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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU I-AU FOST CONFERITE CELE MAI ÎNALTE DISTINCȚII ALE UNOR STATE
Aniversarea tovarășului Nicolae Ceausescu

0 GRANDIOASĂ Șl ENTUZIASTĂ 
SĂRBĂTOARE A UNITĂȚII 

PARTIDULUI, POPORULUI, ȚĂRII
Pe întregul cuprins al patriei, in

tr-o atmosferă de caldă și înaltă 
însuflețire, întregul nostru popor a 
trăit in aceste zile evenimentul ju
biliar al aniversării a 60 de ani de 
viață și a peste 45 de ani de acti
vitate revoluționară a secretarului 
general al partidului, președintele 
republicii — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se poate spune că a- 
ceastă aniversare a luat caracterul 
unei manifestări populare de o am
ploare deosebită, a adus sărbătoare 
în inimile tuturor oamenilor muncii, 
devenind practic o sărbătoare a 
partidului, a tuturor comuniștilor, 
a întregii noastre 
națiuni.

Ansamblul ma
nifestărilor a avut 
ca punct culmi
nant festivitățile 
de la sala Palatu
lui Republicii, in 
cadrul cărora to
varășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost 
conferit, pentru a 
doua oară. Titlul 
de onoare suprem 
de „Erou al Re
publicii Socialiste 
România" și Ordi
nul „Victoria So
cialismului", Me
sajul adresat cu 
acest prilej de 
cele mai . . înalte, 
foruri ale condu
cerii de partid și 
de stat, de Comi
tetul Central al 
partidului. Consi
liul de Stat și 
guvern a relevat, 
printr-o profundă 
și veridică anali
ză. inaltele cali
tăți de militant și 
conducător revo
luționar ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, meri
tele sale excep
ționale în activi
tatea desfășurată 
in fruntea parti
dului șl statului, 
rolul hotărîtor și 
contribuțiile esen
țiale la elabora
rea și înfăptuirea 
politicii partidului, la marile suc
cese obținute in construcția socia
listă. in tot ceea ce a insorit și 
însorește fața țării și viața poporu
lui.

Toți cetățeni, țării, comuniști sau 
nemembri de partid, subscriu la 
aprecierile Mesajului care dind 
gias gindurilor și sentimentelor în
tregului popor subliniază : „PEN
TRU TOT CEEA CE AȚI FĂCUT 
ȘI FACEȚI ÎNTRU SLAVA ȘI MĂ
REȚIA ACESTUI POPOR, PEN
TRU GLORIA ȘI STRĂLUCIREA 
PARTIDULUI NOSTRU COMU
NIST, PENTRU VICTORIA IDEA
LURILOR DE PROGRES ȘI PACE 
ÎN LUME, ÎNTREAGA ȚARA VĂ 
ÎNCONJOARĂ, IUBITE TOVA
RĂȘE CEAUȘESCU, CU CELE MAI 
CALDE SENTIMENTE DE STIMĂ, 
DRAGOSTE, PREȚUIRE ȘI ÎNAL
TA CONSIDERAȚIE, SĂRBĂ
TOAREA ANIVERSĂRII DUMNEA
VOASTRĂ OGLINDEȘTE DEO
SEBIT DE ELOCVENT AFEC
ȚIUNEA ȘI RECUNOȘTINȚA 
NEȚĂRMURITĂ PE CARE VI 
LE POARTA ÎNTREAGA SUFLA
RE ROMÂNEASCĂ, TOȚI OAME
NII MUNCII, FĂRĂ DEOSEBIRE 
DE NAȚIONALITATE, HOTARÎ- 
REA UNANIMA A COMUNIȘTI
LOR, A POPORULUI NOSTRU DE 
A-ȘI STRÎNGE ȘI MAI PUTERNIC 
RÎNDURILE ÎN JURUL PARTI
DULUI, ÎN JURUL DUMNEA
VOASTRĂ, DE A PĂȘI STRÎNS 
UNIT ÎN MUNCA ȘI LUPTA PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA PE PĂMÎN- 
TJL ROMÂNIEI A ÎNALTELOR 
IDEALURI ALE SOCIALISMULUI 
SI COMUNISMULUI PE CARE, 
ÎN ÎNTREAGA DUMNEAVOAS
TRĂ VIATĂ, LE-AȚI SLUJIT CU 
NEABĂTUTĂ CREDINȚA, CU 
FERMITATE NECLINTITĂ, CU 
DEVOTAMENT NEȚĂRMURIT".

