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Masă tovărășească oferită în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul Central 

ai Partidului Comunist iomân, Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit, la Palatul Republicii,
felicitările șefilor reprezentanțelor diplomatice din București

TnahI prețuire și CONSIDERAȚIENEOBOSITA SA ACTIVITATE CONSACRATĂ PĂCII ȘI COLABORĂRII INTRE POPOARE

Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori să exprim. încă o dată, 

cele mai călduroase mulțumiri Co
mitetului Politic Executiv, Comite
tului Central, Consiliului de Stat, 
guvernului, tuturor organizațiilor 
de masă și obștești, organelor de 
stat, organizațiilor județene de 
partid, militantilor din perioada 
luptei ilegale, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor 
pentru felicitările ce mi-au fost a-

Comitetul Central al Partidului Comunist Roman. Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România au oferit, in ziua de 26 ianuarie, o masă tovărășească in onoarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar. general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viată și a peste 45 de ani de activitate revoluționară, sărbătoare scumpă inimilor noastre, trăită cu intensă bucurie și mindrie patriotică de întregul popor.Au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu. Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- zekas. Ion lonită. Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu. Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț. Ștefan Voitee, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, Teodor Coman. Mihai Dales, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas. Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan Mocuța. Vasile Patiiineț, Mihai Telescu, Ion Ursii, Richard Winter. Constantin Dăscăleseu, Aure! Duma. Ion Stănescu. Vasile Vilcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie, Ștefan Peterfi. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Mihai Marinescu și Angelo Mieulescu, viceprim-minlștri ai guvernului. Tovarășii din conducerea partidului și statului au venit împreună cu soțiile.

dresate, pentru sentimentele și 
căldura cu care am fost înconju
rat in aceste zile, și cu care sint 
înconjurat astăzi de voi, cu prile
jul aniversării zilei mele de naș
tere și, mai cu seamă, pentru ajeti- 
vitatea îndelungată în mișcarea 
revoluționară. în rndurile Parti
dului Comunist Român.

Sint deosebit de bucuros că la a- 
ccastă masă tovărășească mă a- 
flu împreună cu multi din tovară
șii de luptă din ilegalitate, cu to

Au luat parte tovarășii Constantin Pirvulescu, Ion Gheorghe Maurer. Ion Popescu Pufuri, alți membri de partid cu. stagiu din ilegalitate.Au luat parte, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai guvernului, prim secretari ai comitetelor județene de partid, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștfești, reprezentanți ai oamenilor muncii din întreaga țară, reprezentanți ai științei, artei și culturii, generali și ofițeri superiori.în numele Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, a luat cuvintul tovarășul Ilie Verdef, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C R., care a spus :Astăzi, întregul partid, toți oamenii muncii, întregul popor omagiază cu entuziasm și profundă admirație pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului și statului nostru, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani și a peste 45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară, închinată cauzei socialismului, bunăstării și fericirii națiunii noastre.în persoana secretarului general, partidul, națiunea, noi toți vedem pe bărbatul curajos, patriotul înflăcărat și internaționalist consecvent, pe omul de omenie care întruchipează cu fidelitate marile virtuți ale acestui neam, luptând cu abnegație și dăruire
(Continuare in' pag. a IlI-a)

varășii cu care îmi desfășor astăzi 
activitatea, cu activul de bază al 
partidului și statului nostru, cu re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din industrie și agricultură, ai oa
menilor de știință și cultură. Sen
timentele de dragoste și prețuire 
pe care mi Ie arătati le consider 
— așa cum am spus și ieri — a- 
dresate deopotrivă partidului nos
tru comunist, al cărui soldat cre
dincios am fost și voi fi întotdeau
na. (Aplauze puternice). (Continuare in pag. a 111-a)(Continuare in pag. a 111-a)

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a ura partidului nostru să 
devină tot mai puternic, tot mai 
strîns legat de masele de oameni 
ai muncii, de întregul popor, spre 
a-și putea îndeplini în condiții cit 
mai bune rolul său de forță po
litică conducătoare a întregii socie
tăți. Și, dacă ieri, mulți tovarăși 
mi-au urat tinerețe fără bătrînete. 
am ințelcs această urare în sensul

(Continuare in pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi dimineață, la Palatul Republicii, pe șefii misiunilor diplorpatice, pe reprezentant! ai unor organizații internaționale . a- creditați în tara noastră, care i-au ■ prezentat, felicitări; cu prilejul., celei de a 60-a aniversări a zilei sale de naștere.La solemnitate au fost de fată tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Ion Miitul ambasadoruliiiV. I. Drozdenko, taal csnnilui diptamatic
Stimate tovarășe președinte,
întâlnirea de azi cu dumneavoastră, cu ceilalți 

membri ai conducerii Republicii Socialiste România 
ne produce nouă, șefilor reprezentanțelor diplomatice 
din București, o deosebită bucurie și satisfacție.

Pentru mine perscnal este o mare cinste ca. de ziua 
aniversării dumneavoastră, la împlinirea a 60 de ani 
de la naștere și in legătură cu îndelungata și rodnica 
dumneavoastră activitate pentru progresul și înflorirea 
României, pentru cauza păcii și a colaborării intre 
popoare, să vă transmit, în numele colegilor mei, cele ’ 
mai cordiale și mai călduroase felicitări și cele mai 
bune urări.

Cu toate că noi exprimăm pe plan internațional și 
intern opinii și poziții diferite, aș dori să subliniez 
că sintem unanimi în a da o înaltă apreciere activi
tății dumneavoastră neobosite iu calitate de conducă
tor al partidului și de șef al statului, activitate în
dreptată spre crearea tuturor condițiilor necesare pen
tru o viață mai bună pe pămintul României.

Noi cunoaștem și apreciem mult rolul dumneavoas
tră in conducerea marilor prefaceri din România, în 
activitatea vastă de dezvoltare economică și socială a 
țării dumneavoastră. Marile succese în industrializare, 
în transformarea agriculturii, în dezvoltarea științei și

Pătan, Ștefan Andrei, Nicolae Gio- san, Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, Va- sile Pungan, șeful grupului de consilieri ai președintelui republicii, Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au prezentat felicitări ambasadorii U.R.S.S. — Vasili Ivanovic! Drozdenko, Senegalului — Ibrahima Bo- ye, Venezuelei — Juan Uslar Pietri, R. P. Chineze — Li Tin-ciuan, R. P. Polone — Wiadislaw Wojtasik, Ira

nului — Aii Reza Bahrami, Elveției— Pierre Henri Aubaret, Columbiei;— Fernando Urdaneta. Sudanului —! Sayed Sharief, R. P. Ungare —; Gyorgy Biczo, Braziliei — P. B. Pinto da Silva, Republicii Elene — Dimitri A. Papadakis, Portugaliei — Antonio N. Machado, Siriei — Walid Al-Moualern, Republicii Cuba — Humberto Castello, Pakistanului — S. A. Moid, Indoneziei — Soekahar, Austriei — Franz Wunderbaldinger,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Nicolae Ceausescu
Stimate tovarășe decan al corpului diplomatic,
Stimați tovarăși,
Domnilor ambasadori,
Doresc să vă mulțumesc din inimă pentru felicitările 

și urările pc care mi le-ați adresat cu prilejul aniver
sării zilei mele de naștere și a anilor1 de îndelungată 
activitate pe care am desfășurat-o pentru progres, pen
tru bunăstarea poporului meu, pentru pace și colabo
rare internațională.

După cum vă este cunoscut. Partidul Comunist Ro
mân, Guvernul Republicii Socialiste România, preocu- 
pindu-se de dezvoltarea economico-socială a tării, de 
ridicarea bunăstării poporului, acționează, totodată, 
pentru extinderea și dezvoltarea colaborării cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire socială. Sintem 
bucuroși să constatăm că relațiile României cu țările 
pe care dumneavoastră le reprezentați cunosc o dez
voltare continuă, atit în domeniul economic, tchnico- 
știintific, cultural, cit și pe linia preocupării pentru 
soluționarea marilor și complexelor probleme ale vieții 
internaționale.

Aș dori să menționez și cu acest prilej rezultatele po
zitive obținute pe calea înfăptuirii securității și coope
rării în Europa, care au dus la Conferința de Ia Ilei-
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în mesaje străbătute de o profundă recunoștință și stimă, 
oameni ai muncii din întreaga țară, cetățeni ai patriei — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități — exprimă 
sentimentele și gîndurile lor cele mai alese, urările lor de 
sănătate și fericire, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani 
de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară.Exprimind," în numele tuturor oamenilor muncii constănțeni, gîndurile și sentimentele de dragoste fierbinte, de stimă și inaltă prețuire față de conducătorul încercat al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în mesajul CO

MITETULUI JUDEȚEAN CONSTAN
ȚA AL P.C.R. se subliniază :„întruchipind cele mai înalte virtuți ale unei mari personalități revoluționare — o vastă capacitate de gindire și sinteză științifică, o laborioasă și uriașă putere de acțiune practică — vă aduceți o contribuție hotăritoare la promovarea unui profund spirit înnoitor în întreaga activitate politică, economică și socială a țării, la conceperea și aplicarea in viață a politicii partidului și statului nostru. Strălucit ginditor și militant revoluționar, dăruiți o inepuizabilă energie cauzei socialismului și comunismului in patria noastră, triumfului păcii și înțelegerii intre popoare, ceea ce. vă situează in fruntea luptătorilor pentru o lume mai brută și mai dreaptă.Noi, cei ce trăim și muncim pe această vatră strămoșească, sintem mindri să afirmăm că dacă astăzi Dobrogdi i se spune „de aur", și nu fără temei, este pentru că tot ce-i mai de preț in creația oamenilor ei s-a realizat la indemnul și sub conducerea partidului, a dumneavoastră, mult iubife tovarășe Nicolae Ceaușescu, care știți, cu o inegalabilă capacitate, să ne faceți să trăim cu demnitate prezentul și să ne apropiem viitorul.Pentru viața fericită de astăzi, pentru belșugul pe care ziua de miine ni-1 va aduce, îngăduiți-ne să vă exprimăm profunda noastră recunoștință, odată cu angajamentul și hotă- rirea de neclintit de' a munci mai bine și mai spornic, pentru a înfăptui Programul partidului, îndemnurile dumneavoastră însuflețitoare, formulate de la înalta tribună a Conferinței Naționale".Toți cetățenii țării — se spune în mesajul CONSILIULUI NAȚIONAL' 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE — sînt mindri de faptul că in fruntea partidului și a statului vă aflați dumneavoastră, personalitate -de mare prestigiu a vieții politice contemporan^, „ginditor revoluționar profund realist și înflăcărat patriot, care continuă' cu' strălucire '’tradiția marilor conducători ce s-au Ivit din sinul acestui popor și l-au călăuzit prin vremuri în lupta pentru păstrarea ființei sale naționale, libertate și progres social, o viață mai bună ; pentru toți fiii de azi ai plaiurilor românești, ca și în inimile urmașilor, ale întregii viitorimi, dumneavoastră ați fost, sinteți și veți rămine mintea lucidă și sufletul incandescent al istoriei noi. al noului și minunatului destin al României 1Sintem conștiențl că prezența dumneavoastră la cîrma națiunii a condus la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregului proces de construcție revoluționară ; in spiritul înaltului umanism socialist, dumneavoastră ați promovat cu fermitate principialitatea partinică, ați instaurat legalitatea in stat, ați militat continuu pentru dezvoltarea democrației socialiste : in lumina moralei noastre, dumneavoastră ați ridicat munca la loc de cinste, la nivel de valoare primordială in societate, ați inițiat Codul eticii și echității socialiste, ați imprimat noi dimensiuni profilului spiritual al omului muncii ; potrivit necesităților noastre istorice, dumneavoastră ați conceput Programul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism, oferin- du-ne tuturor un țel limpede și cutezător ; militând neobosit pentru dezvoltarea socialistă a țării, dumneavoastră ați acționat în același timp pentru creșterea prestigiului socialismului pe plan mondial, ați gindit și gindiți asupra destinelor întregii umanități, propunind soluții în interesul vital al popoarelor.Odată cu sentimentele de profundă dragoste și înaltă prețuire, DEPU
TĂȚII MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE arată in mesajul .lor :Ilustru și consecvent militant revoluționar al clasei muncitoare, neînfricat luptător și conducător politic încercat, de numele și activitatea dumneavoastră sînt indisolubil legate toate marile izbinzi ale edificării socialiste a patriei, prosperitatea și propășirea întregii noastre națiuni.Vă aducem omagiul nostru profund și ne exprimăm deosebita satisfacție pentru inestimabilele dumneavoastră concepte științifice cu privire la perfecționarea organizării și activității statului, la sporirea rolului Marii Adunări Naționale, ca exponent suprem al puterii de stat, unic organ legiuitor, reprezentant autentic al voinței suverane a națiunii socialiste.Ca rezultat al gîndirii dumneavoastră creatoare, dispunem astăzi de • o concepție proprie, originală, științific fundamentată și verificată de viață, referitoare la locul și rolul statului și dreptului in construcția socialistă, la unitatea organică dintre socialism și democrație.Cu îndreptățită mîndrie, dorim să relevăm că dumneavoastră, mare bărbat de stat, patriot și internaționalist eminent, vă revin merite de neprețuit in orientarea activității Marii Adunări Naționale, promovarea politicii de pace și largă conlucrare a României cu toate popoarele lumii.Slujind fără preget interesele vitale ale clasei muncitoare, ale țărănimii, ale intelectualității, ale întregului popor, ați oferit un admirabil exemplu a ceea ce înseamnă legătura conducătorului de partid cu masele, încrederea in capacitățile creatoare ale celor ce muncesc — se spune în mesajul consiliului de conducere, comitetului de partid, colectivului de cadre didactice și științifice, studenților si cursanților ACA
DEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU". A 

devenit o componentă definitorie a construcției socialiste prezența dumneavoastră permanentă în rîndul oamenilor muncii, dialogul continuu pe care-1 purtați cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale.De o inestimabilă însemnătate pentru teoria și practica socialismului este și faptul că ați situat in centrul întregii activități a partidului și statului nostru omul, făuritorul și beneficiarul tuturor valorilor materiale și spirituale, punind la baza activității politice și cultural-educative înnobilarea personalității sale cu tot ce a creat mai bun cultura și cunoașterea umană, formarea conștiinței socialiste, revoluționare.Concepția dumneavoastră politică, revoluționară stă la baza întregii activități a Academiei „Ștefan Gheorghiu". Prețioasele indicații privind activitatea noastră, cuprinse în lucrările dumneavoastră, in celelalte documente de partid sau formulate direct, cu prilejul întâlnirilor pe care le-ați avut cu colectivul academiei, ne sînt o călăuză sigură în acțiune, ne mobilizează pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin la cele mai înalte cote ale exigențelor. Grija dumneavoastră pentru formarea cadrelor ieșite din rîndurile clasei muncitoare, ale poporului, pătrunse de spirit revoluționar, militant, hotărite și capabile să înfăptuiască politica partidului, cu un profil spiritual superior și o nobilă integritate morală și, mai presus de toate, exemplul însuși al vieții dumneavoastră de revoluționar constituie jaloanele cele mai prețioase în activitatea noastră de formare și educare a noilor cadre de activiști.La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, marea sărbătoare a națiunii noastre socialiste, zi scumpă întregului popor, vă rugăm să primiți, din partea puternicului detașament al constructorilor de mașini, mesajul de dragoste fierbinte și inaltă prețuire, de atașament neclintit, împreună cu tradiționala urare străbună de „la mulți ani !“ de mereu neobosită putere de muncă și viață îndelungată, spr.e binele și prosperitatea patriei și poporului român, se spune, printre altele, in mesajul 
MINISTERULUI INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR de Mașini.Opțiunea partidului și statului nostru socialist pentru crearea unei industrii constructoare de mașini moderne, puternice și competitive, poartă amprenta decisivă a concepției dumneavoastră, a acelei -concepții care îngemănează admirabilele virtuți ale industrializării socialiste cu experiența mondială cea mai înaintată. în peisajul atit de robust și de grandios al industriei constructoare de mașini, evident astăzi în fiecare județ românesc noi vedem materializate orientările fundamentale ale Partidului Comunist Român, ale dumneavoastră personal, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării.Mărturie elocventă a acestui fapt stau sutele de întreprinderi înălțate în ultimele două cincinale, unități care realizează astăzi un volum de produse de 7 ori mai mare decit cel obținut în cincinalul 1961—1965, asi- gurind aproape 80 la sută diy necesarul de utilaje al economiei naționale.„Prin clarviziunea și cutezanța revoluționară, prin nobilele trăsături de caracter, puternic spirit de discernă- mirit, deosebite calități de conducător politic și bărbat de stat, consti- ■ tuiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru toți fiii patriei un simbol, un far călăuzitor ce ne unește idealurile și .acțiunile, gîndurile și munca de fiecare zi pentru a putea răspunde imperativelor cerute de necesitatea edificării noii Românii, de creșterea continuă a bunăstării, fericirii și prosperității harnicului și talentatului nostru popor — se spune în mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. și al CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.Prestigiul fără precedent de care se bucură astăzi Partidul Comunist Român in mișcarea comunistă și muncitorească internațională, al cărei militant de frunte sinteți, precum și România in rindul popoarelor hunii este și va rămine de-a pururi strîns legat de-numele și prodigioasa dumneavoastră activitate.Puternic și mereu însuflețiți de exemplul strălucit pe care îl oferiți întregii națiuni, prin neobosita dumneavoastră activitate creatoare, comuniștii, toți oamenii, muncii de pe frumoasele meleaguri ale județului Alba — români, maghiari, germani — înfrățiți în muncă și idealuri, se angajează să acționeze cu toată energia, să pună în valoare întreaga lor capacitate pentru transpunerea in viață a istoricelor hotărâri ale Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului".Este un fapt de strămoșească și dreaptă cinstire ca poporul nostru să așeze în istoria lui acele date care, străbătând timpul, se dovedesc a fi noi izvoare de lumină și încredere în destinul său — se spune în mesajul UNIUNII SCRIITORILOR. O a- semenea dată ce s-a înscris adînc în conștiința contemporaneității noastre este 26 ianuarie 1918, ziua dumneavoastră de naștere, a celui care, încă din adolescență, s-a integrat în rîndurile detașamentului de avangardă al celor .mai demni și îndrăzneți fii ai națiunii.Grație dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, capacitatea creatoare a poporului nostru a dat noi aripi spiritualității sale, a deschis noi orizonturi științei și artei din România. »De cite ori v-ați aflat în mijlocul scriitorilor, la conferințele lor naționale și în dialog direct de lucru, dumneavoastră ne-ați adus noi te

meiuri în a înțelege tot mai profund că literatura are a-și descoperi mereu sursa în problematica omului contemporan, că rațiunea și viziunea ei artistică trebuie să urmeze însăși rațiunea și viziunea pe care le determină Partidul Comunist Român, în consecventa lui luptă pentru o mai dreaptă așezare socială, pentru , o mai mare capacitate de perfecționare a omului și pentru o afirmare mai puternică în lume a culturii noastre socialiste.„Ca și dezvoltarea întregii țări, și înflorirea meleagurilor harghitene este strins legată de munca și activitatea dumneavoastră, de grija permanentă ca viața nouă să triumfe deplin pe tot cuprinsul României — se spune în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. și al CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN. Ne sînt vii în conștiință imaginile fructuoaselor dumneavoastră vizite în Harghita. Indicațiile prețioase, sfaturile părintești ne-au amplificat, de fiecare dată, entuziasmul, hotărîrea de a ne spori contribuția la marele efort al întregului popor pentru propășirea patriei. Politica partidului de înflorire a unir tății și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, de a- sigurare, pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, a tuturor posibilităților de afirmare, în toate domeniile vieții economice și sociale, ne întărește și mai mult hotărîrea nestrămutată de a ne dărui întreaga capacitate a brațelor și minții înfăptuirii înaltelor idealuri ale partidului 
® Urări de sănătate, viață lungă și fericire spre bineie și prosperitatea 

