Maramureș și nordul Moldovei. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat 
șl va prezenta Intensificări locale, de 
scurtă durată, du viteze de 45—50 km 
pe oră, predominind din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 5 grade, 
mai coborite in Transilvania șl Mara
mureș. iar cele maxime între minus 2 
și plus 8 grade. în București : Vreme 
în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

LISTA ♦
libretelor de economii cu cîștigurl 

în materiale de construcție 
Ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV/1977

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 

cîștigurilor

1. 907-513-159 15 000
2. 902-206-258 5 000
3. 927-119-1 5 000
4. 9,05-205-85 5 000
5. . 910-817-15 5 000
6. 904-712-75 5 000
7. 945-263-86 5 000
8. 918-250-51 5 000

8 cîștigurl în valoare
totală de lei 50 000

Titularii libretelor de economii 
cîștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sorți la sucursalele și filia
lele C.E.C. pentru a li se elibera ade
verințele necesare procurării mate
rialelor de construcție.

LISTA
libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
ieșite ciștigătoare Ia tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul IV/1977

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 

cîștigurilor

1. 836-1-830 34 000

2. 861-208-817 15 000
3. 816-1-1 763 15 000
4. 815-1-1 229 15 000
5. 831-103-250 15 000
6. 841-201-165 15 000

6 cîștigurl în valoare
totală de lei 109 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă
toare pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde tși au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

de artiști, el are trupe de artă 
dramatică, de operă și balet, 
precum și de spectacole pentru 
copii. în acest sezon teatral 
vor fi prezentate 27 de pre
miere.

• „COLONII" DE 
TRADUCĂTORI. ° or
nată formulă de schimb de ex
periență va fi inaugurată în 
curind la Straelen (R.F.G.). Cu 
ocazia recentei creări a „Cole
giului european al traducători
lor", uniunea, traducătorilor vest- 
germarti a anunțat că va inau
gura în curind un „centru de 
comunicare" pentru membrii 
colegiului. Este vorba de un 
interesant experiment. în cadrul 
căruia se preconizează ca gru
puri de cite 12 traducători să 
locuiască și să lucreze împreună 
timp de mai multe luni, avind

astfel posibilitatea ca în activi
tatea colectivă să-și împărtă
șească reciproc experiența în 
vederea îmbunătățirii muncii de 
translație, care, în epoca noas
tră, dobîndește o importantă tot 
mai mare.

® DOSARELE COLO
NIALISMULUI. Prezentarea 
la televiziunea franceză a se
rialului american „Rădăcinile", 
după filmul cu același nume al 
lui Alex Haley, care reconstituie 
odiseea unui sclav de ■ pe plan
tațiile din S.U.A., a fost însoțit 
de un amplu comentariu in 
cadrul unui program sub gene
ricul „Dosarele ecranului", care 
dezvăluie amănunte zguduitoare 
asupra activității traficanților de 
sclavi și finanțatorilor acestei 
activități nu numai din America, 
cj și din Europa. Organizați a-

Ministrul afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria va face o vizită oficială 

de prietenie in țara noastră
La invitația ministrului afacerilor 

externe al " Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Petăr Mladenov,

va întreprinde, la începutul lunii fe
bruarie a.c., o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

IRAN
\
Coordonate ale dezvoltării
La un deceniu șl jumătate de la fructuoasă colaborare dintre Româ-

declanșarea programului de reforme 
— cunoscut sub numele „revoluția 
albă" — inițiat de șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Irapul înfățișează imaginea unei 
țări angajate pe traiectoria unei 
susținute dezvoltări economice și 
sociale. în baza acestui program, 
menit să asigure valorificarea su
perioară a potențialului material și 
uman al tării, au avut loc na
ționalizarea pădurilor și a resurse
lor de apă, reconstrucția urbană și 
rurală, reforma agrară și, îndeo
sebi, preluarea controlului deplin 
asupra principalei bogății națio
nale — petrolul. Au fost ridicate 
un șir de intreprinderi în sectoarele 
petrochimiei, siderurgiei, construc
ției de mașini, energeticii, electro
nicii, industriei ușoare.

Opinia publică din țara noastră 
urmărește cu simpatie eforturile 
poporului iranian în direcția dez
voltării economice și sociale. Legă
turile tradiționale de prietenie și

nia și Iran au cunoscut, îndeosebi 
în anii din urmă, o dezvoltare 
continuă. O contribuție hotărîtoare 
in acest sens au adus, după cum se 

'știe, vizitele întreprinse în Iran de 
președintele Nicolae Ceaușescu si 
în România de șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, do
cumentele semnate cu aceste prile
juri oferind o temelie stabilă, de 
amplă perspectivă colaborării bila
terale în cele mai diverse dome
nii. Pe baza acordurilor și înțele
gerilor încheiate in ultimii ani, tara 
noastră participă la construirea 
unor importante obiective economi
ce iraniene. Este convingerea co
mună -că există multiple posibi
lități de extindere și intensificare 
in viitor a colaborării româno-ira- 
niene, a căror deplină fructificare1 
corespunde intereselor ambelor po
poare, cauzei înțelegerii și păcii în 
lume.