Aceleași ginduri și simțăminte a- 
lese au străbătut mesajele ce au 
fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cadrul festivităților 
de la sala Palatului, de reprezen
tanții tuturor categoriilor sociale, 
ai comuniștilor și oamenilor mun
cii din întreaga țară — delegații ale 
comitetelor județene de partid, ale 
instituțiilor centrale de stat, orga
nizațiilor de masă și obștești, de 
muncitori, țărani sau militari, de 
creatorii de bunuri spirituale, de 
veteranii mișcării muncitorești că
liți in focul ilegalității și pină la 
pionierii și șoimii patriei. Acestea 
au continuat și încununat acel f'ux 
nesfîrșit al telegramelor și felici
tărilor care, asemenea unor izvoare 
țî.șnite din toate colțurile țării, s-au 
unit intr-un imens fluviu al oma
giului întregii națiuni pentru omul, 
revoluționarul, conducătorul iubit.

Prin înseși proporțiile sale, ca și 
prin multiplele sale semnificații po
litice, aniversarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a înscris ca 
un eveniment major în viața politi- 
co-socială a României socialiste.

S-a reliefat admirația maselor 
față de exemplul unei vieți de 
înaltă conduită revoluționară — a 
unei vieți trăite din fragedă tine
rețe .in contopire cu poporul, in 
Identificare cu lupta și idealurile 
clasei muncitoare, ale partidului, a 
unei vieți de comunist care se 
constituie într-o strălucită pildă de 
slujire a țării și cauzei socialismu

Simt o deosebită plăcere că, la vîrsta de 60 de ani, 
privindu-mi retrospectiv viața, pot spune că am trăit-o 
așa cum trebuie trăită de un revoluționar.

Manifestările ce au avut loc în aceste zile privind 
persoana mea le consider adresate partidului nostru 
comunist, al cărui soldat credincios am fost, sînt și voi fi 
întotdeauna.

Nu există nimic mai presus pentru mine decît cauza 
socialismului și comunismului în patria noastră, cauza 
bunăstării și măreției națiunii noastre socialiste, a inde
pendenței și suveranității sale, pentru care voi face totul 
și îmi voi închina întreaga mea activitate și viață!

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la adunarea festivă consacrată aniversării 

a 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară)

lui, o materializare integrală a prin
cipiilor eticii comuniste. S-a relie
fat dragostea poporului față de con
ducătorul strins legat de mase — a 
cărui inimă bate mereu in unison 
cu inima poporului, care n-a avut 
și nu are altă preocupare decît cum 
să fie mai bine slujite interesele 
vitale ale națiunii, care se sfătuieș
te mereu cu masele, concepînd în
treaga muncă de conducere tocmai 
prin atragerea cit mai largă și mai 
activă a maselor, prin stimularea și 
mobilizarea energiilor lor creatoare; 
cel mai autentic conducător popu
lar din îndelungata istorie a po
porului, cum a fost apreciat pe 
drept cuvint. •

S-a reliefat înalta prețuire a ope
rei științifice a ginditorului revolu
ționar, care prin tezele și ideile 
novatoare, elaborate pe baza apli
cării creatoare la 'condițiile noi ale 
României, ale lumii de azi, a ade
vărurilor universale ale materialis
mului dialectic și istoric, ale socia
lismului științific, a îmbogățit con
siderabil tezaurul teoriei revolu
ționare, a inarmat partidul și. po
porul cu orientări clare și ințelepte 
in mersul înainte al societății, în 
edificarea noii orînduiri, în desci
frarea marilor procese ale dezvol
tării mondiale contemporane. Con
ferirea înaltelor titluri științifice, 
care se adaugă celor acordate an
terior de alte foruri științifice 
din tară, precum și din numeroa
se. țări ale lumii, ilustrează preg
nant personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca eminent om 
de știință, recunoscut nu numai în 
țară, ci și pe plan mondial.

Manifestările prilejuite de sărbă
torirea secretarului general al par
tidului au însă semnificații și mai 
largi. în acest sens se poate afirma 
că aceste manifestări au prilejuit 
o puternică afirmare a adeziunii și 
atașamentului oamenilor muncii 
față de politica partidului. Și-a gă
sit, astfel, o puternică expresie 
acea caracteristică dominantă a so
cietății noastre pe care o constituie 
unitatea și coeziunea de nezdrun
cinat a întregului popor în jurul 
partidului, a conducerii sale, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ; unitate pe care expe
riența a învederat-o ca fiind te
meiul trăiniciei și forței de neîn
vins a orînduirii noastre, chezășia 
unor noi și tot mai mari succese in 
construcția socialistă. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în condițiile unității rîn- 
durilor partidului, ale unității indi
solubile dintre partid și popor, nu 
va exista nici o forță in lume in 
stare să împiedice mersul nostru 
victorios spre comunism, să pună 

în pericol vreodată independența și 
suveranitatea patriei socialiste.