României socialiste.
® Un strălucit exemplu de slujire neabătută a intereselor fundamen

tale ale partidului și națiunii noastre.
® Simbol viu și însuflețitor al clasei muncitoare, al întregului popor 

făuritor al propriului destin.
® Satisfacție și mîndrie patriotică pentru realizările obținute pe dru

mul deschis de ideile profund înnoitoare ale secretarului general 
al partidului.

sodiu su

și poporului român, realizării Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".în mesajul MINISTERULUI ENER
GIEI ELECTRICE s'd spline',' priiît're altele : „Ne este deosebit de plăcut ca, în această ocazie, să vă raportăm că, urmînd directivele partidului și indicațiile dumneavoastră personale, ramura industriei energiei electrice și termice a cunoscut cea mai intensă dezvoltare in perioada care s-a scurs de la Congresul al IX-lea al P.C.R. Astfel, producția de energie electrică în această perioadă a crescut de la 17 miliarde kWh/an, la circa 60 miliarde kWh/an. Aceste realizări deosebite, obținute în ultimul deceniu, au fost posibile datorită politicii energetice înțejepte a partidului, a dumneavoastră personal.La originea mărețelor realizări obținute în ramura energiei electrice, mai ales în ultimul deceniu, stă gin- direa dumneavoastră clarvăzătoare, în baza căreia cu mult înainte de criza mondială a energiei, dumneavoastră ne-ați indicat căile pentru valorificarea combustibililor inferiori în centralele electrice din țara noastră.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin, în realizarea politicii partidului, în dezvoltarea sectorului industriei energiei electrice și termice.Acum, la aniversarea dumneavoastră. aniversare care vă găsește în deplină forță creatoare, ne alăturăm sentimentelor întregului popor, urindu-vă din inimă multă sănătate, viață îndelungată, spre binele și prosperitatea poporului român, pentru triumful cauzei socialismului și. păcii în lume".în aceste clipe de nemărginită bucurie, se spune în mesaiul UNIU
NII CENTRALE A COOPERATIVE
LOR MEȘTEȘUGĂREȘTI, cooperatorii meșteșugari, întregul personal muncitor din sectorul nostru de activitate își manifestă, încă o dată, cele mai alese sentimente de stimă, de înaltă prețuire și recunoștință pentru îndelungata și neînfricata luptă pe care ați dus-o pentru eliberarea națională și socială a poporului român, pentru activitatea prodigioasă pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, pentru abnegația, energia și devotamentul cu care slujiți interesele fundamentale ale națiunii noastre, cauza socialismului și a păcii pe planeta noastră.Mulțumindu-vă cu adîncă recunoștință pentru îndrumarea și sprijinul pe care îl. acordați cooperației meșteșugărești, pentru indicațiile date privind îmbunătățirea activității noastre în viitor, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi toți cei ce muncim în acest sector al economiei naționale nu vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini, în mod exemplar, sarcinile pe care partidul, dumneavoastră personal ni le-ați încredințat.La rîndul său, mesajul COMITE
TULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN dă expresie acelorași sentimente de stimă și prețuire față de secretarul general al partidului : Ca cel dintâi și cel mai vrednic fiu al poporului român, personalitatea, dirzenia și înalta dumneavoastră chibzuință politică se înscriu în marea continuitate de peste două milenii a ctitorilor de neam și țară, se înscriu în șirul neîntrerupt al luptătorilor pentru independență și unitate, al celor care cu braț viteaz și minte mereu trează au condus prin vreme destinele străbunilor. Prin tot ceea ce înfăptuiți, dați dovada celui mai fierbinte patriotism-și repre- 

zentați chintesența celor mai nobile virtuți alp poporului nostru. Ne angajăm să trăim și să muncim în așa fel încît și în aceste străvechi meleaguri ridicate prin luptă și abnegație comunistă la demnitatea zilelor de azi să rodească din plin Programul adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului.„Imaginea României socialiste de azi, cu o economie în plin avînt,.în care se integrează firesc și o modernă industrie chimică, constituie, în totalitatea ei, rodul politicii Partidului Comunist Român, se spune în mesajul MINISTERULUI INDUS
TRIEI CHIMICE. Și este pentru noi un prilej de o deosebită satisfacție și mîndrie faptul că anii cei mai rodnici ai chimiei românești, ca de altfel ai întregii noastre vieți politice, economice și sociale, sînt anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, anii de cînd vă aflați în fruntea partidului și a țării.Prezența dumneavoastră printre noi, pe marile platforme ale industriei chimice, în unități de cercetare și de producție, îndemnurile și îndrumările dumneavoastră au avut un rol determinant în rezultatele pe care chimia noastră le-a obținut, in situarea ei, în acest domeniu, pe un Ioc fruntaș intre țările lumii.Dorim să vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru a îndeplini sarcinile acestui an hotăritor al cincinalului, că vom urma, ca și pină acum, directivele partidului nostru, îndrumările dumneavoastră, avind ca exemplu pasiunea comu

nistă și dăruirea revoluționară cu care militați pentru fericirea poporului, pentru pace și progres in lume".„Cei 60 de ani de viață și 45 de ani de neîntreruptă activitate, revoluționară jie care ii împliniți se con- .'Stit'uie pentru, fiecare din noi în e- xemplul pilduitor al unei mari conștiințe. conștiința in care s-au strins toate sevele milenarului pămint de la Carpați și Dunăre și s-a întruchipat tot ceea ce a fost dintotdeau- na dirzenie și cutezanță, cinste și înțelepciune. în încercații oameni ai a- cestui pămint, conștiința care a dat viață celor mai înalte aspirații și năzuințe ale înaintașilor — se spune în mesaiul CONSILIULUI CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE.Festivalul național „Cintarea României". căruia i-ați dat viață și rost, constituie imaginea cea mai vie a modului revoluționar în care partidul concepe participarea maselor la edificarea unei spiritualități superioare. Marele festival al muncii și creației libere, impresionantă hartă a talentelor țării, a deschis teritorii infinite de afirmare personalității umane, talentului, pasiunii creatoare. Arta și cultura sintmstăzi mai aproape decit oricind dej masele largi ale oamenilor muncii, un bun de preț al tuturora, și vă datorează, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, renașterea lor sub cea mai inaltă și prodigioasă zodie, aceea a umanismului revoluționar.Vrem ca operele noastre de artă să surprindă cit mai profund și cit mai adevărat cuvîntul, imaginea, culoarea și sunetul care ne definesc și ne reprezintă azi in lume. Realitățile țării ne vor fi izvor și oglindă. Programul partidului ne va fi îndreptar permanent, iar munca, gindirea și viața dumneavoastră inchinate poporului. energia și clarviziunea puse cu stăruință in slujba nobilelor cauze de libertate și independență ale poporului nostru, consacrate înfloririi multilaterale a României socialiste, păcii și înțelegerii între popoarele lumii, ne vor fi întotdeauna exemplu și țel".„Personalul MINISTERULUI DE 
INTERNE — se spune în mesajul a- cestui minister — își face o datorie de onoare în a reliefa, la această măreață aniversare, covirșitoarea însemnătate teoretică și practică a concepției originale și. a indicațiilor dumneavoastră deosebit de prețioase privind căile și modalitățile prin care în societatea noastră socialistă trebuie apărate securitatea statului, a- vuția națională, ordinea și liniștea publică, drepturile și libertățile cetățenești. Vă sîntem profund recunoscători că, sub directa și permanenta dumneavoastră conducere, a- plicarea fermă și promovarea neabătută în întreaga activitate a organelor Ministerului de Interne a principiilor legalității socialiste, adevărului și dreptății au devenit coordonate fundamentale ale muncii pe care o desfășurăm zi de zi, avînd drept sarcină. prioritară prevenirea oricăror manifestări antisociale.Cu aceste gînduri, pornite din a- dîncul inimii, cu dorința arzătoare ca zorile comunismului în România să strălucească sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, îngăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe comandant suprem, să văi reînnoim legămîntul de credință și devotament nețărmurit. să vă asigurăm că nu ne vom precupeți eforturile, iar la nevoie nici viața, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii din scumpa noastră patrie, a independentei și suveranității României socialiste".Un vibrant omagiu este închinat conducătorului iubit și în mesajul 
COMITETULUI MUNICIPAL CRA
IOVA AL P.C.R. :„în aceste clipe, gîndurile șl sentimentele noastre, ale tuturor, se in- 

dreaptă — așa cum florile își îndreaptă fața spre soarele dătător de lumină și viață — pline de recunoștință, către dumneavoastră, conducătorul încercat al poporului român, patriotul înflăcărat, personalitate eminentă, unanim apreciată, a lumii contemporane. Laolaltă cu întregul nostru popor, comuniștii, toți locuitorii Craiovei vă poartă o adîncă și vie recunoștință și se angajează solemn să muncească cu hotărîre și abnegație pentru â da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului și a contribui astfel la dezvoltarea și înflorirea României socialiste".Tn mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată : „Comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile clujene — români, maghiari și de altă naționalitate — depunem mărturie de inimă și cuget curat : avem în persoana dumneavoastră conducătorul încercat al partidului și al țării, revoluționarul consecvent, de o uimitoare clarviziune in problemele vieții interne și internaționale, patriotul înflăcărat, stegarul libertății și suveranității, internaționalistul consecvent, bărbatul lucid și neobosit în muncă, tribunul celor mai înaintate și mai îndrăznețe idei și inițiative, cel care a instaurat un climat de superioară încredere și demnitate umană, de rodnică emulație in muncă prin cel mai convingător și pilduitor exemplu — exemplul vieții și dăruirii personale. De prodigioasa și multilaterala dum

mari Ie român indiso- prece- interna-lor de respect,

neavoastră gindire teoretică, remarcabilă contribuție la îmbogățirea tezaurului științelor sociale, de neobosita dumneavoastră activitate practică,- de aportul, decisiv adus-la- elaborarea și înfăptuirea Programului .și politicii, partidului, la conducerea vig- ții'de 'partid, de stat, economice, po- litico-ideologice și cultural-educative sint indestructibil legate cea mai fertilă perioadă din întreaga istorie a României, marile succese in modernizarea economiei naționale, _ ih perfecționarea continuă a organizării și conducerii societății, în dezvoltarea și adincirea democrației socialiste. în aplicarea consecventă a principiilor eticii și echității socialiste, în înflorirea fără precedent a științei și învățămîntului, a artei și literaturii, in creșterea necontenită a standardului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, in înălțarea edificiului socialismului multilateral dezvoltat pe pămintul României".„în tot ce gîndim și creăm, în tot ce înfăptuim astăzi pe pămintul românesc, in tot ce simțim, iubim și cîntăm se oglindesc îndemnuri1 e dumneavoastră înțelepte, chemările ferme, exemplul înălțător al comunistului de omenie, dăruirea fără preget a patriotului înflăcărat și a militantului revoluționar, cutezanța neînfricată în lupta pentru birui rea greutăților, exigența, spiritul novator prin care călăuziți pașii noștri spre ziua de miine — se spune în mesajul UNIUNII COMPOZITORI
LOR.Pentru noi, muzicienii, prețioasele îndemnuri date de dumneavoastră cu prilejul întâlnirilor de lucru, și mai cu seamă chemarea adresată în cadrul Festivalului național „Cîn- tarea României" de a crea opere care să contribuie la transformarea, educarea și lărgirea orizontului spiritual al contemporanilor noștri rămîn izvor nesecat și sursă principală de inspirație".1 „Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a 45 de ani; de activitate neîntreruptă în rîndurile mișcării comuniste și muncitorești ne oferă nouă, minerilor, petroliștilor, geologilor și celorlalți oameni ai muncii din industria extractivă, fericitul prilej de a ne exprima bucuria și mîndria că în fruntea Partidului Comunist Român și a României socialiste vă aflați dumneavoastră, fiul cel mai iubit al neamului nostru, care întruchipează chintesența calităților și valorilor morale și umane ale acestui brav popor — se spune în mesajul MINISTERULUI 
MINELOR, PETROLULUI ȘI GEO
LOGIEI.Pentru grija permanentă pe care 
o manifestați în vederea asigurării unor condiții de muncă și de trai din ce în ce mai bune minerilor, petroliștilor, geologilor și oamenilor muncii din metalurgia neferoasă, ne exprimăm întreaga noastră recunoștință și vă asigurăm că ne vom spori eforturile pentru a smulge din adincuri, a valorifica superior și a da patriei cantități tot mai mari de materii prime minerale și resurse e- nergetice".„Permitețt-ne, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim acest fericit prilej pentru a da din nou glas profundelor noastre sentimente de stimă, admirație, devotament și recunoștință pentru cel care ne călăuzește cu fermitate revoluționară să înțelegem esența, frumusețea și sensul comunismului, al umanismu- . lui socialist, călindu-ne voința de fier pentru a împlini vrerea comunistei ere, ce se contopește cu idealul dumneavoastră de muncă și viață — se spune în mesajul transmis de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRĂILA AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.
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voastră s-au legat pentru totdeauna înființarea și dezvoltarea unor prestigioase Întreprinderi și instituții cultural-educative. care vor rămine timp expresii durabile ale acestui incandescent, pe care îl ctitoriți abnegație și dăruire inegalabile.Acest strălucitor moment aniversar este pentru noi toți un fericit prilej de angajare solemnă in scopul dăruirii întregii energii creatoare infăptui- rii exemplare, a sarcinilor asumate de județul Dolj in cadrul programelor de dezvoltare economico-socială a- doptate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională, ridicind astfel-.