V. O.

t V
PROGRAMELE 1 șl J

16,60 Telejurnal
16.15 Cîntec nou de bucurie
17,00 Patria din inimi
17,25 Reportaj TV. CUVÎNT MUNCITO

RESC
17,40 URARE TINEREASCA
18.15 OMAGIUL POPORULUI
18,45 SĂ URCE NAȚIUNEA SPRE CO

MUNISM IN ZBOR. (Cintece pa
triotice șl revoluționare)

19,00 CEI MAI FERTILI ANI AI ROMÂ
NIEI SOCIALISTE. Documentar TV 

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.30 SEARA FESTIVA DEDICATA 

TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU LA ÎMPLINIREA A 
60 DE ANI DE VIAȚĂ ȘI 45 DE 
ANI- DE ACTIVITATE REVOLU
ȚIONARĂ o O VIAȚĂ ÎNCHINA
TA FERICIRII POPORULUI. Film 
consacrat vieții și activității tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Docu- 
mentar-artistic realizat de studioul 
„Al, Sahla"1 e SPECTACOL OMA
GIAL

22,50 Telejurnal

LISTĂ
libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV/1977

Nr. 
crt.

Numărul li
bretului de 
economii

Ciștigul obțiuut Valoarea cîștigurilor

1. 464-203-201

EXCURSII ORGANIZATE

R. S. Cehoslovacia — 
R. F. Germania — Elve
ția — Austria — R. P.

Ungară 10 500
2. 431-103-1137 10 500
3. 448-1-300 10 500
4. 451-1-65 10 500
5. 443-1-572 10 500
6. 459-1-4566 *« 10 500
7. ■ 421-1-127

U.R.S.S. — R. P. D. Co
reeană 8 450

8. 436-202-247 8 450
9. 461-205-819 8 450

10. 460-1-1260 8 450
11. 411-266-4 8 450
12. 413-194-127 8 450

13. 427-1-917
Turul capitalelor țărilor 

socialiste 7 200
14. 463-202-110 ♦ ♦ 7 200
15. 460-202-485 7 200
16. 459-1-2892 7 200
17. • 439-205-56 7 200
18. 452-1-765 7 200
19. 448-1-196 7 200
20. 424-104-466 U.R.S.S. 6 500
21. 459-1-4110 6 50022. 413-323-17 „ 1 6 500
23. 459-1-3241 6 50024. 415-1-1170 6 500
25. 431-103-1461 6 500
26. 460-1-1164 6 500
27. 434-103-177 .. 6 500
28. 431-106-778 R. P. Bulgaria — Grecia 6 000
29. 419-209-85 6 000
30. 421-263-2 6 000
31. 404-712-72 ,, 6 000
32. 447-1-320 6 000
33. 409-618-1 6 00034. 443-209-165 6 000

35. 403-201-43
EXCURSII INDIVIDUALE

Excursie individuală

1 •

6 00036. 421-1-44 6 00037. 454-1-218 6 000
38. 413-194-168 6 00039. 466-202-2 6 00040. 436-1-1034 6 00041. 437-1-46 6 00042. 439-1-121 6 00043.
44.

461-208-75 
466-201-207

6 000
6 00045. 463-1-507 6 00046. 459-1-2536 6 00047. 438-103-932 6 00048. 460-201-125 6 00049. 459-301-7 ,» »» 6 000

TOTAL 49 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI 348 100

Cîștigătorii excursiilor organizate, 
precum și cei care in locul excursii
lor individuale cîștigate doresc ex
cursii organizate au obligația să se 
prezinte in cel mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

formalităților în legătură cu efec
tuarea excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, atît 
pentru excursiile organizate, cit și 
pentru cele individuale, ciștigurile se 
plătesc în numerar.

desea în societăți pe acțiuni, ar
matorii navelor care se ocupau 
cu traficul de sclavi erau, in 
fapt, originari, în cea mai mare 
parte, din țările colonialiste eu
ropene. Printre acționari s-au 
numărat adesea personalități 
ilustre, între care și Voltaire, 
ceea ce vine să adauge un a- 
mănunt inedit asupra persona
lității contradictorii a vestitului 
filozof și scriitor. în total, in 
numai cîteva secole au fost 
„exportați1" din Africa circa 10 
milioane de oameni — configu- 
rind una din cele mai tragice 
episoade din istoria omenirii.

• CONCURSUL 
ÎMBLÎNZITORILOR DE 
ȘERPI. Pe stadionul municipal 
al orașului pakistanez Hydera
bad ș-a desfășurat recent, pe 
parcursul a patru zile, un ori
ginal concurs pentru desemna
rea celui mai priceput îmblîn-

zitor de șerpi din țară. Organi
zat de institutul de studii medi
cale din localitate, concursul a 
fost urmărit de numeroși spec
tatori pasionați de asemenea în
treceri. Performerul concursu
lui a fost bătrînul Khan, intrat 
în cel de-al doilea veac al vieții 
sale. El a trecut cu succes dife
rite „probe", inclusiv una de 
mare efect: șuierînd amenință
tor, un șarpe din cei mai veni
noși, o cobră, s-a tîrît spre îm- 
blinzitor și i s-a încolăcit de 
citeva ori în jurul gitului. Iar 
pentru ca publicul să nu aibă 
nici o îndoială că reptilei nu i 
s-au scos colți,- cu veninul ucigă
tor a fost sacrificat un iepure de 
casă, pentru care mușcătura 
șarpelui s-a dovedit mortală.