Exprimindu-și atașamentul față 
de partid, forța politică conducă
toare a societății noastre, oamenii 
muncii și-au manifestat satisfacția 
profundă pentru faptul că anii de 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află in fruntea partidului și sta
tului au inaugurat o etapă nouă în 
desfășurarea construcției socialiste, 
caracterizată printr-un dinamism 
fără precedent al progresului eco- 
nomico-social și care s-a dovedit 
cea mai fertilă, cea mai bogată in 
realizări din întreaga existență mi

lenară a poporului român. Este 
o realitate obiectivă faptul că 
perioada jalonată de Congresele al 
IX-lea, al X-lea și al XI-lea a 
marcat, datorită orientărilor impri
mate de secretarul general al par
tidului, o puternică accelerare a 
dezvoltării economice, realizarea 
unor ritmuri de creștere care au 
stîrnit admirația lumii întregi, 
schimbări profunde în structura 
producției, în concordanță cu exi
gențele revoluției tehnico-științifice 
mondiale, ridicarea la o viață nouă 
a tuturor județelor patriei. Pe bună 
dreptate omagiindu-1 pe secretarul 
general al partidului, oamenii mun
cii au evocat strălucitele succese 
obținute în acest răstimp, înfățișa
rea nouă a țării, cu miile de fabrici 
și uzine moderne, implantate pe în
treg cuprinsul țării, cu o agricul
tură în plină modernizare, cu o 
viață culturală tot mai bogată la 
care participă din plin masele cele 
mai largi, cu orașe și comune în
floritoare, oferind tuturor locuitori
lor condițiile unei vieți din ce în 
ce mai civilizate.

Manifestările consacrate aniver
sării au exprimat totodată recunoș
tința pentru grija neobosită acor
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ridicării nivelului de trai al po
porului — fiind bine cunoscute stă
ruința cu care secretarul general al 
partidului orientează întreaga acti
vitate productivă, eforturile pentru 
sporirea avuției materiale a socie
tății, pentru creșterea eficienței e- 
conomice, ca temelie trainică a 
creșterii bunăstării celor ce mun
cesc. Nu există județ și localitate 
în țară, -nu există cămin în care 
să nu se resimtă roadele măsuri
lor inițiate de partid, de secretarul 
său general în. acest scop — de la 
sporirea veniturilor populației și 
pină la dezvoltarea construcției de 
locuințe, îmbunătățirea ocrotirii 
sănătății sau majorarea alocațiilor 
pentru copii — roade care se vor 
amplifica și mai mult prin .înfăp
tuirea programelor suplimentare a- 
doptate în acest scop de Conferin
ța Națională.

Omagierea secretarului general al 
partidului a pus . în evidență, de
osebit de pregnant, faptul că po
porul leagă indisolubil de persona
litatea și activitatea sa îmbogățirea 
spirituală a națiunii — așa cum 
atestă din plin afirmarea puternică 
a științei și culturii românești, ex
tinderea și modernizarea învăță- 
mîntului, înflorirea fără precedent 
a literaturii și artelor, stimularea 
Inepuizabilelor comori ale creației 
artistice populare.

Cu profundă dragoste și recunoș
tință a sărbătorit poporul întreg pe

cel care, prin viziunea comunistului 
ca om de omenie, a dat o nouă 
strălucire umanismului revoluționar, 
punînd în fața națiunii cea mai no
bilă și mai înălțătoare sarcină — 
făurirea omului nou. Este, în-
tr-adevăr, meritul incontestabil al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi asigurat ca in centrul întregii
opere de construcție socialistă să se
afle neabătut omul, dezvoltarea
conștiinței socialiste, afirmarea
multilaterală a personalității sale,
cultivarea acelor trăsături Înaintate 
politico-morale, de etică și echitate
superioară, a acelor virtuți în mă

sură să permită 
afirmarea sa ple
nară ca factor 
primordial al fău
ririi noii orin- 
duiri.

In vibrantele 
manifestări prile
juite de aniversa
rea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
și-a găsit reflec
tare mindria pa
triotică profundă 
pentru faptul că 
poporul român a 
devenit stăpinul 
unic și deplin al 
propriilor sale des
tine. Este reali
tatea majoră, de- 
finitorier a țării- 
noastre. înfăptui
rea integrală a 
acestui drept sa
cru găsindu-și ex
presie in făptui 
că poporul roman 
trăiește intr-o pa
trie liberă, inde
pendentă si suve
rană, iși orindu- 
iește viața așa 
cum dorește, po
trivit intereselor 
sale fundamenta
le. se conduce 
singur, beneficia
ză de o democra
ție reală, partici- 
pind nemijlocit, 
prin mijloace și 
structuri tot mai 
perfecționate și 
mai cuprinzătoare, 
la conducerea sta
tului și a intregii 
vieți. economico- 

sociale, intr-un cuvint,Jîși îndepli
nește plenar rolul de făuritor con
știent al propriei sale istorii.

Sărbătorirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit o adevărată 
sărbătoare a unității și frăției dintre 
oamenii muncii români și cei 
aparținind naționalităților conlo
cuitoare, a arătat cu o deose
bită forță cit de strins uniți sînt 
toți fiii patriei — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — in jurul partidului, 
al secretarului său general. Și-a 
găsit o reflectare amplă recunoștin
ța profundă pentru deplina egali
tate în drepturi de care se bucură 
in țara noastră toți cei ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, pen
tru preocuparea ca această egali
tate să se întemeieze pe cel mai 
puternic fundament —'dezvoltarea 
economică — pentru posibilitățile 
largi ce le-au fost create oamenilor 
muncii de alte naționalități de a 
participa, efectiv, deopotrivă cu oa
menii muncii români, la conducerea 
vieții economico-sociale, de a în
văța și a-și desfășura activitatea 
cultural-artistică în limba proprie, 
dispunînd de teatre, formații artis
tice, gazete, edituri etc. Toți fiii a- 
cestui pămînt formează o unică fa
milie, trainic sudată, care iși unește 
puterile spre înflorirea patriei co
mune, al cărei progres le asigură 
tuturor prosperitatea și fericirea.

Cu deosebită putere au evidențiat 
aceste manifestări susținerea unani
mă, de către întregul popor, a poli
ticii externe a partidului și statului, 
înalta apreciere față de contribuția 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și promo
varea acestei politici, puse consec
vent în slujba intereselor vitale ale 
poporului român, ca și a cauzei 
păcii, colaborării și prieteniei între 
națiuni.

Poporul a cinstit pe cel care prin 
ideile și concepțiile sale larg recu
noscute și apreciate ca un punct 
înaintat al gîndirii politice a epocii, 
prin aportul original la soluționarea 
unor probleme care preocupă ome
nirea contemporană, ca și prin ener
gia cu . care militează pentru pro
movarea principiilor noi democra
tice în viața internațională, pentru 
Instaurarea unei noi ordini politice 
și economice, pentru apărarea drep
tului fiecărei națiuni de a-și hotărî 
de sine stătător destinele, a ridicat 
la un nivel fără precedent presti
giul și autoritatea României socia
liste in întreaga lume.

Este o realitate care și-a găsit o 
nouă și puternică ilustrare prin 
conferirea cu acest prilej, către
(Continuare în pag. a V-a)

în cadrul marilor manifestări 
omagiale consacrate aniversării a 
60 de ani de viață și peste 45 de 
ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
desfășurate în străinătate. în aces
te zile, cînd întreaga noastră na
țiune l-a sărbătorit pe cel mai de 
seamă fiu al său, au fost conferite 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, cele 
mai înalte ordine ale unor țări so
cialiste prietene, expresie a pre
țuirii deosebite de care se bucură 
personalitatea marcantă a condu
cătorului partidului și statului 
nostru, contribuția sa deosebită la 
cauza socialismului, progresului și 
păcii în lume, înțelegerii și prie
teniei între popoare.

Astfel, prin Decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii

Din întreaga țară, 
mesaje 

de profundă 
stimă 

și prețuire
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Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

calde urări 
de pe toate 

meridianele lumii 
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La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România s-a inaugurat, în urmâ cu 5 zile, expoziția 
permanentă „Dovezi ale dragostei, înaltei stime și profundei prețuiri de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ale amplelor relații de priotenie și colaborare dintre po
porul român și popoarele altor țări". Largul interes pe care l-a trezit în rîndurile publicului din Capitală 
și din întreaga țară este ilustrat de faptul că pină acum i-au trecut pragul feste zece mii de vizitatori. 
Expoziția este deschisă zilnic între orele 10—18, cu excepția zilei de luni.

PUBLICAM IN PAGINA A ll-A UN AMPLU REPORTAJ 
DESPRE EXPOZIȚIE.

Cultul istoriei naționale 
este un „dat" definitoriu al 
culturii noastre moderne.

Referindu-ne la împreju
rările istorice și geografice 
particulare in care s-a dez
voltat poporul român, to
varășul .Nicolae Ceaușescu, 
al cărui rol in reconside
rarea și revivificarea isto
riei noastre e capital — 
fapt cu atîta pregnanță 
subliniat in aceste zile in 
cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 60-a 
sa aniversare — observa cu 
o pătrundere și o subti
litate care depășesc o- 
bișnuitele considerații ge
nerale pe această temă 
(fundamentind de fapt o 
înțelegere in profunzime și 
in esențe a fenomenului ci
vilizației noastre) că „lup
ta necurmată pentru dez
voltarea de sine stătătoare, 
pentru libertate și neatirna- 
re constituie astfel trăsătu
ra caracteristică fundamen
tală a poporului nostru. 
determinind însuși modul 
său de existentă, concepții
le și idealurile sale" (subli
nierea noastră).