Aducem, totodată, elogiu activității dumneavoastră de luptător neobosit și internaționalist consecvent pentru triumful păcii, dreptății și echității sociale — chintesență a politicii externe a partidului și statului nostru, strălucită pecete a gîndirii și inițiativelor dumneavoastră, . onorate de medalia de aur a păcii — medalie jn care se răsfrîng seninul cerului nostru albastru, dorința dintotdeauna de pace a românilor, astăzi virtute printre virtuțile lumii contemporane.Angajați în realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, cbmu- __________ ,.............,_______ , _____ ___  ______ _niștii și toți ceilalți oameni ai muncii -<5dată cu țara, acest străvechi pămint brăileni vă asigură în această zi de sărbătoare că legămîntul nostru este la fel de ferm ca întotdeauna : vă Vom urma în cele mai cutezătoare as'pirații, spre binele patriei și al poporului, al edificării luminoase a vieții noastre noi, comuniste".în mesajul PREZIDIULUI ACA
DEMIEI DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI 
POLITICE se arată că numele secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România este sinonim cu noul renume al patriei, cu victorii obținute de poporul in construcția socialistă, este Iubii legat de afirmarea fără dent a României pe plan țional. ,Dind glas sentimentelor gratitudine, de dragoste și lucrătorii din domeniul științelor sociale — se spune in mesaj — se angajează solemn în. fața președintelui de onoare al Academiei de științe sociale și politice să îndeplinească in mod exemplar sarcinile pe care dumneavoastră le-ați trasat la Congresul educației politice și al culturii socialiste de a realiza, la înalt nivel, Tratatul de istorie a României și alte lucrări fundamentale, de interes național, să participe activ la1 procesul de formare a omului nou cu înaltă conștiință socialistă, educat in spiritul trăsăturilor moralei comuniste și al cultivării valorilor și idealurilor socialismului.Membrii Academiei de științe ciale și politice, toți cercetătorii acest domeniu sînt conștienți că premul omagiu pe care îl pot aduce conducătorului iubit al partidului și statului nostru, omului care și-a consacrat întreaga viață fericirii și prosperității poporului român, cauzei socialismului și păcii in lume, este de a munci mai bine, . mai rodnic, sub îndrumarea clarvăzătoare a P.C.R., pentru înflorirea științei și culturii in România socialistă, sub semnul exigențelor cincinalului revoluției tehnico-științifice și al umanismului revoluționar socialist., - , ..împlinirea a șase decenii de viață, ..aniversare dragă inimilor noastre — se arată în mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. — oferă comuniștilor, tuturor celor ce trăiesc pe meleagurile Sibiului — români, germani, maghiari — fericita ocazie de a vă asigura că viața și lupta dumneavoastră ne sînt, tuturor fiilor patriei, pisc pilduitor. Știm că succesele epopeice ale prezentului socialist și impresionantele certitudini ale viitorului, climatul de amplă și reală vibrație creatoare și democrație instaurată în toate domeniile se leagă nemijlocit de însemnătatea crucială a Congresului al IX- lea al partidului, eveniment care poartă nemijlocit amprenta personalității dumneavoastră, de orizonturile largi de progres deschise de Programul partidului, la a cărui fundamentare și aplicare aportul dumneavoastră, primul arhitect al României moderne, este de importanță istorică.Cetățenii acestor frumoase meleaguri din inima patriei știu că vă datorează rezolvarea în autentic spirit marxist a problemei naționale, crearea celor mai bune condiții politice, economice și sociale de afirmare. Cu o putere de pătrundere fără egal a sensului istoriei și a evenimentelor, a dezvoltării, ne-ați învățat ce este dreapta cumpănire între problemele prezentului și imperativele viitorului ; om și comunist de mare omenie, ne oferiți cotidian nemuritorul exemplu al slujirii fără preget a patriei și a partidului, a adevărului, a omeniei. Vă mulțumim din adîncul inimilor noastre pentru grija părintească, pentru îndrumarea de zi cu zi a muncii noastre.în numele sportivilor, tehnicienilor și al activiștilor mișcării sportive, mesajul CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT arată, printre altele : Viața dumneavoastră evocă și simbolizează însuși drumul de luptă și victorii pe care l-a străbătut poporul nostru sub conducerea glorioasă a partidului. în persoana dumneavoastră vedem pe patriotul și revoluționarul luminat, pe conducătorul înțelept, ctitor al României noi, apărător înflăcărat al independenței și suveranității poporului român, pe omul care, prin activitatea sa. se înscrie in rîndurile celor mai strălucite personalități politice din istoria lumii.Vă asigurăm că sportivii României socialiste nu vor precupeți nici un efort pentru a reprezenta cu demnitate patriotică tricolorul românesc marile competiții internaționale.Comuniștii, toți oamenii muncii pe meleagurile doljene, se arată mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R., sint profund emoționați de înalta mîndrie de a sărbători, împreună cu întregul nostru popor, jubileul împlinirii celor 60 de ani de’ viață înflăcărată și 45 de ani de activitate militant-revoluționară, care înnobilează istoria neamului românesc cu strălucirea imul destin u- nic, neasemuit prin dîrzenia și dăruirea închinate înfloririi și înălțării patriei pe înalte culmi ale comunismului.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Dolj, exprimăm nețărmurita noastră mulțumire pentru grija constantă pe care o manifestați față de dezvoltarea a- cestor străvechi meleaguri, ca de altfel a întregii țări.Astăzi, județul Dolj, municipiul . Craiova sînt, grație politicii partidului. cetăți ale muncii, industriei și a- griculturii socialiste avansate, ale culturii și științei. De numele dumnea-

meleagurile
CONSILIUL

pe culmile înaltei industrializări și bunăstări.Opera și activitatea dumneavoastră neobosită care îmbogățesc tezaurul gîndirii economice contemporane, viziunea revoluționară pe care o imprimați practicii construcției socialismului, , gindirea novatoare bazată pe studierea atentă a legilor o- biective ale dezvoltării economico- sociale, îmbinată organic cu experiența maselor largi de oameni ai muncii, reprezintă • pentru noi toți mindria neamului românesc — se spune in mesajul INSTITUTULUI 
CENTRAL DE CERCETĂRI ECONO
MICE. Succesele . dobîndite într-o perioadă istorică scurtă in domeniul creșterii economice sint fără precedent in evoluția societății românești. Ele se datoresc într-o măsură hotăritoare înfăptuirii strategiei de dezvoltare strălucit concepute în opera dumneavoastră.- Exprimind gîndurile și sentimentele ce-i animă pe comuniști, pe toțf oamenii muncii de pevasluiene, COMITETUL JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R. și............ .............
POPULAR JUDEȚEAN vă adresează un fierbinte mesaj de dragoste . și recunoștință pentru activitatea, exemplară, plină de dăruire și total devotament pe care ați închinat-o și" o închinați cauzei poporului' nostru. înfăptuirii mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului. alo păcii și progresului în întreaga lume.Sintetizind minunat cele mai alese trăsături ale poporului român, personalitatea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a devenit simbolul demnității, cinstei și umanismului socialist, constituind pentru fiecare dintre noi un strălucit exemplu de cutezanță revoluționară, de gindire profundă, spirit dinamic, novator, de inaltă virtute civică și politică. Oamenii acestor străvechi și eroice pămînturi românești vă adresează din inimă vibrante mulțumiri pentru politica . științifică pe care ați- elaborat-o și o promovați neabătut, de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor țării și îndeosebi a celor care au moștenit o stare accentuată de înapoiere economică și socială. Oamenii muncii de pe aceste meleaguri nu vor uita niciodată că racordarea județului Vaslui la ritmurile deosebit de dinamice ale dezvoltării patriei se datorește ajutorului pe care l-am primit și-1 primim permanent de la conducerea partidului in frunte cu dumneavoastră, scumpe tovarășe secretar general. Păstrăm mereu vii imaginile din timpul vizitelor de lucru pe care le-ati efectuat în județul nostru, ne călăuzim după indicațiile, concluziile, sfaturile și îndemnurile dumneavoastră date aici la fata locului și cu alte prilejuri, care ne-âu deschis, de fiecare dată, noi orizonturi, au dus la noi izbinzi și împliniri socialiste pe a- ceste plaiuri încărcate de faptele de înalt eroism, vitejie și patriotism ale înaintașilor.Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în mesajul MINISTERULUI E- 
CONOMIEI FORESTIERE ȘI MATE
RIALELOR DE CONSTRUCȚII — să ne manifestăm admirația față de calitățile. dumneavoastră de mare conducător politic. Cu o puternică personalitate. legat indisolubil de poporul său, dotat, cu o largă viziune, cu o deosebită putere de pătrundere și de creație, față de mărețele înfăptuiri obținute in scumpa noastră patrie, care toate poartă pecetea hotăritoare a gîndirii marxiste, revoluționare profund patriotice, a inestimabilei dumneavoastră inițiative.Exprimind dorința fierbinte a oamenilor muncii din sectoarele economiei forestiere și ale industriei materialelor de construcții, vă rugăm să primiți respectuoasele noastre mulțumiri -pentru modul magistral, de înaltă clarviziune, in care ați hotărit și ați indicat căile concrete pentru realizarea unei puternice dezvoltări și a acestor sectoare importante ale economiei naționale.în aceste clipe de legitimă mindrie patriotică și de vibrantă emoție, cind partidul, țara întreagă aniversează ziua dumneavoastră de naștere, în semn de prețuire și profundă admirație față de activitatea neobosită ce o depuneți în slujba prosperității poporului nostru, al cărui ilustru fiu sinteți, în slujba cauzei revoluționare a clasei muncitoare, căreia îi închinați întreaga viață și luptă — se scrie în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN — comuniștii, toți oamenii muncii sălăjeni — români și maghiari. uniți în muncă, și în cuget — vă urează din adîncul inimii, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. multă sănătate, viață îndelungată și fericire. Vă urează, împreună cu întreaga țară, să aveți mereu putere de muncă, spre a fi necontenit în fruntea partidului și a întregului popor, călăuzindu-ne cu aceeași pasiune și cutezanță revoluționară spre înfăptuirea nobilei cauze a socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii.Acum, cînd împliniți 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară, cu aleasă stimă și profund devotament, vă rugăm să primiți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele noastre de dragoste fierbinte și profund atașament, asigurarea că vă vom urma neabătut, că ne vom înzeci eforturile pentru înfăptuirea mărețelor obiective trasate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit, la Palatul Republicii, 
felicitările șefilor reprezentanțelor diplomatice din București ÎNALTĂ PRffiiffiE Șl CONSIDERAȚIE

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

ca tot ceea ce realizăm noi să 
rămînă veșnic în amintirea clasei 
muncitoare, a poporului nostru. (Vii aplauze). Să urăm partidului 
nostru să se călăuzească veșnic 
după concepția revoluționară despre 
lume — materialismul dialectic și 
istoric — pentru a rămîne mereu 
tînăr, pentru a putea servi întot
deauna interesele națiunii noastre 
de bunăstare, de fericire, de inde
pendență. (Aplauze îndelungate).

Aș dori să adresez calde urări 
poporului nostru — care constituie 
factorul hotărîtor al succeselor

(Urmare din pag. I)totală pentru împlinirea aspirațiilor supreme ale clasei muncitoare, ale întregului nostru popor, fără deosebire de naționalitate.Acestui om, acestui patriot, acestui comunist îi acordăm încrederea noastră deplină, sprijinul nostru nelimitat; acestui revoluționar ii exprimăm fierbintea noastră recunoștință pentru pasiunea cu care slujește cauza socialismului și comunismului.Sintem prezenți, tovarăși, la a- ceastă reuniune sărbătorească delegați ai oamenilor muncii din toate județele țării, numeroși activiști de partid, de stat, din economie și'celelalte domenii.Mulți am avut cinstea de a lucra timp îndelungat sub directa dumneavoastră conducere și îndrumare, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Cunoaștem deci îndeaproape marea capacitate creatoare de care dispuneți, perspicacitatea gîndirii politice, calitățile deosebite de organizator al maselor, înalta principialitate comunistă, energia și puterea inepuizabile de muncă ce vă caracterizează.Așa cum se subliniază și în mesajul Comitetului Central, Consiliului de Stat și guvernului, în conștiința comuniștilor, a poporului nostru s-a înscris adînc contribuția determinantă pe care ați adus-o la statornicirea unui spirit nou, profund științific în toate domeniile construcției socialiste, inaugurat de Congresul al IX-lea, care reprezintă o piatră de hotar în istoria încercată a partidului.Este o realitate incontestabilă că, sub impulsul ideilor și tezelor novatoare și al acțiunii perseverente pe care o desfășurați, partidul — eroica avangardă revoluționară a clasei noastre muncitoare — a cunoscut în ultimul deceniu o întărire politică și organizatorică fără precedent, o coeziune indestructibilă a rindurilor sale, transformîndu-se într-un adevărat partid de masă.Adept convins al principiilor colective de lucru, ideile și indicațiile dumneavoastră stau la baza concepției muncii colective, care a fost statornicită in întreaga activitate a partidului și statului.Constituie pentru noi toți un exemplu strălucit stilul dumneavoastră de muncă, partinic, revoluționar, receptivitatea față de nou, dialogul- larg și neîntrerupt cu activul, cu comuniștii, cu masele, in care, așa cum ați subliniat de atitea ori, găsim un nesecat izvor de înțelepciune și învățăminte și care, prin lumina și energia ce le generează, imprimă 

noastre, el fiind acela care în
făptuiește neabătut, in toate do
meniile, politica partidului de edi
ficare socialistă. Datorită poporu
lui am obținut minunate realizări 
în toate domeniile și numai dato
rită lui avem garanția că națiunea 
noastră se va ridica pe culmi tot 
mai inalte de progres și civiliza
ție. De aceea, aș dori să adresăm 
acum aceleași urări de veșnică 
tinerețe poporului nostru, pentru a 
putea să trăiască mîndru și liber 
în comunism, în strînsă solidari
tate cu celelalte națiuni socialiste, 
cu toate națiunile lumii. (Aplauze puternice).

partidului o forță de neînfrînt, asi- gurîndu-i afirmarea sa tot mai viguroasă ca centru vital, ca nucleu în jurul căruia gravitează întreaga noastră națiune socialistă.Izbînzile mari ale României, în ascensiunea ei economică ,în ritmuri tot mai înalte, pe baza abordării problemelor dezvoltării țării într-o concepție modernă și de largă perspectivă, ridicarea nivelului de trăi al poporului, progresul rapid al științei și culturii, afirmarea liberă și plenară a personalității umane, rezolvarea revoluționară a problemei naționale, celelalte înfăptuiri care au ridicat patria noastră pe culmile civilizației socialiste sînt inseparabil legate de numele dumneavoastră.Aflat permanent în fruntea partidului și a țării, receptiv la legitățile edificării noii orînduiri, la cerințele fiecărei etape, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă revine meritul esențial în căutarea și stabilirea căilor și soluțiilor corespunzătoare acestei perioade de profunde transformări și înnoiri sociale, în u- nirea tuturor forțelor pentru aplicarea cu consecventă a liniei politice generale interne și externe a partidului.Doresc să subliniez și eu sentimentul de legitimă mîndrie pe care îl ■încercăm cu toții pentru prestigiul binemeritat ce și l-a cîștigat România pe toate meridianele globului datorită aportului inestimabil ce 1-aț’ adus dumneavoastră la descifrarea problemelor extrem de complexe ale evoluției relațiilor între state, ale raportului de forțe pe plan mondial, datorită pasiunii cu care militați în vederea respectării neabătute a principiilor independenței, suveranității naționale și egalității în dffepturi a tuturor popoarelor.în aceste momente solemne, oma- giindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniem încă o dată angajamentul nostru ca, împreună cu întregul po.por. strîns uniți în jurul Comitetului Central, al secretarului general, să depunem toată puterea de muncă, priceperea și experiența noastră pentru înfăptuirea istoricului Program adoptat de Congresul al XI- lea, a hqtărîrilor și directivelor partidului, să facem totul pentru a asigura triumful deplin al liniei politice generale interne și externe a partidului nostru.Cu aceste gînduri, în numele Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, vă invit, dragi tovarăși, să ridicăfh paharul în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu. șă-i adresăm din adîncui inimii noastre cele mai calde felici

Aș dori să adresez, încă o dată, 
Comitetului nostru Central, Comi
tetului Politic Executiv, celorlalte 
organe ale partidului nostru, între
gului partid, urarea de a întări și 
mai mult spiritul și practica mun
cii colective, de a acționa în toate 
împrejurările în strînsă unitate, 

• pentru a asigura conducerea neabă
tută a poporului nostru pe calea 
înfăptuirii programului elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului. 
Doresc să adresez aceeași urare or
ganizațiilor de masă și obștești, în
treprinderilor, unităților de cerce
tare. tuturor celor prezenți aici, 
întregului nostru activ de partid și 

tări pentru strălucitul exemplu de viață comunistă, revoluționară pe care ni-1 oferă prin întreaga sa activitate 1Vă urăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu toată dragostea, multă, multă sănătate, putere de muncă, forță creatoare și mulți ani în fruntea partidului și statului,' spre binele ■și prosperitatea poporului nostru, spre strălucirea și gloria României socialiste 1Vă adresăm dumneavoastră, tovarășă Elena Ceaușescu, întregii familii, urări de fericire, de noi satisfacții, de viață lungă plină de bucurii și împliniri 1Să ne trăiți, la mulți ani 1Adresînd urarea fierbinte a membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate, tovarășul Ion Popescu Puțuri a spus ;Fie-mi îngăduit, în acest moment solemn, pe care îl cinstește întregul nostru popor, începînd de la cele mai tinere vlăstare, să vă aduc omagiul fierbinte al tovarășilor dumneavoastră de luptă, al vechilor militanți ai partidului nostru, ai clasei muncitoare — alături de care v-ați aflat în cei peste 45 de ani de activitate revoluționară.Amintirea noastră păstrează vie acea epocă dinaintea războiului, în timpul căreia comuniștii, cei mat hotărîți fii ai clasei muncitoare, au dus lupta, împreună cu socialiștii, cu social-democrații și cu alte forte democratice, împotriva pericolului hitlerist, pentru apărarea libertății și independenței României.Dacă în memoria noastră vă vedem chipul de adolescent hotărit. documentele tirtipului vă păstrează numele înscris la loc de cinste în marile evenimente ale istoriei luptei clasei muncitoare, a partidului ei în anii grei ai ilegalității. încă din fragedă tinerețe ați cunoscut viața grea a închisorilor și lagărelor, între zidurile cărora v-ați păstrat dîrzenia, curajul și încrederea în victoria clașei muncitoare, a partidului ei. Acum, cînd ne aducem aminte de acele timpuri și evenimente, ne apar cu deosebită claritate înalta dumneavoastră conștiință revoluționară, devotamentul nemărginit față d» clasa muncitoare, patriotismul dumneavoastră fierbinte, acel romantism revoluționar pe care și astăzi dumneavoastră îl insuflați noilor generații. După glorioasa insurecție din august 1944, ați fost soldat disciplinat al partidului, ați muncit cu aceeași dăruire, acolo unde v-a trimis partidul. Ați cunoscut oamenii, ați cunoscut țara, ați cunoscut viața poporului. Poporul pe care l-ați cunoscut v-a cunoscut și el. El v-a ales conducătorul lui. 

de stat care are o misiune și un 
rol important în înfăptuirea politi
cii partidului, în unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii, ale în
tregului popor pentru transpune
rea cu succes în viață a politicii 
noastre interne și externe.