® DE CE NU CURGE 
APA LA PALERMO? Pa- 
lermo, capitala Siciliei, suferă 
de o acută lipsă de apă po

tabilă. Instalațiile municipale, 
vechi de peste 70 de ani, sînt 
deteriorate, din care cauză o 
bună parte din apa captată nu 
ajunge la robinete. în schimb, 
lacul de acumulare creat pe un 
rîu din apropiere în deceniul 
trecut. în urma unei energice ac
țiuni publice, ar putea aprovizio
na din belșug atît populația din 
Palermo, cit și zona agricolă 
din jur. Dar... nu au fost încă 
montate conductele. Și aceasta 
deoareie Mafia, lucrînd din 
umbră,| a blocat proiectul, prin 
scumpirea enormă a costului lu
crărilor. Scopul urmărit? Orașul 
și împrejurimile sale să rămînă 
la discreția celor 2 000 de fintîni, 
în majoritate particulare, con
trolate de mafioți. Autoritățile 
nu au reușit pină în prezent 
să treacă fintînile in proprie
tatea publică. Ceie citeva cis
terne ale primăriei abia, pridi
desc cu căratul apei la spitale, 
școli și cămine.
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Fffewr ecw în presa internațională Expresie a largului interes față de gindirea social-politică a președintelui României,

„Salut călduros eminentului activist 
al mișcării comuniste și muncitorești 

internaționale44

„Excepționale calități de om politic44
in Grecia a apărut un nou volum intitulat

„în ianuarie 1978 — scrie revis
ta sovietică «VOPROSÎ ISTORII 
KPSS» — se împlinesc 60 de ani 
de la nașterea secretarului general 
al Partidului Comunist Român și 
președinte al Republicii Socialiste 
România, eminentul activist al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, Nicolae Ceaușescu". 
în anii grei ai ilegalității, ai luptei 
antifasciste, scrie revista, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a desfășurat o 
neobosită activitate în cadrul or
ganizațiilor de partid, printre de- 
ținuții politici comuniști și anti
fasciști, a acționat pentru răstur
narea regimului antonescian, pen
tru ieșirea României din războiul 
antisovietic. După eliberarea țării
— subliniază în continuare revista
— tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
participat activ la viața politică, 
îndeplinind funcții de mare răs
pundere.

„în anii construirii socialismului, 
partidul l-a promovat pe Nicolae 
Ceaușescu în posturi de răspunde
re pe linie de partid și de stat". 
„Ocupînd înalte funcții de partid 
și de stat, Nicolae Ceaușescu parti
cipă activ la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
țării, la conducerea întregii activi
tăți a partidului și statului român". 
„P.C.R. — scrie revista — acordă o 
mare atenție ridicării rolului condu
cător al partidului în toate sferele 
construcției socialiste", evidențiind 
profundele transformări social- 
economice înfăptuite în România 
sub conducerea partidului comu
nist în acești ani în care, în frun
tea partidului și a statului, se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„Oamenii sovietici — scrie in 
încheiere revista — adresează un 
salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în ziua celei de-a 60-a 
aniversări a nașterii sale. îi (urează 
multă sănătate, noi succese x în 
activitatea sa pusă în slujba Româ
niei socialiste, a prieteniei frățești 
între popoarele sovietice și român".

„România și Ceaușescu au de
venit două cuvinte care, în logica 
multora, se identifică pe deplin.

Biografia liderului român este or
ganic legată de politică, și tot ce 
se întimplă în România poar
tă în mod pregnant amprenta ac
tivității personale a șefului statu
lui și partidului român" — scrie 
ziarul iugoslav «BORBA» într-un 
amplu articol intitulat „Cea de-a 
60-a aniversare a zilei de naștere 
a lui Nicolae Ceaușescu ; Mari 
succese ale conducătorului de partid 
și de stat al României — țară 
prietenă și apropiată nouă".

„Nicolae Ceaușescu, continuă 
ziarul, a reușit foarte repede să 
introducă și să consolideze o linie 
nouă în politica externă... Conti- 
nuînd calea afirmării poziției in
ternaționale a țării sale, el — une- 
ori in mod neașteptat, dar consec
vent — a separat politica româ
nească de practica „liniilor gene
rale" și de influențele străine, 
amintind că, în chestiuni care pri
vesc România, hotărăște in mod 
exclusiv Bucureștiul".

„Iugoslavia — subliniază ziarul 
„Borba" — vede în Nicolae 
Ceaușescu liderul care a fost primit 
întotdeauna cu sentimente priete
nești și interes politic, omul de sfat 
cu care președintele Tito a avut 
cele mai frecvente intîlniri în ulti
mul deceniu, ceea ce vorbește de 
la sine, pregnant, despre starea 
relațiilor iugoslavo-române. despre 
profunzimea prieteniei și apropierea 
punctelor de vedere și a aspira
țiilor".

„Contribuția fundamentală la 
transformarea României într-o țară 
industrială și culturală avansată o 
are secretarul general al P.C.R.. 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, Ia 26 ianua
rie, împlinește 60 de ani" — scrie 
revista cehoslovacă „TVORBA" 
într-un articol omagial, inserat pe 
prima pagină, in care evocă reali
zările de seamă obținute, în toate 
domeniile, de țara noastră. „To
varășul Ceaușescu — scrie revista 
— și-a închinat întreaga viață co
munismului. progresului și păcii, de 
numele lui sînt legate succesele pe 
care harnicul popor român le-a 
obținut în toate domeniile".