Nu e de mirare deci că 
în perioada patruzecioptistă, 
precum și de-a lungul tu
turor luptelor care au ur
mat pentru libertate și 
dreptate ' socială, pentru 
realizarea unității și a sta
tului național unitar, arta 
și-a pus cu înflăcărare și 
deschis cele mai înalte po
sibilități în slujba acestor 
aspirații.

E vorba de o trăsătură ca
racteristică ce deosebește 
în bună măsură romantis
mul nostru de romantismul 
englez sau francez, de pildă, 
unde fenomenul literaturii 
patriotice angajate, mili
tante este infinit mai pa
lid, dacă nu absent. Deter
minate de rațiuni istorice, 
sociale și economice foarte 
concrete, această chemare, 
această vocație a literatu
rii noastre a izbucnit in se
colul trecut atit de masiv 
și cu atita forță, incit a a- 
vut toate aparentele unei 
erupții spontane, entuzias
te și tinerești.

Sovietice, semnat de președintele 
Prezidiului, tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost distins cu Ordinul 
„Lenin", ca apreciere a meritelor 
sale în dezvoltarea prieteniei și 
colaborării frățești dintre popoarele 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste și Republicii Socialiste 
România. »

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, tovarășul 
losip Broz Tito, a conferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ordinul 
„Erou al Muncii Socialiste", pentru 
contribuția excepțională la dezvol
tarea multilaterală a prieteniei- 
româno-iugoslave și a celei mai 
strînse colaborări de bună vecină
tate, precum și pentru aportul său 
la colaborarea internațională ba
zată pe egalitate în drepturi.

Prin Decret al Consiliului de 

De atunci, de la apariția 
primelor drame istorice, a 
primelor poezii și romane 
care exaltau virtuțile tre
cutului pentru a stimula 
pe cele necesare realizării 
imperativelor naționale ale 
prezentului și viitorului, 
pentru a trezi conștiința de 
sine a poporului, omenirea, 
și noi odată cu ea, a trecut 
prin zguduiri istorice atit 
de violente, incit ele su
gerează rupturi de ere geo
logice.

Dar împrejurările „isto
rice și geografice particu-

timp cît va dăinui acest 
popor.

Căci altfel nu se poate.
Bineînțeles că între inter

pretarea romantică a isto
riei, deseori confuză, naivă 
și uneori chiar creatoare 
de erezii funeste, și poziția 
conștientă și chiar mai pu
țin conștientă a omului 
contemporan față de isto
rie, zguduirile despre care 
vorbeam, au determinat 
modificări esențiale. Pentru 
că niciodată ca în secolul 
nostru nu s-a pus pe plan 
universal atit de acut, de

Istorie și artă
Opinii de Horia LOVINESCU

lare", dar voința de a lupta 
pină la sacrificiul suprem 
„pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare, pentru libertate 
și neatîrnare" au continuat 
să constituie pentru noi o 
condiție existențială, mai 
puternică poate decît ori- 
cind.

Iată de ce în vocația 
noastră pentru o artă a- 
dinc și neclintit angajată, 
implicată organic in desfă
șurarea destinului acestui 
neam, nu a existat și nu 
pot exista crize adînci și e-. 
elipse provocate de indife
rent ce revoluții estetice, 
filozofice *Sau mai știu eu 
de ce natură. Fără a în
gusta cîtuși de puțin aria 
de investigație a artei, fără 
a ne claustra într-un pro
vincialism steril, desuet sau 
șovin, dorind din toată ini
ma să găsim consonantele 
și corespondentele care lea
gă pe plan spiritual arden
tele aspirații ale omului de 
pretutindeni spre frumos, 
adevăr și justiție, recunoaș
tem însă fățiș și nepăsători 
Ia zîmbetul strîmb al nihi
lismului că deviza „a ser
vi" va rămîne fundamenta
lă pentru arta noastră atit

dramatic și totodată de 
eroic problema confruntării 
omului cu istoria.

Milenii de-a rindul, uma
nitatea s-a confruntat cu 
forțele oarbe ale naturii, a- 
poi ale destinului, apoi ale 
divinității și teocrației.