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale; am 
vorbit despre ele ieri.

Doresc să ridic paharul pentru 
partidul nostru, pentru națiunea 
noastră socialistă, pentru vbi toți, 
dragi tovarăși, și să vă urez succes 
în activitatea de viitor, multă să
nătate și multă fericire ! (Aplauze puternice, îndelungate).

Noi, vechii comuniști, sîntem mîn- dri de a vă fi avut tovarăș de lupte în vremurile grele, sîntem fericiți de a trăi astăzi acest moment înălțător al realizării marilor aspirații ale poporului nostru pentru cafe a luptat partidul clasei muncitoare, încă de la înființarea sa, din 1893.Dați-mi voie, cu prilejul acestei sărbători a întregului nostru popor, să vă exprim, în numele vechilor militanți ai partidului, întreaga noastră dragoste și admirație, cu urarea fierbinte :Multă sănătate și viață îndelungată — spre gloria și măreția României și a Partidului Comunist Român 1La mulți ani, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 1Luînd cuvintul, în numele delegațiilor comitetelor județene de partid, al celorlalte delegații de oameni ai muncii din țară, tovarășul Ștefan 
Mocuța, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., a spus :în cronica României socialiste, la ziua de 26 ianuarie 1978, se află înscrisă o dublă și plină de semnificații sărbătoare. împlinind 60 de ani de viață și peste 45 de ani de activitate revoluționară, închinată zidirii Celei mai drepte, umane și prospere societăți pe pămîntul României, colaborării și păcii în întreaga lume, sînteți omagiat și sărbătorit de întregul partid și popor.Puternic emoționat de marea cinste ce-mi revine, în numele delegațiilor comitetelor județene de partid, al celorlalte delegații sosite în capitala patriei pentru a vă înconjura cu toată căldura sufletelor, vă rog. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți sentimentele noastre de înaltă prețuire și admirație, de fierbinte recunoștință și mulțumire pentru înțelepciunea, clarviziunea și strălucirea cu care cir- muiți întregul nostru popor spre piscurile luminoase ale civilizației socialiste și comuniste.Toți cei ce trăiesc în această tară — muncitori, țărani și intelectuali, români, maghiari, germani și de altă naționalitate, bărbați și femei, tineri și vîrstnici — știu că cele mai bogate file din întreaga istorie a României s-au scris in, perioada de cînd dumneavoastră sînteți în fruntea partidului și a tării prin voința unanimă a întregului partid și popor.Trup din trupul și suflet din sufletul poporului român, militant dîrz pentru respectarea independentei și suveranității popoarelor, internaționalist consecvent., gînditor profund, care a îmbogățit tezaurul gîndirii științifice social-politice și expe-

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

sinki, la semnarea documentelor cu
noscute și, acum, la reuniunea de la 
Belgrad care își desfășoară ultima 
parte a lucrărilor sale. Sperăm că 
această reuniune se va încheia cu 
rezultate pozitive, că va da un nou 
imbold înfăptuirii în viață a docu
mentelor semnate la Helsinki.

Sîntem interesați — ca și țările 
dumneavoastră, ca toate popoarele 
lumii — să se facă pași noi în di
recția destinderii, in făurirea noii 
ordini economice internaționale, in 
realizarea dezarmării, în soluționa
rea, pe calea tratativelor, a proble
melor litigioase dintre state. Sin
tem interesați să se acționeze tot 
mai hotărit pentru excluderea din 
viața internațională a războaielor, 
pentru asigurarea păcii atît de ne
cesare fiecărui popor pentru a-și 
putea concentra eforturile — ma
teriale și umane — în direcția pro

gresului său economic și social, 
pentru punerea cuceririlor științei 
la baza bunăstării și fericirii fie

Cuvintul ambasadorului V.
(Urmare din pag. I)

culturii, în creșterea bunăstării po
porului confirmă viabilitatea dru
mului pe care merge țara dumnea
voastră. Totodată, ele atestă și

riența de transformare înnoitoare _ lumii, vizionar îndrăzneț, organizator desăvirșit, ilustru conducător de partid și de țară, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, dumneavoastră v-ați identificat cu aspirațiile și idealurile întregii națiuni, pe care o ■errmuiti./sub faldurile roșului comunist și ale tricolorului, ■ spre luminoasele piscuri ale civilizației socialiste și comuniste. Noi știm cu toții că inima dumneavoastră bate pentru fiecare colț de țară, pentru fiecare cetățean al ei ; sînteți permanent alături și împreună cu noi la greu și la bine; la necaz și la bucurie ; cuvintele și îndemnurile ce ni le adresați cu emoționantă omenie ne înaripează gîndurile, ne însuflețesc acțiunile și ne amplifică fericirea și mîndria că sîntem contemporani cu dumneavoastră.Astăzi, în ziua aniversării, înțr-un singur glas cu țara, noi vă urăm, din adincurile inimilor noastre, să ne trăiți ani mulți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu rpult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, cu întreaga familie, spre binele și fericirea poporului care v-a încredințat al său destin și viitor, să vă fie munca tot mai bogată în roade și viața întreagă o înflorită primăvară.La mulți ani !
A răspuns tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU. Cuvintul său a fost 
subliniat cu vii și puternice aplauze, 
cu însuflețite urale și ovații, partici
pants făcind o vibrantă manifestație 
de dragoste și stimă conducătorului 
iubit al partidului și statului nostru, 
de a cărui viață și activitate neobo
sită sint indisolubil legate istoricele 
izbînzi dobindite in construcția socia
listă, in propășirea rapidă și multi
laterală a patriei, creșterea presti
giului și a rolului României in lume.Rînd pe rînd, tovarășii din conducerea partidului și statului, membri de partid cu stagiu din ' ilegalitate, activiști de. partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, reprezentanți ai eroicei noastre clase muncitoare și ai țărănimii, oameni de știință, creatori pe tărîmul literaturii și artei, militari, reprezentanți ai tinerei generații au felicitat călduros pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu. i-au urat, din) inimă, secretarului general al partidului ani mulți și fericiți, în deplină sănătate, împreună cu întreaga familie, putere de muncă, succese tot mai mari în activitatea de înaltă răspundere ce o desfășoară în fruntea partidului și statului, spre binele și .prosperitatea poporului nostru, spre gloria și măreția României socialiste.

cărei națiuni, a colaborării inter
naționale.

Doresc să vă asigur și cu acest 
prilej că România socialistă va 
face tot ceea ce depinde de ea 
pentru a-și aduce contribuția la 
realizarea colaborării și păcii, la 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră, a 
unor relații democratice, bazate pe 
egalitate, respect al independenței 
și suveranității naționale, care să 
asigure fiecărui popor posibilitatea 
de a se dezvolta liber, corespunză
tor voinței sale.

Sîntem conștienți de marea di
versitate existentă în viața inter
națională, atît în ce privește orin- 
duirile sociale, cît și în privința 
nivelului de dezvoltare și a mări
mii statelor ; dar considerăm că 
tocmai această diversitate impune 
să se acționeze pentru a se găsi 
căile de respectare a dreptului fie
cărui popor la dezvoltare indepen
dentă și liberă și, pe această bază, 
să se realizeze o colaborare înte

uriașa, neobosita dumneavoastră 
activitate creatoare personală pen
tru bînele poporului dumneavoas
tră și al patriei dumneavoastră.

Noi, cu toții, cunoaștem bine, de 
asemenea, stimate tovarășe pre
ședinte, bogata dumneavoastră ac
tivitate în domeniul vieții interna
ționale, contribuția dumneavoas
tră personală la dezvoltarea rela
țiilor de pace și colaborare cu toa
te țările, de adîncire a procesului 
de destindere. Noi apreciem la 
justa lui valoare importantul a- 
port adus de Republica Socialistă 
România Ia cauza păcii și a cola
borării și considerăm cu un inteSolemnitateade la Palatul Republicii

(Urmare din pag. I)Argentinei — Tulio O. Sugasti, Nigeriei — Salistu M. Osobașe. Perului — Roger L. Saavedra. Gabonu- lui — Maurice Yoko, R.P. Bulgaria— Petăr D. Hristov, Republicii Ciad— Antoine Bangui, R.F. Germania— Richard Balken, Turciei — Nahit Ozgur, Centrafricană ,— Antoine Kezza, Finlandei — Matti Hakka- nen, R. S. Cehoslovace — Lumir Hanak, Suediei — Lars E. Hed- strom, Canadei — Joseph E. Thibault, Marii Britanii — Reginald L. Secondd, Zairului — Nyoko Busu Noengo, Spaniei — J. C. Gonzales Campo Dal-Re, R. D. Germane — Siegfried Bock, R. S. Vietnam — Tran Thuan, Ghanei — Kwame Addae, Republicii Burundi — Libere Ndabakwaje, R. P. Mongole — Tâgaanlamîn Dughersuren, R. P. Congo — Emile A. Bongouande, R. A. Egipt — Hassan Abdel Aal Nayel, Danemarcei — Axei Serup, R. S. F. Iugoslavia — Trifun Nico- lici, S.U.A. — Orison Rudolph Ag- grey, Mexicului — J. M. Berlanga Garcia, Olandei — Jean L. M. Bau- wens, Franței — Pierre Cerles, Republicii Bangladesh — Shams-ul Alam, Republicii Benin — Guy Bouka.ry-Mory, Irakului — Dhiab Mohamed Al-Algawi, Japoniei — Junji Yamada, Belgiei — Jean Bouha, Mauritaniei — Ba Mama- dou-Alassane, Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste — Aziz Omar Shanib ; insărcinații cu afaceri ad-interim ai Ecuadorului — Gonzales Paredes Crespo, Norvegiei— Per Borgen, Marocului — Abde- lali Serraj, Guineei — Bakari Dia

meiată pe deplină egalitate, care să 
permită, în primul rînd, un progres 
mai rapid pentru țările rămase in 
urmă, să asigure o mai bună sta
bilitate în viața economică inter
națională, să permită depășirea 
crizei economice, a crizei energiei, 
să asigure condiții de progres ge
neral pentru fiecare popor.

Vă rog să fiți siguri — și doresc 
să asigur guvernele și pe șefii sta
telor dumneavoastră — că vor a- 
vea întotdeauna în România un 
partener hotărit să facă totul pen
tru colaborare și pace.

Vă mulțumesc încă o dată pen
tru urările ce mi le-ați adresat, pe 
care le consider adresate poporului 
meu. Vă rog, la rîndul meu, să 
transmiteți popoarelor dumnea
voastră cele mai bune urări de 
prosperitate și bunăstare.

Vă doresc succes în activitatea 
pe care o desfășurați pentru dez
voltarea colaborării dintre țările 
noastre. Multă sănătate și fericire! (Aplauze).

/. Drozdenko
res profund activitatea dumnea
voastră importantă și intensă pe 
arena internațională.

Stimate tovarășe președinte, ex- 
primind bunele noastre sentimente 
comune, aș dori să vă felicit încă 
o dată, din toată inima, să felicit 
pe stimata dumneavoastră soție, 
familia dumneavoastră, în această 
zi solemnă pentru dumneavoastră, 
și să vă urez sănătate, ani înde
lungați de viață, fericire și cele 
mai bune succese în activitatea 
dumneavoastră, spre binele Repu
blicii Socialiste România, pentru 
triumful păcii generale și al pro
gresului. (Aplauze).

bate, Republicii Filipine — Râul Ch. Rabe, R. P. D. Coreene — Pec I-Iing Ghi, Republicii Costa Rica — Carlos Campos, Iordaniei — M. Nashashibi, Indiei — P. K. Saha, Republicii Chile — Carlos Vega, R.P.S. Albania — Idriz Shehu, Italiei— Giuseppe Scarpa de Masellis, Israelului — Mordechai Avgar, Liberiei — Wilson Hilary, precum și B. R. Devarajan,' reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Thomas Keller, directorul Centrului european pentru invățămint superior al UNESCO, J. C. M. Rath, directorul Centrului demografic al O.N.U. — România, Imad Abdin, reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei.După prezentarea felicitărilor a luat cuvintul ambasadorul Uniunii Sovietice, Vasili Ivanovic! 
Drozdenko, decanul corpului diplomatic, care, în numele reprezentanților diplomatici prezenți, a exprimat șefului statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sentimentele de prețuire, stimă și considerație ale corpului- diplomatic.Răspunzînd, a luat apoi cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care a mulțumit reprezentanților diplomatici pentru felicitări și cuvintele de inaltă apreciere rostite la adresa sa, a poporului român.în Încheierea solemnității, președintele Republicii Socialiste Romă-' nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut cordial cu reprezentanții diplomatici prezenți, care au închinat o cupă de șampanie in sănătatea șefului statului român.
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„Vă asigur că ou există nimic mai presus pentru mine decît cauza socialismului și comunismului in patria noastră, cauza bunăstării și măreției națiunii noastre socialiste, a independentei și suveranității sale, pentru care voi face totul și îmi voi închina întreaga mea activitate și viață !“ — iată cuvinte care izvorăsc dintr-o viată ce ne stă în fată, dreaptă, ca un mare și luminos exemplu de dăruire revoluționară • in slujba supremelor interese ale poporului. Sînt cuvinte demne de cei mai mari eroi ai istoriei noastre naționale și, totodată, angajament care sintetizează într-o expresie corespunzătoare mărețelor vremuri pe care le trăim visul milenar de construcție, u- nire și hotărîrea neclintită de a făuri o civilizație înfloritoare, socialistă, de a împlini pînă la capăt marile idealuri ale poporului. Niciodată națiunea noastră nu a simțit și trăit ca acum. în această epocă, plenitudinea . aspirațiilor sale cărora un mare erou al timpului nostru, conducător de tară și de partid, le închină întreaga viață. Niciodată ca azi un măreț prezent nu și-a vădit mai mult puterea de a-și alia un mare trecut, niciodată ca acum viitorul nu s-a văzut mai limpede și mai luminos intr-un mare conducător care întruchipează cu strălucire virtuțile cele mai alese ale neamului românesc. Iată de ce, ori de cite ori citesc sau ascult magistralele expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu mă pătrund de convingerea că, în viziunea sa dialectică și atotcuprinzătoare asupra istoriei, pe măsură ce oamenii iși construiesc. liberi și stăpîni pe soarta lor, prezentul socialist, cucerindu-și cu fiecare clipă viitorul luminos, ei își recuceresc, totodată, într-o perspectivă nouă, și trecutul. Nu orice trecut. Trecutul glorios, progresist, răscolit de lupte eroice împotriva asupririi și exploatării. Un trecut presărat cu umbrele mărețe ale strămoșilor care s-au jertfit pentru neatîrnarea și suveranitatea țării. Trecutul care,

devenind istorie, e In stare a fi un puternic exemplu de patriotism, un aliat al strădaniilor noastre de a edifica o lume nouă, mai bună și mai dreaptă. Trecutul în care freamătă visurile, idealurile de libertate. dreptate și progres ale poporului român, geniul său creator și omenia sa proverbială. Trecutul care e umbra noastră istorică și care ne spune că ne-am născut aici și am rămas tot timpul la noi acasă, durînd o cultură înfloritoare și o civilizație proprie, profund originală, că sîntem stăpînii de drept ai acestor plaiuri amestecate cu trupurile, lacrimile și sudoarea părinților părinților noștri. Un trecut animat de înalte idealuri patriotice, de-a lungul căruia cei mulți și atîta vreme năpăstuiți au făurit o limbă unitară și bogată ca un fagure de miere, au întemeiat o strălucită civilizație materială și au creat comori nepieritoare de simțiri adinei și gîndiri înalte, pe care le-am revărsat în patrimoniul culturii universale. Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la restituirea a- cestei minunate istorii, la aducerea ei în deplina lumină a adevărului și la dezvăluirea marilor ei dimensiuni va rămîne ca o pagină strălucită în opera sa atît de bogată și de multilaterală.Prin glasul lui Eminescu i-a spus din nou acestui popor că la trecutu-i mare l-așteaptă un mare viitor, și prin glasul său l-am auzit pe Decebal, din viziunea lui Coșbuc, spunîndu-i poporului acele mari adevăruri nepieritoare, simbolice pentru orice etapă istorică ilustrînd și astăzi profilul moral al poporului român :„Din zei de-am fi coborîtori, C-o moarte tot sîntem datori 1 Tot una e dac-al murit Flăcău ori moș îngîrbovit ; Dar nu-i totuna leu să mori Ori cîne-nlănțuit“.Din inițiativa secretarului general al partidului, poporul român și-a sărbătorit, la scară națională, marile

evenimente și personalități ale trecutului istoric, făcînd să răsune cîntecele dragi care l-au însoțit în lupta sa eroică : Răsunetul, Pe-al 
nostru steag, Trei culori și atitea altele. înfrumusețînd piețele orașelor și peisajul patriei cu impunătoare monumente care ne evocă istoria națională, plină de lupte și zbucium.Preocupat statornic de valorificarea bogățiilor materiale ale țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat, totodată, o deosebită grijă valorificării bunurilor spirituale ale poporului român, popor care „dă o înaltă apreciere operelor valoroase ale lui Eminescu, Caragiale, Alecsandri, Bo- lintineanu, Coșbuc, Sado- veanu, Rebreanu, Goga, Grigorescu, Enescu, Brân- cuși ș.a., care constituie nu numai o bogăție a culturii noastre naționale, dar au devenit și un bun al culturii universale, contribuind la ridicarea prestigiului patriei peste hotare". Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi datorăm faptul că din geografia spirituală a patriei nu lipsește acum nici un pisc de gîndire și simțire românească. Să ne imaginăm cum ar fi arătat cultură noastră astăzi dacă Eminescu rămînea — cum s-a propus de unii dogmatici — un „poet feudal", Alecsandri un boier, orb șl surd la viața poporului. Maiorescu un critic „lăutar", care nu citea, chipurile, ci judeca după ureche, Arghezi un poet al putrefacției, Blaga un mistic, Brâncuși un formalist ș.a.m.d. Cît de sărăcăcios ar fi arătat peisajul cultural al țării fără asemenea personalități nu e greu să ne închipuim. Ce bogăție de gînduri și simțiri a redat tovarășul Nicolae Ceaușescu poporului român prin atît de justa înțelegere a trecutului nostru istoric de ordin artistic și cultural- științific 1 Datorită unei a- semenea înțelegeri sîntem astăzi în situația fericită de a nu mai avea nici o absență, nici o pată albă in relieful spiritual al României. Datorită lui marii noștri înaintași își amestecă măreața umbră în mersul nostru spre un ideal pe care l-au visat și ei. Și

dacă asemenea precursori vin astăzi în rîndurile noastre înseamnă că mergem pe un drum bun, înseamnă că sîntem puternici. Cunoscîndu-le gîndurile idealurile rele lor. gerea că tori ai acestei țări, că toate spiritele luminate, de la înțelepții anonimi care au creat proverbele, de la autorii doinelor și ai baladelor Ia marii istorici, filozofi, prozatori și poeți pa- trioți care au dat strălucire culturii românești, închi- nîndu-și viața propășirii patriei, ar fi fericiți să știe că năzuințele și visurile lor se împlinesc în vremea socialismului, cînd în fruntea poporului, a partidului și a țării stă un comunist de <j- menie, un om între oameni și pentru oameni, un urmaș la numele căruia istoria adaugă cel mare, cel 
bun, cel drept, cel viteaz.