„Fiind ales în fruntea partidului 
și a statului la vîrsta de 47 de ani, 
— scrie ziarul grec «LE MESSA- 
GER d’ATHENES» — Nicolae 
Ceaușescu a dovedit în aceste func
ții supreme nu numai dinamism și 
vigoare, ci și excepționale calități 
de om politic, dotat cu o largă vi
ziune in toate problemele interne 
ale României, ca și pe plan inter
național". Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a făcut remarcat pe 
plan mondial prin „lupta sa neo
bosită pentru instaurarea în viața 
internațională a unui nou tip de 
relații între state și popoare, pe 
baza respectării principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
a deplinei egalități în drepturi, 
neintervenției în treburile interne, 
dreptului fiecărui popor de a de
cide el însuși asupra destinelor 
sale". „Acest spirit nou — sublinia
ză ziarul — continuă să fie pro
movat de Nicolae Ceaușescu și in 
relațiile dintre partidele comuniste 
și dintre țările socialiste, devenind 
astfel o practică internațională 
care s-a dovedit a fi singura să
nătoasă : respectul părerilor celor
lalți parteneri, rezolvarea tuturor 
problemelor pe baza discuțiilor di
recte între părțile interesate, de
plina egalitate a tuturor țărilor in
diferent de mărimea lor".

„Președintele României acordă o 
atenție specială unei cooperări mai 
strînse în Balcani, reglementării 
juste a problemei cipriote" — scrie 
ziarul grec, subliniind că „pentru 
meritele sale în dezvoltarea prie
teniei româno-elene, pentru rolul 
important pe care îl joacă nu nu
mai în viața României, dar și în 
apărarea păcii și justiției interna
ționale, ne facem ecoul cititorilor 
noștri, adresîndu-i acum cele mai 
bune urări".

„Spiritul patriotic al poporului 
român și-a găsit întruchiparea’ in

personalitatea președintelui Româ
niei. un patriot înflăcărat" — scrie, 
in săptăminalul cipriot «ANEXAR- 
TITOS», N. Theodorou, deputat in 
Parlamentul cipriot.

„Aniversarea — subliniază, în e- 
ditorialui său, săptăminalul „DEMO- 
KRATIA" — marchează o viață de 
luptă cu totală dăruire. Poporul 
român sărbătorește evenimentul cu 
bucurie și își exprimă cu această 
ocazie aprecierea sa pentru reali
zările obținute in construcția socia
listă sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Stima poporului 
cipriot pentru aceste realizări este 
deosebită. Dar. mai presus de toa
te. poporul cipriot atribuie o înaltă 
apreciere, de stimă și prețuire po
porului român și conducătorului 
său. pentru rolul României ca fac
tor al păcii în Balcani și pe' plan 
internațional, pentru poziția sa de 
sprijinire a luptei desfășurate de 
poporul cipriot pentru independen
ta. integritatea teritorială și neu
tralitatea insulei".

Presa turcă elogiază personalita
tea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că activitatea sa labo
rioasă se reflectă pe deplin în im
portantele succese obținute de 
România în dezvoltarea sa multila
terală continuă. în prestigiul de care 
se bucură tara noastră în lume. A- 
ceste idei sint ilustrate sub titluri 
ca : „Conducătorul poporului ro
mân la a 60-a aniversare" (ziarul 
„VATAN"), „Nicolae Ceaușescu, șe
ful statului român, imprimă un nou 
dinamism dezvoltării economice a 
țării" (ziarul „EKSPRES"), „Repu
blica Socialistă România și Nicolae 
Ceaușescu" (revista „IMPEX"). Ar
ticole evocînd momente din viața 
și activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu inserează, de asemenea, 
ziarele „TERCUMAN", „CUMHU
RIYET" și „POLITICA".

„Orientare politică clarvăzătoare 
în relațiile internaționale44

Nicolae Ceaușescu: DEMOCRATIZAREA
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE

O nouă și amplă lucrare consacrată gindirii politice 
a președintelui Nicolae Ceaușescu a ieșit de sub tipar 
în Grecia. Cunoscuta editură1 „Dorikos" din Atena a 
elaborat, volumul intitulat : „DEMOCRATIZAREA RE
LAȚIILOR INTERNAȚIONALE", care cuprinde o Cu
legere de extrase din cuvîntări, articole și interviuri 
ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. dedicate ma
rilor probleme alâ democratizării vieții politice și eco
nomice internaționale.

„Un luptător neobosit 
pentru cauza păcii44

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— scrie ziarul guvernamental me
xican „El NACIONAL" — este cu
noscut atît in țara sa, cit și in 
întreaga lume, ca omul păcii, ca 
un luptător activ, neobosit și ferm 
pentru pace, securitate și colabo
rare intre popoare. Marele om da 
stat este autorul proceselor înnoi
toare ale României pe plan intern, 
care au dus la creșterea bunăstă
rii și nivelului de trai al poporu
lui. în politica externă, el a ex
primat interesul fundamental al 
poporului român de consolidare a 
păcii si de creare a unei societăți 
juste și prospere. în conformitate 
cu aspirațiile de libertate și 
progres ale popoarelor". „Gindirea 
șefului statului român, gîndire care 
corespunde unui autentic și modern 
om de stat, este ' cunoscută în 
toată lumea prin intermediul nu
meroaselor sale opere publicate in 
limbi de mare circulație, prin in

termediul profundelor sale analize 
privind problemele ’ majore' ale 
vieții internaționale". „întreaga na
țiune română — scrie ziarul — va 
sărbători, odată cu aniversarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
marile realizări obținute, precum 
și consolidarea independentei și su
veranității naționale a țării. Istoria 
României este o luptă milenară 
pentru libertate și independență".