Dar după moartea lui 
dumnezeu, clamată de spi
ritul secolului al XIX-lea 
cu aceeași voce de tunet ca 
și aceea care cu zeci de 
veacuri in urmă vestea 
Greciei și Europei că „ma
rele Pan a murit", omeni
rea zdruncinată de revolu
ții fără precedent și de 
două războaie mondiale, 
prinsă in ciclonul unei ști
ințe dezlănțuite care ii 
pune în față ca într-un joc 
de oglinzi perspectiva unui 
paradis terestru sau a sinu
ciderii colective, a fost o- 
bligată să înfrunte pieptiș 
Istoria.

Momentul e de răscruce 
și caracterizează fundamen
tal acest aprig și decisiv 
secol al XX-lea pe care il 
trăim.

Problema e încă în curs 
de rezolvare. învinge omul 
istoria, înțelegi nd-o. stăpi- 
nind-o, sau se lasă dus de

Stat al Republicii Populare Bul
garia, semnat de tovarășul Todor 
Jivkov, președintele consiliului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
decorat cu Ordinul „Gheorghi Di
mitrov", pentru merite în dezvol
tarea și consolidarea prieteniei și 
colaborării frățești dintre Republi
ca Populară Bulgaria și Republica 
Socialistă România, dintre po
poarele bulgar și român.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
tovarășul Erich Honecker, a decer
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ordinul „Karl Marx", pentru me
rite deosebite în lupta pentru pace 
și socialism, pentru înțelegere în
tre popoare și pentru dezvoltarea 
unor relații frățești dintre Româ
nia și Republica Democrată 
Germană.

torentul ei ; o creează sau 
i se supune pasiv, aban- 
donindu-se unei nopți fără 
sfirșit ?

Neliniștea și deruta pro
vocate de această întrebare 
hamletianâ nu e numai a 
individului. Ea cuprinde 
azi societăți întregi. Și o 
anumită artă disperată, 
dezumanizată sau. și mai 
grav, hidos indiferentă și 
vlăguit dezinteresată de 
valorile vitale ale existen
ței, nu face decît să reflec
te un imens marasm spi
ritual, cel mai cumplit din 
toate : vidul.

Pasiunea, patima creatoa
re cu care îmbrățișăm azi 
istoria; țării- noastre, ’patima 
care arde mai neostoit de
cît în toate sufletele com- 
patrioților săi în inima 
conducătorului partidului și 
statului nostru, este insuși 
răspunsul pe care-1 dăm 
noi, ca popor, marii dile
me. „Avem datoria de o- 
noare de a fi participant 
activi la făurirea noii isto
rii a patriei noastre, a pa
triei socialiste", spunea lapi
dar, cu fermitate și cre
dință neclintită in viitor, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Iar in recenta sa cuvîntare. 
rostită în ziua cînd primea, 
in Sala Palatului, omagiul 
reprezentanților întregului 
popor, sublinia, referin- 
du-se la îndatoririle crea
torilor de artă ; „Noi por
nim permanent de la nece
sitatea realizării unui uma
nism nou, revoluționar, în 
care omul să se poată afir
ma plenar, în strinsă legă
tură cu societatea, cu colec
tivitatea din care face par
te. Numai așa, fiecare om, 
fiecare personalitate își poa
te pune mai bine în valoare 
capacitatea, talentul, ener
gia și forța creatoare, se 
poate afirma in viata co
lectivității. a intregii noas
tre națiuni". îndrăznesc să 
afirm că nu e numai o da
torie a fiecăruia față de 
patria noastră, ci că e în
săși datoria patriei noastre 
în intregimea ei fată de 
lume, față de vremurile 
tulburi prin care trece as
tăzi omenirea.

/
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Expoziția „Dovezi ale dragostei, inaltei stime și profundei prețuiri de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa ț Elena Ceaușescu,
ale amplelor relații de prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele altor țări"

O emoționantă și larg cuprinzătoare expresie
a simțămintelor de caldă recunoștință ale națiunii,
de largă considerație din partea popoarelor lumii

Ne sint vii in minte clipele în care, in ziua de 23 a 
acestui ianuarie sărbătoresc, în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului nos
tru. s-a inaugurat expoziția „DOVEZI ALE DRAGOSTEI, 
ÎNALTEI STIME ȘI PROFUNDEI PREȚUIRI DE CARE 
SE BUCURA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU, ALE AMPLELOR 
RELAȚII DE PRIETENIE ȘI COLABORARE DINTRE 
POPORUL ROMÂN ȘI POPOARELE ALTOR ȚARI", or
ganizată cu prilejul împlinirii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de 
neîntreruptă activitate revoluționară.