Și sădite în ope- avem convin- toți marii crea-

Cerînd permanent aplicarea riguroasă și creatoare a teoriei marxist-leninisfe cu privire la moștenirea noastră istorică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat un ajutor inestimabil cercetării în domeniul științelor sociale, al criticii și istoriei artelor, oferind, în vasta, strălucita sa operă, exemple practice de aplicare concretă a acestei teorii.Prin patriotismul său fierbinte el a pus în valoare patriotismul sincer, funciar al poporului, mîn- dria și demnitatea sa națională, sentimentul tonic de a fi stăpîn Ia el acasă. Omenia sa exemplară, spiritul justițiar care-i străbate toate actele au făcut să se spulbere colbul de pe mărețe pagini de istorie, să fie integrate valorile tradiționale progresiste ale culturii românești și universale în fluxul spiritual al vieții de astăzi, să se îndrepte nedreptățile unui trecut mai îndepărtat sau mai apropiat, să se întroneze în societatea noastră principiile eticii și echității socialiste. Din rădăcini străvechi a înflorit expresia de o mișcătoare originalitate „comunist de omenie", din aceste rădăcini își trage seva umanismul nostru revoluționar și socialist.

Spre noi victorii
. . 7 . •' •

Privește-te în oamenii tăi, tară, 
privește ochii celui mai viteaz — 
prin iapta Iui, o vatră milenară 
scrutează demnă viitorul azi.

Programul comunist e vie rază 
spre comunism chemîndu-ne in larg. 
Spre noi victorii I — viu semnalizează 
fiece schelă, iiece catarg.

Rostește-ti marea-ncredere, tu, țară, 
în drumul tău ales, și-n cel ales 
a ti chezaș de vise, în partidul 
ce-țî dă supremul vieții înțeles.

Trăiește-ți plin, cu toată bucuria, 
"cutezătoare vîrstă de-mpliniri I 
'I'răiește-ți libertatea, măreția 
și neodihna de-a-nălța zidiri.

Sîntem — în crez, în muncă, în izbîndă — 
un neam de oameni liberi, luptători. 
■Baladă limpede în brazdă cîntă, 
bat în tereaslră zori de viitor.

Spre noi victorii... Sens al împlinirii, 
ni-i devenirea neumbrit însemn.
A demnității și a fericirii 
țara-n istorie să urce demn.

In legea muncii și a omeniei, 
pe drum de glorii, țară, înilorești. 
Chezași sînt comuniștii României — 
mintea și brațele muncitorești.

Și viitorul dragoste înseamnă, 
creație, putere, spirit nou ;
spre noi victorii ne-ntrerupt ne cheamă 
cuvîntul celui mai iubit erou.

Privește-te în oamenii tăi, țară ; 
el, cel mai dîrz, el cel neînfricat 
spre comunism ne este torță clară — 
drumul izbînzii ni-1 deschide ne-ncetat.

Spre noi victorii neînfricat condu-ne 
partid-erou, conducător iubit, 
spre comunism româna națiune 
să-și poarte-n veac destinul înflorit !

Spre noi victorii, pururi cu credință 
stegar viteaz, noi toți vă vom urma 
din biruință către biruință
Să urce în milenii patria.

Mihai NEGULESCUteatre
e Teatrul Național București (sala 
mare) : Căruța cu paiațe — 19.30, 
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : SERGIU CELIBI
DACHE - 20.
Q Opera Română : Aida — 19.

Transfăgărășanul 
sufletului nostru 
„Este adevărat, am construit Transfăgără

șanul, dar mai sînt încă multe piscuri de 
străbătut - și trebuie să pornim hotărîți la 
acest drum!"

NICOLAE CEAUȘESCU

Drum al marilor confruntări și al marilor revelații ale urna- ' nității patriei noastreDrum uriaș, drum atotcuprinzător, plin de forță și de mărețieDrum al marilor înălțimi, chemat să ne dea înălțimile de care avem nevoie — și de care întreaga umanitate are nevoie 1Drum întraripat, chemat să ne dea aripiDrum strălucitor în uriașa lumină, chemat să ne zidească din nou din uriașa și din cea mai curată lumină a patriei și a istoriei noastre in lumeSuflu dialectic, forță care ne sorbi înainte, lumină care străbați munții, fulger binefăcător care topești ghețarii lumii — și toate popoarele lumii te încununează cu florile cele mai curate și mai aprinse ale libertății și ale primăverii lorSplendidă furtună care împrăștii negurile ; fluviu de umanitate care sfărîmi inerțiile, trezești la viață pustiurile, eliberezi spiritul, întraripezi o- mul .Dram curat, nemai- atins, pe cele mai înalte culmi ale istoriei, ale științei politice, ale gîndirii comuniste, ale luptei pentru pace, ale poeziei și ale celor mai înalte vocații și aspirații ale umanității României —Drum, la mii de metri înălțime, pe culmile cele mai înalte ale munților noștri și la înălțimea și prin a- dincimile miilor de ani ai istoriei noastre.Dram zidit de Decebal și de Traian, de Mircea cel Bătrîn și de Ștefan cel Mare și de uriașe generații de vi

teji ai tării noastre și de uriașele, vitejeștile noastre brațe —Drum născut, crescut din sufletele noastre, drum ca o uriașă, sfîntă șl energică semnătură a țării întregi pe zarea patriei noastre ; drum ca un uriaș, splendid monument de umanitate vie. unind pămintul cu cerul, u- nind trecutul cu prezentul, cu viitorul patriei noastre, cu viitorul întregii umanități.Drum simbolic,splendidă, strălucitoare imagine a urcușului, a istoriei noastre— fierbinte, aprigă chemare a viitorului nostru —Transfăgărășanul sufletului nostru — smulge-ne pe toți, ia-ne pe toți cu Tine, în sufletul Tău uriaș,, pe sub nori, pe sub soare, printre furtuni și piscuri, pe înălțimile scăpărătoare — cit mai sus, mai departe, In luptă creatoare, in biruință binefăcătoare, In libertate, în uriașa demnitate. în splendida umanitate.Transfăgărășanul sufletului nostru — Tu, cel ce lupți să nu lași pe nici unul dintre noi în urmă, în singurătate. în izolare sau în uitare, împotmolit in el însuși ; Tu cel ce lupți ca nici un om din lume să nu cadă in neant —Transfăgărășanul sufletului nostru — Nicolae Ceaușescu, cel mai bun fiu al patriei— să răsune tunetele uriașei primăveri istorice a României moderne, comuniste — și inima noastră să învețe să bată bătaia sfîntă a acestei splendide primăveri

(7 martie 1975)Să ascultăm curgerea veșnică a furtunilor celor mai înalte și a izvoarelor celor mai adinei, mai curate și maj poruncitoare ; răsunătoare căderi de ape zidite cu mîinile noastre să dea ritmul sîngelui nostru și ritmul gîndirii noastre, inalta tensiune și strălucirea de laser a gîndirii Tale — la nesfîr- >it Patria să ne dezvăluie, prin eforturile noastre, forțele și farmecul și măreția ei. ji adevărul ei în lumeȘi luminați de lumina cea mai înaltă — să urcăm, să urcăm, fiu iubit, providențial al României și al lumii — Nicolae Ceaușescu — să urcăm pînă acolo unde fiecare om se transformă într-un tînăr. înmiresmat arbore de lumină, să strigăm de bucuria biruinței și a împlinirii noastre în lume :Transfăgărășanul sufletului nostru, conducătorul nostru iubit, Nicolae Ceaușescu — drumul nostru mare,, drumul nostru drag ■>—' drum de neuitat — strălucitorul, nepieritorul României dram in lume — Nicolae Ceaușescu — constelația Orion — constelația strălucitoare a României moderne, comuniste ; constelația strălucitoare a geniului Eminescu — împlinire de aur a tuturor geniilor României ; mărul de aur al tuturor eforturilor și luptelor milenare ale României.Transfăgărășanul sufletului nostru, la mulți ani cît Tara 1
Traian COSOVEI x

SIMPOZION OMAGIAL CU TEMA

„Cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și progresul tehnic in concepția

tovarășului Nicolae Ceaușescu"
La Consiliul Național pentru Ști

ință și Tehnologie s-au deschis, joi, lucrările simpozionului omagia] „Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și progresul tehnic în concepția tovarășului Nlcola,e Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România".Cuvîntul rostit de tovarășul Ion Ursu, președintele C.N.S.T.. precum și comunicările prezentate au evidențiat excepționala valoare științifică M contribuția hotărîtoa- re ne care concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu a adus-o la definirea și dezvoltarea sensurilor sociale ale cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și progresului tehnic din țara noastră. S-a relevat, de asemenea, aportul inestimabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu la a- șezarea cercetării științifice și ingineriei tehnologice pe baze moderne, la orientarea lor hotărîtă spre solutionarea problemelor reale, actuale și de perspectivă ale dezvoltării țării, la crearea și perfecționarea ca

drului instituțional al coordonării, organizării și îndrumării lor, ca și la fundamentarea căilor de creștere continuă a eficientei economice a a- cestor activități.Tn ' numele tuturor cercetătorilor, inginerilor și celorlalți specialiști, participanții s-au angajat să facă totul pentru transpunerea neabătută în viată a valoroaselor indicații ale secretarului general al partidului nostru.La C.N.S.T. a fost inaugurată, cu acest prilej, expoziția „Orientări șl realizări aie cercetării științifice și ingineriei tehnologice rezultate din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu". Timp de o săptămînă, specialiști din unitățile de cercetare, inginerie și producție vor dezbate. pe marginea exponatelor, căile și mijloacele de perfecționare a numeroaselor produse și tehnologii realizate pe bază de concepție proprie și de valorificare cît mai eficientă a acestora în economie.(Agerpres)
Manifestări dedicate aniversării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

tn întreaga țară, oamenii muncii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — cinstesc prin vibrante manifestări sărbătorirea 
a 60 de ani de viață și peste 45 de ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ion Dodu EĂLA.N

Gh. Spiridon : „Omagiu" (tapiserie)

A visa la ziua de mîine, adică la fericirea 
poporului, a națiunii noastre socialisteDe-a lungul atîtor ani de activitate, de fapt de luptă, acesta este cuvîntul cel drept, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat întotdeauna in miezul decisiv al ideilor și faptelor de istorie. De- vansîndu-le însă cu acea parte hotărtyoare care a- parține numai geniului politic, dotat cu fermitate. dar și cu fantezie. înzestrat cu simțul realului, dar visînd. în același timp, dimensiunile viitoare. Acestui om, am spune, nimic nu-i este străin din tot ceea ce înseamnă umanitate comunistă în lumea secolului nostru. Cuvîntul este, cu toată înțelepciunea lui străveche, palid totuși. El este străfulgerat în permanență de condiția umană și-ț decantează cu un efort de voință unic esențele, le încearcă rezistența, căldura, malea- bilitatea, frumusețea fragilă, cerbicia și ascuțimea

care sînt numai ale spiritului, însetat de o lume mai dreaptă, cea mai dreaptă cu putință, așa cum o poate gîndi omui de astăzi pentru cel de mîine.Fiind al țării, este al veacului. Fiind al prezentului, este al 'viitorului. Pasiunea cu care vrea să ne ridice destinele la potențialul lor maxim îl desemnează, îl îndreptățește să fie conștiința de sine a acestui popor, alesul ei cel mai de seamă. A trăi în perimetrul de gîndire, de simțire și făptuire al unui revoluționar de asemenea anvergură nu este nici ușor, nici comod, nici oricînd la-ndemînă. Trebuie să apelezi la toate resursele tale interioare de energie pentru a fi la-nălțime. Trebuie să fii pregătit în permanență să te cucerești pe tine însuți. Trebuie să

te ancorezi.la istorie ca la o condiție organică. Și-ar mai trebui să știi acea neliniște creatoare, acea suferință a timpului care nu ți-e niciodată destul pentru ceea ce vrei, acea migală de a stărui asupra lucrurilor mărunte cînd fapte mult mai mari te reclamă, cu ochii larg deschiși la acea rară însușire de a nu lăsa nici un gram de neînțelegere în urmă, asigurîndu-te iar și iar de trăinicia celor lăsate să dureze, în adîncul lor nu de etapă, ci de fundament continuu. Epoca României modeme, epoca Nicolae Ceaușescu, epoca noastră, a celor care ne-am legat mai mult decît numele de fascinanta ei realitate, este mai mult decît o stare, decît un eveniment. Este chiar istoria, așa cum a fost, așa cum este, așa cum va fi.
Grîcjore HAGIU

o Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
19.30.'
o Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
- 19.30. *
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
glieru) : Jucătorii de cărți — 19.30, 
(sala Studio) : Conversație despre 
dl. von Goethe — 19.

• Teatrul Giulești : Regele Ioan 
- 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : De . la 
om la om — 18.
& Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ : (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30. (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
q Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece din prispa ca
sei — 19.30.
© Teatrul „I. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10, Pinocchio — 17.

n Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Tigrul purpuriu căruia îi 
plăceau clătitele (premieră) — 18. 
a Circul București : Iosefini și 
arena magică — 19.30.

cinema
• Cîntarea României î PATRIA — 
9.30; 16.30; 19.

Din cetină“» ; ■> • • -t». •. .•

de gînduri
Aș vrea să scriu un nume 
Cu rouă de pe flori, 
Culeasă în tăcere 
in revărsat de zori;

Din cetină de gînduri 
Ca rouă de curată
Din mugurii iviți 
în cîntec de baladă :

Crescut-a floarea vieții, 
A Păcii și-a mîndriei.
De ziua ta primește-o 
Stegar al României.