„Succesele obținute de România, 
de Partidul Comunist Român și 
activitatea desfășurată de secreta
rul său general — scrie ziarul 
P.C. Mexican, „OPOSICION" — 
au avut un rol fundamental. Acest 
lucru este înțeles de toți ro
mânii, care întîmpină aniversarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
mari realizări în muncă".

Ziarele „EL UNIVERSAL- șl 
„DIARIO DE MEXICO" au publi
cat, de asemenea, ample articole 
omagiale ilustrate de fotografii.

Sub titlul „Ceaușescu — omul 
care a creat România nouă — împli
nește 60 de ani", ziarul „LE JOUR
NAL d’EGYPTE" publică, miercuri, 
pe prima pagină, un amplu arti
col,-subliniind : „Activitatea revo
luționară, patriotică și antifascistă 
a lui Nicolae Ceaușescu i-au atras 
admirația și stima tovarășilor săi 
de luptă, dar în același timp și 
arestări repetate și pedepse cu în
chisoarea... După victoria insurec
ției armate naționale antifasciste 
și antiimperialiste din august 1944, 
Nicolae Ceaușescu participă la ma
rile acțiuni politice de masă pen
tru democratizarea țării, refacerea 
economiei naționale".

Ziarul „AL AKHBAR" inserează 
articolul „România sărbătorește 
cea de-a 60-a aniversare a zilei de 
naștere a Iui Nicolae Ceaușescu". 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie ziarul — desfășoară o vastă 
activitate internațională în slujba 
cooperării între state și popoare, 
pentru pace și dreptate, pe baza 
respectului reciproc. Sub conduce
rea sa înțeleaptă, România a jucat 
și joacă un rol pozitiv în găsirea 
unei rezolvări pașnice a conflictu
lui arabo-israelian".

Articolele din „Le Journal 
d’Egypte" și „Al Akhbar" sînt ilus
trate cu fotografii și date biografice 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Marcînd aniversarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. marele cotidian 
de limbă arabă din Kuweit și zona 
Golfului, „AL-SEYASSAM", a pu
blicat un amplu articol,' însoțit de 
fotografia conducătorului partidu
lui și statului român, in care relevă 
marile prefaceri economico-sociale 
înfăptuite în România și orientarea 
politică clarvăzătoare promovată 
în relațiile internaționale sub direc
ta îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „care a conferit un bine
meritat prestigiu Românjei, bucu- 
rindu-se astăzi de respect și con
siderație în întreaga lume". „Strate
gia de politică externă a președin
telui României — relevă ziarul — 
însumează asemenea principii de 
vocație universală cum sînt respin
gerea forței și expansiunii terito
riale, menținerea păcii prin rezol
varea politică a litigiilor, coope- 
rarea liberă între toate națiunile".

„Numeroase studii —se sublinia
ză -în articol, sînt dedicate.' în pre
zent. analizei coordonatelor con
cepției politice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care are la 
bază dreptatea, socialismul. con
strucția, creativitatea, pacea, liber
tatea și spiritul militant, de luptă, 
pentru un viitor luminos".

(Agerpres)

Acest eveniment editorial 
vine să confirme ceea ce 
remarca președintele Repu
blicii Elene, Constantin 
Tsatsos, în prefața sa la 
culegerea anterioară, 
„Nicolae Ceaușescu — Pace 
și colaborare în Balcani și 
în întreaga lume" : „...Avem 
datoria să studiem și să a- 
preciem îndeosebi modul 
în care acest viguros om 
politic abordează probleme
le internaționale, atît de 
ancorat în realitatea lor is
torică și cu atita justețe și 
umanism".

în prezentarea noii lu
crări. semnată de Th. Ka- 
trivanos, membru al Comi
tetului Director al Partidu
lui E.D.A., autor și al a- 
preciatului volum „Demiur
gul României noi", consa
crat, de asemenea, activită
ții și operei președintelui 
Nicolae Ceaușescu. se rele
vă : „Opiniile conducăto
rului român, materializate 
zi de zi in acțiunile diplo
matice concrete și energice 
ale acestei țări prietene, au 
o deosebită actualitate in 
epoca noastră". Președinte
le României, continuă au
torul lucrării, este „vestito
rul și promotorul neobosit" 
al liniei noi, reflectată de 
„necesitatea unei largi și 
active contribuții a statelor 
mici și mijlocii la formu
larea hotăririlor concrete și 
a normelor generale de 
comportament internațio
nale, de necesitatea depli
nei consacrări a procesului 
complicat de democratiza
re a vieții internaționale, 
în toate dimensiunile sale 
economice, sociale, politice, 
juridice etc. De asemenea 
— de necesitatea înlocuirii 
vechilor, structuri ale ra
porturilor internaționale de
pășite. inacceptabile, cu re
lații noi; democratice, ceea 
ce a constituit, de altfel, în
totdeauna o aspirație și un 
vis — devenite azi posibi
litate — ale tuturor marilor 
conducători ai umanității".