Deschisă în sălile Muzeului național de istorie, acolo 
unde sint înmănuncheate cele mai valoroase mărturii ale 
gloriosului trecut multisecular al patriei noastre, expo
ziția pune in relief adevărul că acești ultimi ani, asupra 
cărora și-au pus cu putere pecetea activitatea și perso
nalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se așază firesc 
în continuarea unei istorii milenare — în decursul că-

reia s-au șlefuit ca trăsături fundamentale ale poporului 
nostru omenia, setea de dreptate și libertate, demnitatea 
națională, patriotismul fierbinte, respectul pentru drep
tul altora de a hotări singuri la ei acasă ; că acești 
ani alcătuiesc răstimpul cel mai rodnic și mai dinamic 
din întreaga noastră istorie, răstimpul în care țara, innoin- 
du-se din temelii, s-a afirmat liberă, demnă și suverană 
între statele lumii, fiind prețuită și respectată pe toate 
meridianele globului, pretutindeni unde idealurile de pace 
și progres, de neatirnare și suveranitate — al căror 
promotor neabătut este președintele Nicolae Ceaușescu — 
însuflețesc lupta și munca popoarelor.

Drumcțind prin expoziție, vizitatorul trăiește profunde 
sentimente de emoție și de mîndrie națională, izvorîte 
din bucuria de a aparține acestui timp de împliniri, aces
tei țări în fruntea căreia se află un conducător încercat, 
clarvăzător, înconjurat de simțămintele de dragoste, stimă 
și recunoștință ale întregului popor, admirat și respectat 
pină departe peste fruntariile patriei, ca una din 
nalitătile cele mai ilustre ale acestei epoci.

perso-

Țara - cabinetul de lucru
al președintelui

Să pătrundem în pri
ma din cele 10 săli ale 
expoziției. Imagini de 
neșters, gravate adînc în 
conștiința națiunii, înfă
țișează momente fundamen
tale din constelația acestor 
ultimi 13 ani — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la tri
buna Congreselor al IX- 
lea, al X-lea și al XI-lea, 
a Conferințelor Naționale 
ale partidului, acolo unde în 
vaste forumuri naționale 
s-au dezbătut și adoptat 
cuprinzătoare programe de 
acțiune în vederea accele
rării mersului înainte al 
națiunii pe calea socialis
mului. Alături de care alte 
panouri sintetizează contri
buțiile remarcabile ale to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la îmbogățirea tezaurului 
teoriei și practicii revolu
ționare. Definirea concep
tului de societate socialis
tă multilateral dezvoltată, 
creșterea mai accentuată a 
fondului național de dez- 

.... voltare, sistematizarea teri-

torial-administrativă, fun
damentarea caracterului le
gic al rolului conducător al 

' partidului în fiecare etapă 
a operei de edificare so
cialistă, a căilor de adînci- 
re a democratismului orin- 
duirii noastre, afirmarea 
rolului națiunii în lumea 
contemporană, definirea ca
racterului contradicțiilor in 
societatea socialistă. pro
movarea principiilor socia
liste de muncă și reparti
ție, integrarea învățămin- 
tului cu cercetarea și pro
ducția, creșterea rolului 
activității ideologice și po
litico-educative in trans
formarea revoluționară a 
societății — sînt citeva din 
domeniile în care creația 
teoretică a secretarului ge
neral al partidului — pă
trunsă de spirit novator și 
cutezanță, investigînd în 
profunzime fenomenele, sin- 
tetizînd esențele — poartă 
pecetea unei profunde ori
ginalități.

Panourile următoare dau valori țultural-artistice etc.

relief unei alte realități 
definitorii a anilor noștri : 
dialogul necontenit cu țara 
și poporul, consultarea sis
tematică cu creatorii de 
bunuri materiale și spiri
tuale — datorită cărora se 
dezvăluie și se pun în va
loare energii uriașe în ve
derea accelerării propășirii, 
tuturor meleagurilor țării 
— au devenit metodă cu
rentă de lucru și de con
ducere a secretarului gene
ral al partidului. Imagini 
familiare nouă îl pre
zintă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu așezînd piatra 
de temelie a 'Unor noi uni
tăți industriale, dezbătînd 
la fața locului amplasa
mentul optim al unor uni
tăți economice ori posibili
tățile de modernizare a în
treprinderilor, poposind în 
mijlocul lanurilor de 
ori porumb, vizitînd 
spitale, magazine, 
expoziții economice, 
nindu-se cu creatorii

griu 
școli, 
piețe, 
întîl- 

de

Alături citim cîteva 
toare cifre pentru 
său dinamic de 
în perioada 
decembrie 1977, secretarul 
general al partidului a e- 
fectuat 412 vizite de lucru 
în toate județele tării ; cu 
aceste prilejuri au avut loc 
391 vizite în 127 de orașe, 
593 vizite în unitățile in
dustriale, 186 vizite în 
unități din agricultură, 
272 vizite în unitățile so- 
cial-culturale și de învăță- 
mînt, 63 vizite pe șan
tiere, 57 vizite în institute 
de cercetare și proiectare. 
62 vizite la expoziții eco
nomice, 19 vizite în por
turi. In mijlocul muncito
rilor. al țăranilor, al oame
nilor de știință, artă și cul
tură, acolo se află cabine
tul de lucru al președin
telui României, țara în
treagă putînd fi. asemuită 
unui uriaș forum, unde 
decide asupra înfățișării 
mîine a fiecărui colț 
patriei.