Daniela SPIRESCU 
Cenaclul „G. Câlinescu" 
Regionala C.F.R. București

La casele de cultură și cluburile sindicatelor din Giurgiu. Oltenița, Urziceni și Buftea, la căminele culturale din localitățile județului Ilfov s-au desfășurat entuziaste manifestări cultural-artistice. simpozioane, șezători literar-muzicale. spectacole omagiale dedicate tovarășului Nicolae Ceaușescu, reunite sub generice sugestive : „Cinstim din inimă pe iubitul președinte al țării". „Cintec și flori pentru conducătorul nostru iubit".La Biblioteca județeană din Pitești 
a fost deschisă o expoziție de carte social-politică, intitulată „Partidul — Ceaușescu — România", ce cuprinde cele mai recente ediții ale operelor secretarului general al partidului, precum și lucrări dedicate personalității și activității sale. La Costești, unde se află în plină desfășurare o săptămînă culturală omagială avînd drept generic „Sub flamura acestor ani — Partidul. Ceaușescu, România", a fost programat spectacolul festiv „Omagiu pentru om. omagiu pentru tară".Ansamblurile artistice din județul Caraș-Severin, laureate ale Festivalului național „Cîntarea României", au prezentat la Reșița un spectacol de cîntece și versuri patriotice, închinat împlinirii a 60 de ani de viață și peste 45 de . ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu; Artiștii amatori — side- rurgiști și constructori de mașini, mineri și forestieri, de pe aceste plaiuri — au adus, prin cîntece și vers, prinosul lor de recunoștință și dragoste secretarului general al partidului.Casa de cultură din orașul Săveni, județul Botoșani, a găzduit simpozionul „Omagiu primului cetățean al țării", urmat de un spectacol de cîntece și versuri închinate celui mai iubit fiu al poporului. La Darabani a fost prezentată evocarea „Omagiu conducătorului iubit".La întreprinderile de prelucrare a aluminiului și de produse cărbunoa- se din Slatina, de vagoane din Caracal. la Tăbăcăria minerală și C.A.P. „Unirea" din Corabia au avut loc simpozioane pe tema „Nicolae Ceaușescu — cîrmaciul. gînditorul, revoluționarul înflăcărat", întreprinderea de osii si boghiuri din Balș a găzduit simpozionul „Nicolae Ceaușescu — o viață, o țară, un partid" și montajul literar-muzical

„Cu inima și versul cinstim conducătorul".„Cu inima și gîndul la primul fiu al țării" — sub acest generic s-a desfășurat la Casa de cultură din Brașov un impresionant spectacol organizat, de Comitetul județean al U.T.C.Casa de cultură din Calafat a găzduit spectacolul omagial „Noi te urmăm, iubit conducător, spre țelul comunist cutezător". Societatea științifică a elevilor de la liceul „N. Băl- cescu" a organizat o masă rotundă cu tema „Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea științelor economice, la stimularea cercetării științifice și reorganizarea pe baze noi a învățămîntului în țara noastră", iar la Universitatea cultu- ral-științifică din Craiova au avut loc simpozioanele „Nicolae Ceaușescu — un mare conducător pentru o epocă glorioasă" și „Nicolae Ceaușescu, un exemplu de dăruire și abnegație comunistă".Și la CIuj-Napoca a continuat șirul bogatelor manifestări cultural-artistice prin care oamenii muncii de pe aceste meleaguri — români, maghiari și de alte naționalități — au dat glas celor mai alese sentimente de bucurie, prețuire și stimă față de secretarul general al partidului, președintele tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. La biblioteca filialei Academiei a fost deschisă o expoziție omăglălă' ce'cuprinde operele tovarășului .Ni.colae .Ceaușescu și lucrări despre viața î și activitatea secretarului general al partidului editate în țară și peste hotare. Expoziția organizată la Biblioteca centrală universitară ilustrează contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea teoriei marxist-leni- niste, prezintă materiale și cărți tipărite în diferite limbi de circulație internațională, despre întîlnirile secretarului general al partidului cu conducători de partid și de stat de pe toate continentele.în detașamentele de pionieri, din localitățile județului Arad, s-au desfășurat, sub genericul „Stejarul din Scornicești", recitaluri de poezie, au avut loc. inaugurări de expoziții cu fotomontaje ce ilustrează vasta activitate desfășurată de președintele republicii. Cenaclul „Focul viu" al pionierilor și șoimilor patriei din municipiul Arad a prezentat spectacolul muzical-literar intitulat „Neobosit pentru patrie si partid".
IERI, ÎN DANEMARCA
A început campionatul mondial de handbal

Privire în viitor
Sînt clipe cînd, în liniștea 

adîncă 
a veșniciei, ce adie blind, 
simțim vibrînd în noi, nescrisă 

încă, 
istoria, spre viitor ureînd. 
Atunci se face-n suflete 

lumină 
și-atinși de raza-i limpede, 

visăm 
la înflorirea patriei, deplină, 
la chipul nou pe care

i-1 durăm, 
și ne gîndim, glas liber

dînd mîndriei 
de oameni demni, pe soarta lor 

stăpîni, 
la cel ce luptă-n fruntea

României — 
la cel mai bun din fiii țării 

bani. 
De-aceea, azi, cînd timpu-a 

prins să cearnă 
pe fruntea țării cei mai limpezi 

sori, 
trimitem gîndul nostru,

, să-i aștearnă
în cale magistrale largi

de flori, 
omagiindu-i forța, omenia 
și sufletul curat, de ametist, 
în care se-oglindește România, 
ureînd spre viitorul comunist I

Doru MOTOC

Ieri. în mai multe orașe din Danemarca s-au jucat primele meciuri din cea de-a IX-a ediție a campionatului mondial de handbal.La Herning, în grapa preliminară
B. s-au întîlnit echipele finaliste ale ultimelor două ediții. România și R. D. Germană. Meciul s-a încheiat cu scorul de 18—16 (8—7) in favoarea handbaliștilor din R.D.G.

PROGRAMUL 1
9.00 Teleșcoală

11,00 Film artistic : ,,Romeo șl Julieta". 
Producție a studiourilor engleze

12,10 Corespondenții județeni transmit...
12.25 Telex
12,30'închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,35 Reportaj pe glob. Itinerar con

temporan în India milenară
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,05 Film serial pentru copil : Cuore
19.30 Telejurnal
19.50 Urarea fierbinte a întregii națiuni
20,15 Film artistic : „Patrula". Premie

ră pe (ară. Producție a studiou
rilor americane

22.20 Revista literar-art-istică TV
22.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00 Portativ
16.30 Radar pionieresc. „Urmăm înaltul 

tău exemplu"
16.55 Publicitate
17,00 Film artistic : „Prietenii mei, ele

fanții". Premieră TV. Producție a 
studiourilor Indiene

19.30 Telejurnal
19.50 Urarea fierbinte a întregii națiuni
20.15 Treptele afirmării. Violonista O- 

limpia Popa
20.50 Blocnotes
21.15 Telex ,
21.20 Melodii de Laurențiu Profeta, Al. 

Mandy, Dan Beizadea, Vasile Sirii. 
Dan Ardelean

21.45 Telerama-sport
t

în Editura politică a apărut 
volumul:

„ROLUL SI LOCUL OMU
LUI ÎN' CONSTRUIREA 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOL
TATE" — culegere sinteti
că — Documente ale Parti

dului Comunist Român

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 ianuarie. în țară : Vreme în 
general caldă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale atît sub formă de burniță și 
ploaie, cît și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vint slab pînă la moderat, 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 5 grade, local mai 
coborîte în nordul țării la începutul 
Intervalului, iar maximele între minus 
2 și plus 8 grade. Ceață locală mai 
ales dimineața și seara. La începutul 
intervalului, izolat se va produce polei. 
In București î Vreme relativ caldă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Preci
pitații slabe, mai ales sub formă de 
burniță și ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă dimineața și seara.

• Alegerea ginerelui : TIMPURI 
NOI - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cei patru din fotografie : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15.
• Castelul de nisip : LUCEAFĂ
RUL - 9; 11.30; 14,30; 17; 19.15, 
FESTIVAL - 9; 11,45; 14,30; 17.15; 
20.
• Acțiunea „Autobuzul" : SCALA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30. 
FAVORIT - 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, BUCUREȘTI
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.

MODERN — 9; 11,13; 13,30; 16; 
18.15; 20,30.
• Benji - 9,30; II; 12,30; 14. Piesă 
neterminată pentru pianina meca
nică - 16: 18; 20 : DOINA.
• Ziua floriei : CAPITOL - 9,15;
11.30; 13.45.; 16; 18.15; 20.30, MELO
DIA - 0: 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30. FLAMURA — 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20.
• Matciaș gîscarul : FLAMURA 
- 9.
• Diamantele negre : VOLGA — 
9; 12; 16; 19.
• Rocky î CENTRAI» — 9,15;
11.45; 14,15; 17; 19,45.

@ Rîul care urcă muntele : BU- 
ZEȘTI - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15, VIITORUL - 15.30; 17.45; 20. 
© Scaramouche : EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, AU
RORA - 9; 11,15; 13,30: 15.45; in; 
20.15, TOMIS - 9; 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 
17.
e Sora Carrie — 9,45, Ultimul sa
murai — 11,45; 14, Discipolul dia
volului — 16,15. Peisaj după bătă
lie - 18,30; 20.30 : CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună :

DACIA - 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18;
20.15, MUNCA - 15.45; 18; 20.
• Dantelăreasa : GRIVIȚA - 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15. EFO
RIE — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Regăsire : LIRA — 15.30; 18; 
20,15.
• Pămînt fierbinte : DRUMUL 
SĂRII - 16; 18; 20.
© Floare la ureche : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
FERENTARI - 15.30; 18; 20.
• Aripioară sau picior?: GIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste vă adresează dumneavoastră, remarcabil conducător de partid și de stat al Republicii Socialiste România, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cordiale felicitări in ziua celei de-a 60-a aniversări' a zilei dumneavoastră de naștere.Activitatea dumneavoastră este strîns legată de lupta poporului român, a comuniștilor români pentru înfăptuirea unor transformări social-economice radicale, pentru triumful cauzei socialismului pe pămintul românesc. în țara noastră, este apreciată contribuția dumneavoastră la dezvoltarea prieteniei tradiționale și colaborării dintre popoarele Uniunii Sovietice și României.Vă dorim multă sănătate și mari succese în activitatea dumneavoastră rodnică, spre binele României socialiste, in interesul întăririi in cohtinuare a legăturilor frățești dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România, pe baza principiilor de nezdruncinat ale marxism-leninismului și internaționalismului proletar.Cu un salut comunist,
L BREJNEV

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, al comuniștilor și oamenilor muncii bulgari, precum și al meu personal, vă adresez cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Comuniștii și oamenii muncii din Bulgaria cunosc activitatea dumneavoastră neobosită de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in România și vă apreciază ca prieten al poporu- ui bulgar, promotor al dezvoltării prieteniei bulgaro-române și militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești.internaționale.Poporul bulgar se bucură sincer de succesele remarcabile obți- lut.e de poporul frate român in construcția socialismului, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Aceste succese reprezintă o contribuție la forța mereu cres- :indă a țărilor socialiste frățești, membre ale Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La aniversarea jubiliară a zilei dumneavoastră de naștere nu >ot să nu exprim satisfacția mea profundă față de întîlnirile fruc- uoase și convorbirile constructive pe care le-am avut împreună și are întotdeauna au dus la dezvoltarea continuă a relațiilor bul- ;aro-române.Cu acest prilej aș dori să îmi exprim încă o dată încrederea că i in viitor prietenia și colaborarea frățească dintre țările noastre e vor dezvolta și adinei in interesul celor două popoare, al uniHit comunității socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești aternăționale.Vă doresc din toată inima, dragă tovarășe Ceaușescu, sănătate eplină, fericire personală și succese tot mai mari în activitatea umneavoastră multilaterală, spre binele Republicii Socialiste Româ- ia, pentru înflorirea prieteniei și colaborării bulgaro-române, pen- •u pace și socialism în lume.
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră ,de iștere, în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit n Germania, al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Ger- ane și al meu personal, vă transmit cele mai cordiale felicitări.Activitatea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Ro- ân și a Republicii Socialiste România este inseparabil legată de tărirea socialismului in patria dumneavoastră, de dezvoltarea re— (iilor frățești cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste, de lupta tmâniei socialiste pentru pace, democrație și socialism în lume.Poporul nostru știe să aprecieze contribuția pe care o aduceți mneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, la întărirea prieteniei colaborării dintre partidele, statele și popoarele noastre. în spini Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, țările aștre frățești vOr înainta în continuare pe calea încercată a SO7 ilismului și păcii, împreună cu toate popoarele comunității sta- or socialiste.Cu prilejul zilei dumneavoastră jubiliare, vă dorim, dragă tova- ?e Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, putere creatoare și feri- •e personală, precum și mari succese in activitatea dumneavoastră nă de răspundere, spre binele Republicii Socialiste România, al tizei socialismului și păcii.Cu salutări comuniste,
ERICH HONECKER

Secretar general
al Comitetului Central al Partidului 

Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general âl Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul qelei de-a șâizecea aniversări, vă exprimăm, în nule partidului și guvernului nostru, felicitările cele mai călduroase, preună cu urările de sănătate și de fericire personală și de noi ?cese ale poporului frate român în construirea socialismului. Folosesc prilejul pentru a reafirma țelul nostru ca relațiile dintre publica Cuba și Republica Socialistă România să se dezvolte in itinuare, spre binele popoarelor noastre șl în interesul cauzei so- lismului și al păcii in hune.Primiți considerația noastră cea mai înaltă și frățească,
FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba 

Președintele Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,n numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio- Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii ulare Mongole, al întregului popor mongol și al meu personal, adresez calde felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a i de naștere.Sie bucurăm sincer de faptul că poporul român frate, sub condu- a Partidului Comunist Român și a Comitetului său Central, în ite cu dumneavoastră, obține noi succese in construirea societății Liste dezvoltate in Republica Socialistă România și iși aduce ribuția demnă la lupta noastră comună pentru triumful cauzei i, independenței naționale și progresului social al popoarelor, mi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare re țările noastre se vor dezvolta 'și în continuare, spre binele tarelor mongol și român, in interesul întăririi unității și coeziunii or comunității socialiste.u ocazia sărbătoririi celor 60 de ani de viață, vă doresc din ă, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, noi și i succese in activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere în ate de conducător al Partidului Comunist Român și șef al sta- i României socialiste.
J. ȚEDENBAL

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului și poporului chinez și al meu personal, cele mai calde felicitări.Eminent om politic român, v-ați consacrat, de-a lungul deceniilor, toată energia și înțelepciunea cauzei revoluției proletare din România. Sub conducerea dumneavoastră, poporul român iși apără cu vitejie independența națională și suveranitatea de stat, luptă cu fermitate împotriva imperialismului și hegemonismului și obține importante succese în opera de construire a socialismului. Poporul chinez nutrește o mare admirație față de spiritul eroic al poporului frate român de a sfida forța brutală și de a îndrăzni’ să lupte.In prezent, poporul român acționează plin de încredere pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea și de Conferința Națională ale Partidului Comunist Român. Sint convins că, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, poporul român va transforma prin eforturi susținute patria sa socialistă intr-un stat șî mai puternic și prosper.în procesul îndelungatei lupte revoluționare, între partidele, țările și popoarele Chinei și României s-a închegat o profundă prietenie militantă. Dumneavoastră ați adus o importantă contribuție la întărirea relațiilor noastre de prietenie frățească. Partidul Comunist Chinez și poporul chinez, hotărîte să ducă la îndeplinire cauza lăsată de președintele Mao, vor depune eforturi pentru dezvoltarea continuă a prieteniei noastre.Vă urez din toată inima multă sănătate, viață lungă, noi și tot mai mari succese în conducerea poporului român, în măreața cauză a edificării socialismului.
HUA KUO-FEN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal, vă adresez cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, poporul frate român a dobîndit mari progrese,în lupta pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și dezvoltarea independentă a țării. România, în trecut înapoiată, s-a transformat intr-un stat socialist, independent și suveran, înfloritor, in care se dezvoltă industria și agricultura, știința și tehnica, sporește pe zi ce trece nivelul de trai al poporului; a crescut considerabil prestigiul internațional al Republicii Socialiste România. Astăzi, poporul român luptă cu energie pentru îndeplinirea planului cincinal stabilit de Congresul al XI»lea al Partidului Comunist Român.Poporul coreean se bucură sincer de toate succesele care au fost obținute in țara dumneavoastră datorită activității energice pe care o desfășurați în calitate de eminent conducător al poporului român.îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare ale noastre se vor întări și dezvolta fot mai mult în viitor, în toate domeniile, pe baza minunatelor înțelegeri pe care le-am realizat.Folosindu-mă de acest prilej, vă urez din toată inima multă sănătate, fericire și succese tot mai mari în activitatea consacrată înfloririi și dezvoltării Republicii Socialiste România.
KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al popoarelor Republicii Socialiste Cehoslovace și al meu personal, să vă felicit în mod cordial, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Sîntem bucuroși că sărbătoriți acest jubileu în plenitudinea forțelor, într-o susținută activitate de mare răspundere, pentru înflorirea României socialiste. Comuniștii și toți oamenii muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă se bucură sincer de succesele obținute de poporul dumneavoastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate în țara dumneavoastră.Apreciem in mod sincer contribuția dumneavoastră la adîncirea și lărgirea relațiilor reciproce și a colaborării strinse dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România. Sintem convinși că aceste relații de prietenie și colaborare frățească. bazate pe principiile marxism-leninismului și. internaționalismului socialist, se vor întări și dezvolta continuu, in interesul popoarelor ambelor noastre țări, în interesul unității și forței comunității socialiste, cauzei socialismului, păcii și progresului în lumea întreagă.Vă urez, stimate tovarășe Ceaușescu, sănătate deplină și noi succese în îndelungata dumneavoastră activitate rodnică, in viitor, pentru înflorirea țării dumneavoastră, spre binele poporului Republicii Socialiste România.Cu salutări tovărășești,
G. HUSAK

Secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 

Comunist din Cehoslovacia 
Președinte

al Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Am marea plăceri de a folosi prilejul oferit de aniversarea zilei dumneavoastră de naștere pentru a exprima Excelenței Voastre felicitării^ mele cele mai sincere și cordiale, precum și urările mele de sănătate și fericire, astfel incit poporul prieten român să-și poată continua calea spre progres și dezvoltare, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.De asemenea, doresc să folosesc această ocazie pentru a exprima satisfacția mea și a poporului meu față de sprijinul pe care l-ați acordat efortului nostru istoric .îndreptat către realizarea unei păci bazate pe justiție în Orientul Apropiat, spre binele comun al popoarelor din această zonă, pentru instaurarea păcii și securității internaționale.Vă adresez dumneavoastră cele mal sincere salutări, iar poporului prieteri român urări de îndeplinire a înaltelor sale aspirații.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.
MOHAMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita onoare de a adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări și sincere felicitări. Guvernul meu și poporul mi se alătură în a vă ura sănătate și la mulți ani. Dumnezeu să vă dea viață lungă pentru a continua să conduceți poporul dumneavoastră prieten pe calea păcii și progresului. Este dorința mea fierbinte ca relațiile foarte cordiale dintre popoarele noastre să se întărească tot mai mult, in folosul nostru reciproc și al cauzei înțelegerii internaționale. Primiți, Excelență, asigurarea consi- derațiunii și stimei mele celei mai înalte.
General-locotenent