„Am avut onoarea și fe
ricirea să-l cunosc perso
nal pe președintele Româ
niei, Nicplae Ceaușescu, și, 
mai mult decit atît, am 
consacrat o carte vieții sale, 
viață caracterizată printr-o 
activitate, viguroasă și 
exemplară din toate punc
tele de vedere. Președinte
le Ceaușescu împlinește 60 
de ani de viață. Dintre a- 
ceștia, 45 de ani și i-a petre

cut în fruntea luptelor pa
triotice și revoluționare ale 
țării sale. Acest revoluțio
nar neobosit, această inteli
gență luminoasă, care deți

Structurate în șase capi
tole tematice, textele selec
tate definesc concepția și 
politica partidului și statu
lui nostru elaborate și pro
movate, cu consecvență de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privitoare la democratiza
rea relațiilor internaționa
le in domeniile politic și 
economic, precum și iniția
tivele României pe'ntru 
sprijinirea și consolidarea 
democratizării acestor rela
ții.

ne cea mai mare experien
ță a problematicii interna
ționale și cele mai multe 
contacte cu conducători de 
stat, cu șefi de partid și 
mișcări revoluționare, nu a 
ezitat niciodată să călă
torească acolo unde 1! che
ma datoria, cu un singur 
scop : făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, 
fundamentată pe principii 
noi, pe o justiție interna
țională care să facă onoa
re omului și omenirii în
tregi. Acest talentat condu
cător uimește și astăzi prin 
vitalitatea și avintul său, 
ca și cum Cronos ar 
dori să-și arate respectul 
față de unul dintre aleșii 
vieții" — subliniază Th. 
Katrivanos.

Potrivit concepției 
conducătorului României — 
subliniază Th. Katrivanos 
— democratizarea relațiilor 
internaționale trebuie să 
cuprindă atît latura econo
mică, cit și cea politică, a- 
vînd'în vedere strinsa in
terdependență care există 
astăzi între ele... Țările 
mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare și nea
liniate sint chemate. în 
concepția conducătorului 
român, să joace un rol cit 
mai dinamic în consolida
rea noilor -principii ale re
lațiilor dintre state, pornind 
de la răspunderea istorică 
ce le revine pentru viito
rul omenirii...".

în continuare, autorul lu
crării reliefează concepția

președintelui Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia, 
pentru a 
turi de 
operare, 
egalitate 
cesar să 
responsabile pentru consoli
darea destinderii, pentru 
reglementarea pe bază de 
negocieri a problemelor în 
suspensie, pentru asigura
rea păcii internaționale și 
că, astăzi, mai mult decit 
oricînd in istoria umanită
ții, popoarele au posibilita
tea neindoielnică să-și fău
rească propriul lor viitor, 
să deschidă o nouă 
vilizației umane.

în continuare, 
scrie : „...Pe bună 
te. președintele 
Ceaușescu a cerut întărirea 
rolului O.N.U., democrati
zarea sa, pentru a permite 
tuturor statelor, o partici
pare mai largă la lucrările 
acesteia, la discutarea și re
zolvarea problemelor mon
diale... România, prin parti
ciparea sa activă la viața 
internațională, 
contribuția la 
rea activității 
internaționale, 
nenumărate i 
luind 
care influențează în mod 
pozitiv discuțiile și efortu
rile pentru promovarea u- 
nei noi ordini economice și 
politice în lume... Nu este 
vorba numai de scopuri 
principii generale, ci de 
iemente componente ale 
nui program concret, 
înfăptuirea căruia președin
tele României iși aduce o 
contribuție deosebită; pe 
care celelalte popoare o 
recunosc și o apreciază...".

în contextul subliniat, 
Katrivanos reliefează apoi 
„Idcea colaborării în Bal
cani" care este „reluată de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu cu un nou avînt, 
dar pe baze realiste și, de 
această dată, ( la nivel gu
vernamental".! Cu prilejul 
vizitei domnului Karaman
lis, in mai 1975, in Româ
nia — evidențiază autorul 
— „presa greacă și mondia
lă au subliniat că nu era 
deloc întîmplător faptul că 
întîlnirile» la nivel înalt în
cepeau la București, locul 
cel mai potrivit de unde șe 
putea porni, cu convingere 
și vigoare,. Ia realizarea i- 
deii de apropiere și înțele
gere mtre popoarele balca
nice. Și, într-adevăr. la. a- 
cea întîlnire au fost pușe 
bazele unei colaborări de
mocratice. posibile între ță
rile din zonă. Și nu este 
deloc întîmplător că primul 
președinte al unei țări So
cialiste care a vizitat Gre
cia dtipă înlăturarea juntei 
a fost președintele român".

__ >

se instaura rapor- 
colaborare și co- 

fundamentate pe 
și justiție, este ne- 
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La Roma a avut loc prezentarea lucrării

ADUNĂRI
*

Cu prilejul aniversării împlinirii'a, 60 de ani de viață și a 45.de ani 
de luptă revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în numeroase 
țâri ale lumii au avut loc adunări omagiale. In cadrul acestor ma
nifestări s-a reliefat activitatea neobosită, plină de dinamism, nova
toare, desfășurată de secretarul general al P C.R., președintele Româ
niei socialiste. în slujba intereselor vitale ale poporului român, a 
aspirațiilor de pace și colaborare ale umanității, s-a evidențiat pu
ternica personalitate a șefului statului și partidului nostru. înalta 
prețuire și admirație de care se bucură pe toate meridianele lumii.

La MOSCOVA, într-o adunare ți
nută sub auspiciile Societății unio
nale „Znanie", în numele celor pre- 
zenți. al conducerii societății „Zna • 
nie", I. K. Fișevski, prim-vicepre- 
ședinte al conducerii centrale a 
societății, a rugat , să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde felicitări cu prilejul a- 
niversării sale. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, nese
cată putere de muncă și noi reali
zări de seamă în activitatea sa

pusă in slujba poporului român, cit 
și pe tărimul dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.U.S. și P.C.R., din
tre popoarele Uniunii Sovietice și 
poporul român.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
ambasadorul țării noastre. Gh. Ba- 
drus. >

O întîlnire prietenească a mem
brilor comunei populare „Priete
nia chino-română" cu reprezentanți

FESTIVE
ai ambasadei române a avut 'loc 
la PEKIN, sub egida Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea, a Asociației de prie
tenie „China — România", a comi
tetului de partid și a Comitetului 
revoluționar al municipiului Pekin. 
In cadrul intilnirii, la care au luat 
cuvintul Yang Giun-sing. secreta
rul comitetului de partid și pre
ședintele comitetului revoluționar 
al comunei populare, și ambasado
rul român Nicolae Gavrilescu s-a 
omagiat personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, relevindu-se 
aportul său esențial în cadrul pro
cesului de construire a socialismu
lui în România, neobosita și rodni
ca sa activitate pe plan interna- . 
țional pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice în 
lume. Au fost subliniate strinsele 
relații de prietenie româno-chineze.

Adunări cu același gînd sărbăto
resc. omagial au mai avut loc și 
In alte orașe ale lumii. La VIENA — 
au luat cuvintul Adoif Maerz, prim- 
locțiitor al ministrului • învățămîn- 
tului și artei, președintele Asocia
ției Austria — România, și V. Przy- 
polski, președintele Asociației „fi
nirea — Prietenii României în Aus
tria"; la HELSINKI — Vilho Siivola, 
președintele Asociației de prietenie 
Finlanda — România; la TEL AVIV 
— Itzhak Korn, președintele. Aso
ciației de prietenie Israel — Româ
nia, și Igael Hurwitz, ministru! 
industriei, comerțului și turismului, 
care a dat citire mesajului omagial 
adresat adunării de primul ministru 
al Israelului. Menahem Begin.

Cu prilejul acestor adunări festi
ve au fost organizate, expoziții , de 
carte și de fotografii, vizionări. de 
filme românești.

TELEGRAME EXTERNE Acord de cooperare româno-egiptean

Nicolae Ceaușescu: „SCRIERI ALESE"
volumul VIII

ROMA 25 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor organizate în Italia cu 
prilejul aniversării a 60 de ahi de 
viață și 45 de ani de luptă revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. miercuri a avut loc la 
Roma prezentarea volumului al 
VlH-lea din seria „Scrierii alese" ale 
președintelui României. Desfășurată 
sub auspiciile Asociației italiene pen
tru raporturi științifice și culturale 
cu România, la această manifestare 
au participat membri ai conducerii 
Partidului Comunist Italian. Partidu
lui Socialist. Partidului Socialist De
mocratic. Partidului Republican, 
membri ai parlamentului, ai conduce
rii Asociației italiene pentru rapor
turi științifice și culturale cu Româ
nia, personalități ale vieții publice 
italiene, reprezentanți ai presei, ra
dioului și televiziunii, oameni de 
afaceri, cetățeni de origine română.

Manifestarea a fost prezidată de 
Francesco de Martino, deputat, mem

bru al Direcțiunii Partidului Socia
list Italian. „Folosesc acest prilej — 
a arătat vorbitorul — pentru a trans
mite tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul meu prietenesc și urările cele 
mai fierbinți cu prilejul împlinirii a 
60 de ani. Scrierile tovarășului 
Ni-colae Ceaușescu, cuprinse în volu
mul VIII, sînt deosebit de importante 
nu numai pentru poziția sa față de 
marile probleme ale vieții interna- 
ționăle și ale edificării socialismului 
în România, ci și pentru contribuția 
teoretică pe care ele o aduc Ia con
struirea socialismului in lume".

Prezentînd volumul apărut. Fran
cesco Gozzano, director adjunct al 
ziarului „Avânți", a spus : „Dacă 
există o tară în care viața politică, 
socială, economică și culturală se 
desfășoară într-un ritm intens, cu 
valori care depășesc ca interes teo
retic propriile granițe, aceasta . este 
România". Subliniind originalita
tea gindirii președintelui Nicolae

Ceaușescu, vorbitorul- s-a referit, 
totodată, la realizările țării noastre 
pe plan economic, social și cultural, 
la măsurile întreprinse pentru con
tinua adincire și perfecționare a de
mocrației socialiste, arătînd, în acest 
sens, că „participarea maselor la 
toate nivelurile j este o prezență co
lectivă, conștientă, revoluționară".

Referindu-se la unitatea dintre 
partid și popor, Francesco Gozzano 
a arătat că aceasta „este o demon
strație a încrederii poporului in 
Ceaușescu, în opera sa de construire 
a noii societăți, o simbioză de acți
une și gîndire, capabilă să dea un 
avînt major operei de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate".