OLUSEGUN OBASANJO
Șeful guvernului militar federal 

și comandant suprem al forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a 45 de ani de activitate revoluționară, cu deosebită satisfacție vă adresez, in numele popoarelor și naționalităților Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de multă sănătate, viață îndelungată, fericire personală și noi succese in activitatea dumneavoastră neobosită pentru construirea socialismului și dezvoltarea multilaterală a Republicii Socialiste România.Sub conducerea dumneavoastră, Republica Socialistă România a obținut și realizează mari succese în construirea societății socialiste și în afirmarea sa în relațiile internaționale, contribuind activ la construirea unei lumi a păcii, securității și a celei mai largi colaborări internaționale, pe baza egalității în drepturi, în condiții de libertate, independență și egalitate pentru toate popoarele și statele. Dăm o înaltă apreciere marii dumneavoastră contribuții personale la toate acestea.Recenta noastră întîlnire și convorbirile pe care le-am avut ne întăresc încă o dată convingerea că prietenia tradițională și colaborarea multilaterală dintre țările noastre socialiste vecine, întemeiate pe. respect, înțelegere și încredere reciprocă, se vor aprofunda in continuare în interesul comun al popoarelor noastre, în' folosul păcii, progresului și al socialismului în lume.
IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere, vă transmitem, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și al nostru personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări.Drumul pe care l-ați parcurs în viață, drumul revoluționarului remarcabil, care din frageda tinerețe a luptat în rîndurile clasei muncitoare române pentru împlinirea idealurilor sublime ale dreptății sociale și solidarității internaționale a oamenilor muncii, trezește în Polonia o profundă stimă.Activitatea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, de președinte al Republicii Socialiste România este legată de perioada dezvoltării social-economice deosebit de dinamice a țării dumneavoastră, precum și de dezvoltarea multilaterală a relațiilor între partidele și statele noastre.Am exprimat aceasta în comun în Declarația cu privire la întărirea și adincirea colaborării intre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, între Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România, semnată la Varșovia, în mai anul trecut.De ziua jubileului dumneavoastră, vă urăm, dragă tovarășe Ceaușescu, succese în continuare în munca dumneavoastră de răspundere de partid și de stat, pentru binele poporului român, pentru cauza progresului și păcii in lume.
EDWARD GIEREK

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit

i Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone ■

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Sopialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și al nostru personal, vă transmitem salutul și bunele noastre urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Poporul nostru urmărește cu satisfacție eforturile depuse de poporul Republicii Socialiste România, sub conducerea dumneavoastră, in activitatea de construcție socialistă și vă urează noi succese în dezvoltarea economiei naționale, în ridicarea nivelului de trai al poporului.Sîntem convinși că colaborarea dintre partidele și țările noastre, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, slujește deopotrivă interesele ambelor noastre popoare, cit și țelurile noastre socialiste comune.Permiteți-ne, dragă tovarășe Ceaușescu, să vă urăm multă sănătate și noi succese în activitatea de răspundere pe care dumneavoastră o desfășurați în slujba înfloririi Republicii Socialiste România și a întăririi prieteniei popoarelor noastre.
JÂNOS KĂDÂR

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, al guvernului Republicii Socialiste Vietnam, al poporului vietnamez și al nostru personal cele mai călduroase felicitări.Partidul Comunist din Vietnam, guvernul și poporul Republicii Socialiste Vietnam apreciază în mod deosebit uriașa dumneavoastră activitate desfășurată în slujba poporului și a dezvoltării unei Românii socialiste, prospere. oVă urăm în modul cel mai sincer multă sănătate, pentru a conduce Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România și poporul român spre noi și mărețe succese în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, contribuind astfel la apărarea păcii în Europa și în lume.Fie ca solidaritatea, prietenia și colaborarea frățească dintre Partidul Comunist din Vietnam și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Vietnam și Republica Socialistă România să se întărească și să se dezvolte tot mai mult !
TON DUC THANG

Președintele
Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Secretar general

al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Vietnam

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitările mele cele mai călduroase, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes continuu în slujba poporului român prieten.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm marea plăcere de a exprima Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere, urîndu-vă viață lungă, sănătate și succes în îndeplinirea importantei dumneavoastră misiuni, iar poporului român prieten, progres și prosperitate continuă, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.
HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți felicitările mele și cele mai bune urări de multă sănătate și fericire. Aștept cu nerăbdare să conlucrăm pentru dezvoltarea în continuare a bunelor relații dintre țările noastre, prin mijloace care să fie in interesul națiunilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii în lume.Al dumneavoastră sincer,
JIMMY CARTER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, imi este deosebit de plăcut să vă transmit urările mele foarte sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru succesul înaltei dumneavoastră misiuni.Am convingerea că relațiile de prietenie și cooperare ce se dezvoltă atit de fericit între cele două țări ale noastre vor continua să se întărească.
VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, vă transmit cele mal bune urări de fericire personală și de succes in activitatea dumneavoastră, spre binele poporului român.Doresc, totodată, să constat cu satisfacție că relațiile dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă România s-au lărgit și s-au adîncit continuu. Convorbirile deschise și pline de încredere pe care le-ați purtai, cu puține săptămini în ui-mă cu cancelarul federal al Republicii Federale Germania îmi întăresc convingerea că țările noastre vor conlucra in viitor și mai strîns, spre binele oamenilor și în folosul unei evoluții pașnice în întreaga Europă.
WALTER SCHEEL

Președintele
Republicii Federale Germania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Ceaușescu,Vă rugăm să primiți cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere urările cele mai frățești ale comuniștilor italieni și ale noastre personal, împreună cu urarea de succese și mai mari pentru poporul român și de tot mai intense raporturi de prietenie și cooperare între țările și popoarele noastre, precum și pentru dezvoltarea și in viitor a raporturilor dintre partidele noastre.Cu un salut frățesc,
LUIGI LONGO

ENRICO BERLINGUER

Excelenței Sale ; -
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit salutul și felicitările mele, împreună cu cele mai bune urări din partea guvernului britanic. Așteptăm cu plăcere vizita dumneavoastră în Regatul Unit, in cursul acestui an, fiind convinși că ea va contribui mult la dezvoltarea și întărirea relațiilor, a cooperării reciproce dintre țările noastre.
JAMES CALLAGHAN

Prim-ministru al Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm, in numele nostru și al partidului nostru, călduroase felicitări și vă urăm viață lungă în frilntea Partidului Comunist Român și a statului socialist român.Mai ales cu ocazia acestei aniversări, dorim să alăturifm urărilor noastre sincere mulțumirile noastre pentru solidaritatea pe care, în mod constant, au manifestat-o partidul dumneavoastră și, în mod deosebit, dumneavoastră personal.Relațiile dintre Partidul Comunist din Spania și Partidul Comunist Român au fost întotdeauna frățești și fructuoase, pentru că s-au bazat pe spiritul nou, creator, de stimă și respect reciproc, despre care și dumneavoastră ați vorbit la ultima Conferință Națională a Partidului Comunist Român, referindu-vă la relațiile care trebuie să existe intre partide. Călăuziți de acest principiu, sintem convinși că relațiile de prietenie și colaborare cu Partidul Comunist Român, pe care dumneavoastră îl conduceți, vor continua să se dezvolte. ;Reînnoindu-vă urările noastre de fericire cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, salutările noastre comuniste, cordiale și frățești.

DOLORES IBARRURI

SANTIAGO CARRILLO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări.
CARL al XVI-lea GUSTAF

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, am deosebita plăcere de a vă transmite caldele mele felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață lungă.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericitul prilej al celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, am deosebita plăcere de a va transmite, în numele guvernului și poporului pakistanez, precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre și viată îndelungată.Sub conducerea devotată a Excelenței Voastre, poporul român a făcut pași însemnați spre realizarea țelurilor sale scumpe.Sînt încredințat că și în viitor ritmul de progres va fi în continuare accelerat și că relațiile de strinsă prietenie și cooperare, care în mod fericit există între țările noastre și la care Excelența Voastră și-a adus o contribuție remarcabilă, vor continua să se întărească.
General MOHAMMAD ZIA-UL-HAQ

Administrator-șef al Legii Marțiale 
Șeful Guvernului Republicii Islamice Pakistan
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SINCERE SI CORDIALE FELICITĂRI 
EMINENTULUI FIU AL POPORULUI ROMÂN

RĂSPUNZlND INTERESULUI LARG MANIFESTAT IN TURCIA

Aniversarea împlinirii a 60 de ani de viață și peste 45 de ani 
de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
marcată in diferite capitale ale lumii prin adunări omagiale. In cadrul 
acestora au fost exprimate înalta prețuire și admirație de care se 
bucură in lume șeful statului și partidului nostru, evidențiindu-se 
puternica sa personalitate, activitatea sa neobosită in slujba împlinirii 
celor mai frumoase idealuri ale poporului nostru, a realizării aspira
țiilor de pace și colaborare ale omenirii.La PEKIN, la Palatul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, a avut loc o mare recepție, prezidată de Li Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, dedicată aniversării tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au participat Ken Biao, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, șeful secției pentru relații externe a C.C. al P.C.C., Huan Hua, membru al C.C. al P.C.C., ministrul afacerilor externe, Li Cian, membru al G.C. al P.C.C., ministrul comerțului exterior, Yang Yung, membru al C.C. al P.C.C., locțiitor al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai instituțiilor centrale, oameni de artă și cultură, ziariști.în numele președintelui Hua Kuo-fen, al celorlalți membri ai conducerii de partid și de stat chineze, al său personal, vicepreședintele Li Sien-nien a adresat calde felicitări și urări de sănătate și viață lungă eminentului fiu al poporului român, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Marile succese obținute în ultimii ani de România în dezvoltarea economică, în promovarea consecventă a principiului respectării independenței naționale și suveranității de stat — a subliniat tovarășul Li Sien-nien — sînt indestructibil legate de activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comuniștii chinezi, întregul popor chinez — a spus vorbitorul — doresc din toată inima ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, prieten vechi al Chinei, să se bucure in continuare de o sănătate înfloritoare și de aceeași putere de muncă, spre binele poporului român, al relațiilor frățești dintre cele două partide, țări și popoare.Personalitatea tovarășului Nicolae

Ceaușescu a fost omagiată șl de Wan Pin-nan, președintele Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, și de ambasadorul țării noastre, Nicolae Gavri- lescu.O adunare omagială a avut loc la BRUXELLES, la care au luat parte Edmond Leburton, președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului belgian,- miniștrii de stat Jos van Eynde și Leon-Eli Troclet, președintele Asociației culturale Belgia—România, membri ai Parlamentului, ai conducerii partidelor politice din Belgia, alte oficialități.Cu acest prilej, Jos van Eynde, H. Brouhon și E. Leburton au evocat personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, întreaga sa activitate pusă în slujba poporului român, contribuția remarcabilă la edificarea noii societăți în România, activitatea neobosită a șefului statului român consacrată întăririi prieteniei și înțelegerii între popoare.Prof. Mihail Steriade, directorul Centrului cultural românesc de pe lingă Universitatea catolică din Louvain, autorul unor lucrări consacrate personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, a subliniat in cuvîntul său : „Dacă alți șefi de stat români în trecutul istoric au realizat unirea principatelor, pe urmă independența și statul unitar român, apărînd și întărind independenta. și suveranitatea națională, Nicolae Ceaușescu a deschis calea spre universalitate și fraternitate". „Gratie unui om de mare omenie, a spus prof. Mihail Steriade. gratie unui om animat de o suverană aspirație spre înțelegere între popoare, deschis dialogului, înțelegerii și păcii. România este salutată în toate țările lumii cu căldură și simpatie".La PARIS, în cadrul unei adunări festive, scriitorul Pierre Pa- raf, președintele Asociației „Fran- ța-România“, publicistul Michel Ha- melet, autorul volumului „Nicolae

Ceaușescu", publicat de editura „Seghers", și ambasadorul român la Paris, Corneliu Mănescu, au evocat intensa activitate pe plan intern și internațional a președintelui României socialiste, subliniind calitățile excepționale ale omului politic și de stat, importantul rol al gîndirii sale creatoare in viața politică internațională.Municipalitatea din NANTERRE a inaugurat o expoziție cuprinzînd numeroase lucrări publicate în Franța și în alte țări consacrate vieții și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și cele 14 volume de lucrări „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate". Primarul orașului, Yves Saudmont, a evocat activitatea prestigioasă de om de stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa esențială la edificarea României socialiste, rolul său deosebit în viața politică internațională.La PHENIAN, sub auspiciile Asociației de prietenie coreeano- române, la palatul culturii „Cion- lima" a avut loc o adunare festivă omagială, la care au luat parte Tchai Hy Djeung, președintele Asociației de prietenie coreeano-română, ministrul muncii, Li Sion Moc, membru al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Kim Ghil Hen, membru supleant al C.C. al P.M.C., prim-adjunct al șefului secției relații internaționale a C.C. al P.M.C., și alte persoane oficiale coreene.Personalitatea proeminentă și activitatea îndelungată, neobosită, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rolul său determinant în elaborarea și aplicarea politicii interne și externe a partidului și statului român, în făurirea 'societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră au fost evocate de tovarășul Tchai Hy Djeung și de Dumitru Popa, ambasadorul României în R.P.D. Coreeană.La Biblioteca Națională din ANKARA a avut loc vernisajul unei expoziții de carte și fotografie, în care sînt prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu editate în țara noastră și în Turcia, precum și în alte țări.Personalitatea, viața și activitatea prodigioasă a președintelui Nicolae

Ceaușescu au fost evocate de profesorul Necip Alpan, autorul volumului „Ceaușescu și România de ieri, de azi și de mîine", precum șj de ambasadorul țării noastre la Ankara, George Marin.Asociația de prietenie egipteano- română a organizat o adunare omagială la CAIRO, la sediul Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe. „Marelui președinte Nicolae Ceaușescu al poporului român prieten, cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani de viață și luptă plină de rezultate remarcabile, din adincul sufletului meu și în numele membrilor Asociației de prietenie egip- teano-române, cu o deosebită plăcere prezint cele mai bune urări" — a spus în cuvîntul său omagial Sayed Zaki, secretar general adjunct al C.C. al U1S.A., președintele asociației.„Prestigiul președintelui Ceaușescu s-a întărit și răspîndit pretutindeni în lume, ca urmare a activității sale politice și economice, a contribuției sale internaționale active la rezolvarea diferitelor probleme ale lumii"... „Egiptul se mindrește cu sprijinul crescînd pe care-1 găsește în România, în poporul și conducătorul său. pentru lupta sa legitimă de eliberare a teritoriilor ocupate, pentru realizarea drepturilor legitime ale poporului palestinian. împreună, am realizat un model luminos al colaborării dintre popoare, in concordanță cu interesele noastre, cu întărirea păcii mondiale, în spiritul înțelegerii adinei a sensurilor egalității, suveranității și respectului reciproc...".Ambasadei române din ROMA i-au fost transmise mdsaje prin care Oddo Biasini, secretar general al Partidului Republican Italian', Pier Luigi Romita, secretar general al Partidului Socialist Democratic, adresează călduroase urări secretarului general al P.C.R., președintelui Republicii Socialiste România, cu pr:lejul împlinirii a 60 de ani, apreciind rolul său remarcabil in viața internațională, în dezvoltarea relațiilor româno-italiene.Manifestări omagiale închinate aniversării tovarășului Nicolae Ceaușescu au mai avut loc la Monrovia — Liberia, Ciudad de Mexico — Mexic, Osaka — Japonia, Brazzaville — Congo, Kiriat-Gat și Hertz- lia — Israel, Helsinki, Toisala și Kuopio — Finlanda.
Ample etouri in presa internaționalaPresa din numeroase țări ale lumii continuă să reflecte, prin ample materiale și emisiuni, personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa pusă în slujba propășirii României, a cauzei păcii și înțelegerii între popoare, prestigiul șefului statului român, prețuirea de care se bucură pretutindeni în lume.„O operă revoluționară care meritădeosebită atenție și respect44„Astăzi poporul frate român sărbătorește cea de-a 60-a aniversare a conducătorului său de partid și de stat, a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu" — subliniază, intr-un amplu articol, ziarul „RABOTNICESKO DELO", organ al C.C. al P.C. Bulgar. Articolul subliniază că „activitatea intensă a tovarășului Nicolae Ceaușescu își găsește o reflectare directă și în dezvoltarea relațiilor reciproce, de bună vecinătate, dintre R.P. Bulgaria și Republica Socialistă România". „Poporul bulgar marchează cea de-a 60-a aniversare a nașterii tovarășului Nicolae Ceaușescu cu un sentiment de satisfacție pentru dezvoltarea ascendentă a relațiilor bulgaro-române și cu profunda încredere că și în viitor se va dezvolta și întări colaborarea frățească multilaterală".„Ceaușescu-P.C. R.“, „Ceaușescu și poporul" — sînt lozinci care sînt expuse în locuri înalte de-a lungul străzilor orașelor României, pe clădirile întreprinderilor industriale și cooperativelor de producție și sînt adevăruri pătrunse adine în inima poporului român" — scrie, intr-un reportaj inserat pe, o jumătate de pagină, organul C.C. al P.C. Chinez, „JENMIN.IIBAO". „în lupta pentru menținerea suveranității și independentei României. în opera de construire a socialismului — scrie ziarul — secretarul general al partidului, șeful statului și comandantul suprem al forțelor armate. tovarășul Nicolae Ceaușescu se află frecvent în unitățile de bază, apropiat de mase. îmbărbă- tind întregul popor român să'Obțină tot mai multe victorii".Consacrînd un sfert din pagina externă marcării mărețului eveniment sărbătorit de poporul român, organul central al C.C. al P.C.T., „L’UNITA", publică ample materiale în care reflectă principalele momente ale vieții și activității neobo

site desfășurate de conducătorul statului român pentru împlinirea idealurilor de pace, progres și prosperitate ale țării sale.Ziarul „IL MESSAGGERO" relevă marea actualitate a operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu. apreciind că acestea reprezintă „un document de înaltă valoare", „o istorie a zilelor noastre".Sub titlul „Cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Nicolae Ceaușescu a fost reafirmată prietenia dintre Italia și România", cotidianul „IL POPOLO" se referă, pe larg. îndeosebi la realizările obținute de România sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.„Astăzi. România vecină și prietenă sărbătorește cea de-a 60-a aniversare și 45 de ani de activitate revoluționară a lui Nicolae Ceaușescu" — scrie ziarul iugoslav „POLITIKA" într-un amplu articol consacrat sărbătoririi șefului statului român. „într-o lume confruntată cu multe primejdii care izvorăsc din focarele de criză de pe diferite meridiane. România, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu — se spune în articol — îsi croiește drumul propriei dezvoltări, militînd. în același timp, pentru relații politice și economice internaționale mai drepte".Sub titlul „Amprenta României noi", ziarul iugoslav „OSLOBODJE- NIE" scrie : „Evenimentele contemporane din România și z dezvoltarea sdcialistă a acestei țări poartă în mod pregnant trăsăturile activității tovarășului Nicolae Ceaușescu. Viața de pînă acum și opera revoluționară a lui Nicolae Ceaușescu merită o atenție deosebită și respect nu numai din partea poporului român, ci și din cea a tuturor celor care militează pentru libertate și un viitor mai bun al poporului lor".„De opera de făurire a noii orîn- duiri socialiste — scrie „NOOON SINMUN". organ al C.C. a Partidului Muncii din Coreea — este legat numele tovarășului Nicolae

Ceaușescu. care se bucură de înalta încredere și dragoste a poporului român". Relevînd însemnătatea cardinală a vizitelor reciproce la nivel înalt — puncte de referință în întărirea și dezvoltarea pe o treaptă superioară a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre popoarele coreean și român — ziarul subliniază politica promovată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu pe a- rena internațională. „Politica consecventă a P.C.R. și a guvernului român de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste, cu statele independente, cu popoarele progresiste din lume, iubitoare de dreptate și pace" întrunește adeziunea poporului coreean care „are în Europa un prieten atît de apropiat ca poporul român".„Toate progresele înregistrate în dezvoltarea economică a țării, in

ridicarea nivelului de trai al maselor, in adincirea coeziunii dintre partid și oamenii muncii sînt indisolubil legate de opera tovarășului Nicolae Ceaușescu" — subliniază revista de politică externă „HORI- ZONT", din R.D. Germană. într-un amplu material în care prezintă principalele momente din viața și activitatea revoluționară a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele României, subliniindu-se contribuția hotărî- toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la înaintarea țării noastre pe calea edificării socialismului, „în spiritul alianței de nezdruncinat și al strînsei prietenii — scrie „Horizont" — R.D. Germană transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării a 60 de ani de la naștere/cele .mai bune urări de sănătate, fericire personală și noi succese pe calea socialistă comună".„Militant clarvăzător pentru o lumeîn care toți să fie egali44Numele tovarășului Nicolae Ceaușescu — scrie cotidianul C.C. al P.M.U.P. „TRYBUNA LUDU“ — este legat în cel mai înalt grad de lupta comuniștilor români împotriva exploatării și împilării din perioada dinainte de război, de activitatea antifascistă, precum și de transformările revoluționare produse în România după eliberare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a adus o contribuție deosebită la dezvoltarea social-economică a României socialiste". Evocînd apoi momente din tradiționalele relații de prietenie dintre popoarele polon și român, ziarul amintește vizita oficială de prietenie, din mai 1977, făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu în R.P. Polonă, subliniind faptul că această vizită „a deschis o nouă pagină în istoria relațiilor româno-polone".„Conducătorul statului și. partidului român, Nicolae Ceaușescu, are meritul de a conduce România pe calea dezvoltării modeme" — scrie cotidianul austriac „WIENER ZEÎ- TUNG", care publică un articol consacrat aniversării președintelui României. Referindu-se la strînsa legătură existentă între gîndirea politică a președintelui Nicolae

Ceaușescu și aspirațiile întregului popor român, ziarul scrie că „Românii militează pentru o lume in care toți să fie, în sfirșit, egali, in care toate statele să respecte în realitate principiile proclamate de ele". De asemenea, organul P. C. Austriac „VOLKSSTIMME" face o amplă prezentare a vieții și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, publicînd și fotografia șefului partidului • și statului nostru.„Admiratorii din întreaga lume îl numesc pe președintele Ceaușescu omul păcii, un militant activ, ferm și neobosit pentru pace în lume, pentru securitate și cooperare intre țări — scrie cotidianul iranian „TEHERAN JOURNAL". Re- ferindu-se la țelurile prodigioasei activități a președintelui Nicolae Ceaușescu în fruntea statului român, același ziar relevă că acestea sînt „asigurarea progresului și prosperității poporului român, ple- cînd ‘de la dorința de a trăi în deplină înțelegere și cooperare cu toate popoarele lumii, de a acționa pe plan internațional pentru a atinge culmile cele mai înalțe ale păcii și progresului întregii o- meniri".
0 consfătuire națională 

a csctâvuilm de partid, de 
stuf și obștesc din R. P.Sofia. To- al C.C. al Consiliului a prezen-
Bulgaria a avut 10c la dor Jivkov. prim-secretar P.C. Bulgar, președintele de Stat al R.P. Bulgaria, tat un raport cu privire la sarcinile în domeniul dezvoltării social-econo-mice a Bulgariei.

Lucrările sesiunii Seimu
lui R. P. Polone s’au deschis la 26 ianuarie, la Varșovia. La ședință 'au luat parte Edward Gierek. prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., alți

conducători de partid și de stat. în cadrul sesiunii vor fi prezentate rapoarte privind activitatea consiliilor populare și modul de aplicare a Codului muncii și se vor efectua schimbări în componenta guvernului, anunță agenția P.A.P.
Dezvoltarea economiei 

naționale a U.R.S.S. în 1977. Bilanțul îndeplinirii planului de sta* de dezvoltare a economiei naționale în 1977 arată că. în cursul anului trecut, creșterea producției industriale s-a cifrat la 5.7 la sută, fată de 5.6 la sută cît s-a prevăzut în planul anual și fată de 4.8 la sută în 1976. După cum relatează agenția T.A.S.S., în agricultură. în condiții

FAȚĂ DE OPERA Ș[ ACȚMTAȚEA PREȘEDINTELUI ^ĂNIE[ SOCIALISTE, 

IN EDITURA „HABORA" DIN ISTANBUL A APĂRUT VOLUMUL

„CEAUȘESCU, ROMÂNIA
SI RELAȚIILE TURCO-ROMÂNE"în cinstea sărbătoririi împlinirii a 60 de ani de viață și peste 45 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în Turcia a apărut o nouă lucrare — a șasea — dedicată operei și activității remarcabile a șefului statului român : „CEAUȘESCU, ROMANIA ȘI RELAȚIILE TURCO- ROMANE".„Volumul — după cum scrie în prefață prof. Be- drettin Tuncel, membru al Consiliului Universității din Ankara, președintele Consiliului Național al Turciei pentru UNESCO — este consacrat puternicei personalități a omului de stat, a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, omul care are marele merit de a face cunoscute întregii lumi glasul de libertate ce vine din lunga istorie a acestei țări, idealul ei de civilizație". Drept moto al prezentării, semnatarul prefeței redă cuvintele rostite, in martie 1937, de Mustafa Kemal Atatiirk : „Sentimentele,mai mult decît înțelegerile și tratatele, .sînt cele care apropie națiunile. România are un Ioc de frate în inima noastră". Cred — scrie prof. Tuncel '— că nu s-ar fi găsit cuvinte mai. potrivite. mai frumoase la prezentarea unei cărți cu un astfel de subiect.„Citind scrierile și cuvîn- tările președintelui Nicolae Ceaușescu, devenit un nume in întreaga omenire datorită politicii sale de pace, omul care și-a consacrat întreaga viață păcii si care o- cupă un loc aparte, atît in viata României de astăzi, cit și în planul vieții internaționale — scrie prof. B. Tuncel — va fi înțeleasă puternica și extraordinara sa personalitate. Dacă veți citi volumul intitulat „Pentru o politică de pace și de cooperare internațională", apărut la Paris, Geneva și Miinchen și care înmănunchează unele dintre scrierile lui Nicolae Ceaușescu din perioada 1965—1970, sau unele dintre cuvîntările sale emoționante, dacă veți adăuga la aceasta și cele zece volume conținînd o- perele sale din perioada 1965—1974, ca și volumul a- părut în mai multe limbi străine — „România pe drumul construirii socialismului" — vor fi evidențiate cu pregnanță spiritul universal de înțelegere, gindirea sănătoasă, largul orizont cultural ale omului ieșit din popor, președintele Ceaușescu".„Eforturile României pe drumul înțelegerii între popoare, al înțelegerii și cunoașterii — serie, în continuare, prof. Tuncel — s-ait afirmat pregnant și întotdeauna au fost evidente in organizațiile mondiale, in cadrul O.N.U. și al organismelor sale. In zilele noastre, Bucureștiul a devenit. de asemenea, un important centru de cultură și artă, un important cen

tru al științelor... Glasul României vine din timpuri străvechi. Este un glas limpede, totdeauna viguros, care inspiră dragoste. Isto

personalitate și vasta operă a șefului statului român, prestigiul său deosebit in viața internațională. „Drumul parcurs și stadiul dc dezvoltare atins de România, subliniază autorul lu-crării, se împletesc strins cu activitatea neobosită de conducător, cu hotărîrea nestrămutată a președintelui Nicolae Ceaușescu de a ridica România pe culmi tot
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ria ei s-a desfășurat de multe ori paralel cu a noastră. In aceste timpuri, începind cu proclamarea republicii turce, între țările din Europa de Sud-Est. cu care am instaurat relații in spiritul înțelegerii reciproce, nu putem uita glasul însetat de libertate, atașamentul profund al României față de unitatea și integritatea sa teritorială. Este îmbucurătoare dezvoltarea relațiilor noastre diplomatice, economice, culturale din ultimii ani eu România, țară care din punctul de vedere al relațiilor Turciei ocupă intr-adevăr un loc cu totul aparte in istoria țărilor balcanice".Volumul „Ceaușescu, România și relațiile turco- române", tipărit în editura „Habora" din Istanbul, sub îngrijirea publicistului turc G. Aktaș, înmănunchează o amplă biografie a președintelui Nicolae Ceaușescu și texte ce relevă puternica

mai înalte de bunăstare si civilizație. Prestigiul, renu- mele său și al României iși au izvorul in identificarea perfectă de teluri, pentru a căror realizare luptă uniți, asemenea unui singur om, o țară și un conducător. De unde această identificare, această contopire de idealuri ? Izvorul se află in înaltul patriotism, atit al tuturor cetățenilor tării, cit și al celui mai bun fiu al poporului — președintele României".„Sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu — continuă G. Aktaș — România a devenit un model de țară socialistă și, in același timp, de țară complet independentă".„Nicolae Ceausescu a fost cel care a dovedit că în lumea de astăzi... se poate promova o politică externă independentă. Alături de a- ceasta, el a argumentat si a dovedit faptul că țările mici pot avea un rol important în desfășurarea evenimentelor internaționale".

Un capitol al cărții este consacrat prezentării operelor președintelui Nicolae Ceaușescu apărute în România, precum și lucrărilor traduse în limbi străine și editate în numeroase țări din aproape toate continentele. Sînt prezentate cititorilor. de asemenea, distincțiile și titlurile conferite președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu de șefi de stat, de personalități marcante ale lumii contemporane, de instituții științifice și culturale din întreaga lume.Capitolele consacrate politicii externe promovate cu consecventă de România sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu cuprind ample extrase din cu- vîntări rostite de secretarul general al partidului, șeful statului român, la congrese și conferințe naționale ale partidului, în alte fo-j ruri.Spatii ample sînt rezervate activității, inițiativelor și propunerilor țării noasȚ tre în cadrul a -numeroase organisme internaționale, a- vind ca scop instaurarea securității și cooperării în Europa, a unui climat de pace. înțelegere și colaborare multilaterală între toate națiunile, fără deosebire de orînduire socială, eforturilor consecvente ale României pentru realizarea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, a dezangajării militare în Europa și in lume, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice.Sînt, de asemenea, subliniate inițiativele și acțiunile românești în direcția transformării Balcanilor într-o zonă a păcii, lipsită de arme nucleare, fără baze militare și trupe străine, astfel îneît toate țările din acest spațiu geografic să se poată dezvolta nestinjenit. să poată promova intre ele relații bazate pe stimă. încredere și colaborare.Un întreg capitol este dedicat relațiilor pe multiple planuri între România și Turcia, evidențiindu-se dezvoltarea lor continuă. în special în ultimii ani, precum și faptul că vizitele președintelui Nicolae Ceaușescu în Turcia, în 1969 și 1976, au constituit factori determinant în dezvoltarea pe o treaptă superioară a relațiilor de prietenie și bună vecinătate între cele două țări.„Sînt convins — tine să sublinieze prof. B. Tuncel. autorul prefeței — că a- ceastă carte, care urmărește să facă cunoscută puternica personalitate a președintelui Nicolae Ceaușescu, arhitectul politicii interne și externe a României, și să infățișe' relațiile dintre Turcia si România, va fi de un real folos pentru cunoașterea unei țări prietene".„Activitate neobosită în slujba păcii și securității, a făuririi unei noi ordini mondiale44„Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu — se subliniază în articolul „Președintele Nicolae Ceaușescu, la 60 de ani" publicat de săptăminalul de politică externă „TIMES INTERNATIONAL", care apare la Lagos — România s-a identificat constant cu aspirațiile țărilor in curs de dezvoltare și a acționat pentru consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare cu aceste state".„Omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu pentru raporturile dintre România și .Republica Filipine" — este titlul articolului apărut în „BULLETIN TODAY" sub semnătura lui Fred Elizalde, președintele Asociației de prietenie Filipine — România. în articol este elogiată persona

litatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiindu-se meritul său deosebit de a fi „arhitectul prieteniei fi- lipino-române".„Nicolae Ceaușescu a desfășurat o permanentă activitate îndreptată spre instaurarea unei noi ordini economice mondiale, a păcii și securității în lume, a prieteniei și cooperării între toate popoarele" — relevă ziarul „EL NACIONAL" — unul dintre cele mai influente si importante din Venezuela — care a publicat articolul „Președintele României împlinește 60 de ani", însoțit de o fotografie a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ziarul prezintă, totodată, date care ilustrează puternica personalitate a șefului statului român, aspecte semnificative ale activității sale pe plan inter

national. ale vizitei efectuate in Venezuela in 1973.„Tovarășul Nicolae Ceausescu — serie ziarul „TRIBUNA POPULAR", organ al C.C. al P.C. din Venezuela — a jucat un rol deosebit de important în conducerea partidului și a țării sale in ultimii ani. a dat un impuls deosebit dezvoltării economiei naționale, a stabilit ample relații, atit cu țările lumii a treia, cit și cu națiunile dezvoltate. îi urăm noi succese șl viață îndelungată".„Dialogul viu și permanent cu poporul, vizitarea instituțiilor, centrelor industriale, a cartierelor de locuințe — scrie cotidianul guvernamental mexican , EL NACIONAL" — sînt caracteristici ale stilului de muncă și de conducere al președintelui Ceaușescu. începînd din anii cînd a fost ales în funcția supremă de partid și de stat. Nicolae Ceaușescu, împreună cu colaboratorii săi. și-a dedicat o parte însemnată de timp contactului direct cu poporul român. Aceste intîlniri au determinat identificarea conducătorului cu masele".
agențiile de presă transmit :

meteorologice complexe, s-a realizat creșterea producției globale în comparație cu 1976. Recolta de cereale a însumat 195.5 milioane tone. Veniturile reale pe locuitor au crescut cu 3,5 la sută, iar circulația mărfurilor cu amănuntul a sporit cu 4,4 la sută.
Spyros Kyprianou a fost 

reales președinte al Repu
blicii Cipru pentru un nou mandat prezidențial pe cinci ani. Con

form constituției tării. întrucît pînă la expirarea termenului stabilit el nu a avut nici un contracandidat la alegerile prezidențiale ce urmau să se desfășoare la 5 februarie. Spyros Kyprianou a primit un nou mandat prezidențial fără desfășurarea scrutinului.
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, s-a referit, în prima șa conferihță de presă din a- cest an, lâ situația unor zone de con

flict din lume. Waldheim s-a pronunțat pentru solutionarea tuturor problemelor litigioase la masa tratativelor. în legătură cu situația din Cipru, el a considerat foarte importantă hotărîrea Turciei de a prezenta propuneri concrete asupra aspectelor teritoriale și constituționale ale problemei cipriote. Pe de altă parte, Waldheim a subliniat necesitatea de a se acorda o mare importanță viițoarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate problemelor dezarmării.

Convorbiri sovieto-ame- 
riCUnO Pre?e(iinte'e S.U.A., Jimmy Carter, l-a primit pe Boris Ponoma- riov. membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., conducătorul delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S. care se află intr-o vizită în Statele Unite. Au fost examinate probleme ale stadiului relațiilor sovieto-americane, precum și unele probleme internaționale.

Congresul extraordinar a! 
Partidului Poporului din 
Mauritania s_a deschis la Nouakchott. Cu acest prilej, președintele Moktar Ould Daddah a anunțat că

va proceda în curînd la o restructurare a guvernului mauritanian, prin reducerea numărului de miniștri și simplificarea mecanismului administrativ. El a anunfat. de asemenea, o lărgire a Biroului Politic National al P.P.M. și o .comprimare a aparatului de activiști‘ai partidului.
Manifestările de ia Delhi.Cu prilejul aniversării proclamării, la 26 ianuarie 1950. a republicii — Ziua națională a Indiei — la Delhi a fost organizată tradiționala paradă. in prezenta președintelui Neelam Saniiva Reddy, a primului ministru Morarii Desai, a membrilor celor două camere ale Parlamentului și ai guvernului, precum și a unui numeros public.
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