După adunarea festivă a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii 
consacrată personalității și activită
ții pe plan intern și internațional 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Este necesară soluționarea urgentă 
a problemelor din Africa australă 
Sesiunea Comitetului O.N.U. pentru decolonizare

CAIRO 25 (Agerpres). — La Cairo 
a fost semnat noul acord de coope
rare în domeniile învățămîntului, 
științei și culturii între România și 
R. A. Egipt. Din partea română,

acordul a fost semnat de Petru 
Burlacu, ambasadorul țării noastre 
în Egipt, iar din partea egipteană, 
de către Saad Afra, subsecretar de 
stat in Ministerul Afacerilor Externe.

agențiile de presă transmit:

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Marti au început la New York 
lucrările primei sesiuni din acest an 
a Comitetului O.N.U, pentru decolo
nizare (Comitetul celor 24). Luind 
cuvîntul. secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a afirmat că 
organizația internațională este tot 
mai preocupată de aminarea rezol
vării problemelor Namibiei și Rho- 
desiei și a avertizat asupra serioa
selor repercusiuni internaționale in 
cazul in care nu este depășită această 
situație.

Vorbitorul și-a exprimat speranța 
că ..guvernul sud-at'rican va recu
noaște realitățile de fapt și voința 
de neinfrînt a poporului din Namibia 
de a-și vedea realizat dreptul la au
todeterminare și independentă".

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al O.N.U. a afirmat că „devine 
tot mai evident că schimbări impor
tante trebuie să intervină în curind 
în Rhodesia", adăugind că nu se va 
putea vorbi de independență piuă 
eind guvernarea nu va fi exercitată 
de populația de culoare majoritară.

.A.S.S. despre evoluția satelitului 
Cosmos-95444

Agenția T
jj

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La
18 septembrie 1977, în Uniunea So
vietică a fost lansat pe o orbită cir- 
cumterestră satelitul artificial al Pă- 
mintului „Cosmos—954“, in cadrul 
programului de explorare și folosire 
a spațiului cosmic, anunță agenția 
T.A.S.S. La bordul satelitului se„ afla 
instalat un dispozitiv nuclear, care 
nu prezenta pericol de explozii, des
tinat furnizării de energie electrică 
pentru aparatele satelitului. Con
strucția dispozitivului asigura distru
gerea și arderea lui integrală în mo-

mentul pătrunderii în straturile dense 
ale atmosferei.

în timpul zborului, în afara zonei 
de radiovizibilitate a mijloacelor de 
urmărire de care dispune U.R.S.S., 
la 6 ianuarie 1978, din motive încă 
necunoscute, s-a produs depresuri
zarea bruscă a satelitului, care a în
ceput să coboare în regim necontro
lat. Potrivit datelor de care dispune 
Centrul de coordonare și calcul, in 
a doua jumătate a zilei de 24 ia
nuarie, satelitul „Cosmos—954“ a 
pătruns în păturile dense ale at
mosferei deasupra nordului Canadei 
și și-a încetat existența.

încheierea convorbirilor 
dinfre condiîcăîorii P.S.U.G. 
și P.O. din Marea Britanie. 
La încheierea vizitei efectuate în 
R. D. Germană de Gordon McLennan, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, și a convor
birilor avute cu Erich Honecker, se
cretar general a! C.C. al P.S.U.G., a 
fost dat publicității un comunicat 
comun, în care se evidențiază evo
luția pozitivă a raporturilor dintre 
cele două partide și dorința de a le 
dezvolta în continuare.

Lucrările Comitetului pre
gătitor a! Conferinței O.N.U. 
pentru știință și tehnologie în folosul 
dezvoltării, ce urmează să aibă loc în 
1979 la Viena, au început la Gene

va. Pe agenda sesiunii figurează 
probleme de mare interes pentru 
orientarea conferinței mondiale către 
unele din obiectivele majore ale in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale. Șeful delegației țării 
noastre, prof Mircea Malița, a fost 
ales vicepreședinte al comitetului.

Aproximativ 20 000 da 
docheridin opt mari porturi vest- 
germane au intrat miercuri în grevă 
în sprijinul cererii de îmbunătățire a 
condițiilor de viață și muncă. Greva 
se desfășoară la Hamburg, Emden, 
Nordenham, Brake, Bremen, Bremer
haven, Cuxhaven și Liibeck. Agenții
le de presă subliniază că este pentru 
prima dată cind în R. F. Germania 
are loc o acțiune grevistă a docheri
lor de asemenea amploare.

în tradiționalul mesaj a- 
dresed națiuniicu prilejui ziiei 
naționale 26 ianuarie — pre
ședintele Indiei, Neelam Sanjiva 
Reddy, a chemat populația la unirea 
eforturilor pentru propășirea națiu
nii, informează Indinfo. în acest 
sens, șeful statului indian a relevat 
necesitatea dezvoltării în continuare 
a agriculturii, ridicarea regiunilor ru
rale. sprijinirii păturilor sărace ale 
populației în vederea ridicării cali
tății vieții

Consultări în vederea for
mării guvernului portughez. 
Președintele Portugaliei. Ramalho 
Eanes, l-a primit miercuri pe pre
mierul desemnat. Mario Soares, care 
l-a informat pe șeful statului în le
gătură cu evoluția consultărilor in 
vederea formării unui nou guvern. 
Mario Soares a declarat că speră să 
anunțe în zilele următoare compo
nența viitorului cabinet.
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