grăi- 
stilul 

muncă : 
iulie 1965 -

se 
de 
al
■t> ■

Bust realizat de sculptorul Ion Irimescu

Următoarele trei săli în
mănunchează obiectele o- 
ferite pretutindeni in țară, 
potrivit tradiției străbu
ne, oaspeților dragi — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
Imortalizind momente in 
care conducătorul partidu
lui și statului nostru s-a a- 
flat in mijlocul colective
lor de oameni ai muncii, a 
cetățenilor din localitățile 
țării, ele dau glas recunoș
tinței pentru faptul că a- 
ceste mqmente au lă
sat, de fiecare dată, trai
nice urme in viața oame
nilor și a locurilor vizita
te. Ele marchează ctitorii 
de noi vlăstare ale indus
triei, nașterea unor noi ve
tre industriale. înnoirea 
altora, înălțarea unor edifi
cii soclal-culturale reprezen
tative etc.

în aceste obiecte, oa
menii muncii s-au repre
zentat pe ei și munca lor, 
au prins în simboluri reali
zările și succesele lor, pe 
care le leagă de aceste rod
nice întîlniri. Iată, de la 
Tulcea și Tîrgoviște, de la 
Reșița și Hunedoara, ma
chete ale unor coloși ai 
industriei noastre ; de la 
Galați și Constanța — ma
chete ale unor realizări de 
virf ale științei și tehnicii 
românești : platforma de 
foraj marin și petrolierul 
de 150 000 tdw purtînd nu
mele drag de „Independen
ța" ; iată — în miniatură — 
de la Arad, Brașov. Brăila, 
Craiova, Pitești, vagoane, 
tractoare și autocamioane, 
excavatoare, locomotive și 
autoturisme, mesageri in 
lume al talentului nos
tru. Iată statuete ori e- 
figii reprezentindu-i pe o- 
țelarul hunedorean. pe mi
nerul 
de la 
lemn 
Multe 
nate poartă mesaje adresa
te conducătorului iubit — 
cuvinte puține, dar izvorîte 
din inimă, din prea plinul 
celor mai fierbinți simță
minte : „în semn de înaltă 
prețuire și recunoștință", 
„cu dragoste și stimă" etc.

Neintrecuți meșteri popu
lari au făurit măiestrite 
costume naționale și splen
dide vase, au țesut car
pete și covoare cu motive 
de o aleasă simțire artisti
că. Țara întreagă este re
prezentată practic aici cu 
tot ce are mai frumos in 
creația populară.

Chipul președintelui a in-

din Valea Jiului ori 
Motru, cioplitorul in 
de la Cluj-Napoca. 
dintre aceste expo-

într-un glas cu România

spirat pe numeroși meșteri 
populari. Colectivul cunos
cutei întreprinderi de pos
tav din Buhuși a realizat 
un covor pe care chipul pre
ședintelui tării este însoțit 
de cuvintele „Ceaușescu — 
eroism. România — comu
nism", cu care au fost de
finite și • cinstite munca 
și idealurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ; pe un 
altul din județul Sibiu, 
chipul său este simbo
lic alăturat unor sugestive 
însemne ale înfăptuirilor 
noastre de astăzi. Pe un 
covor din Teleorman a fost 
imortalizată o clipă unică a 
istoriei noastre contempo
rane — depunerea ju- 
rămintului de către .pri
mul președinte al Româ
niei socialiste. Pe un co
vor din Ilfov stau înscri
se versuri ce dau glas unor 
convingeri și simțăminte 
nutrite de întreaga națiu-

ne : „Lui Ceaușescu călăuz 
sub soare / Partidului și 
patriei mîndria / Și Ilfovul 
ii zice azi urare / Fierbinte 
într-un glas cu România", 

Talentați artizani au dăl
tuit în bronz, în ipsos, în 
lemn, au țesut pe carpete 
și covoare chipurile lui 
Decebal și Mircea, Ștefan 
ori Mihai, ale altor vrednici 
înaintași din stirpea celor 
ce-i numim ctitori de țară 
ori dătători de legi și da
tini ; oferite secretarului 
general al partidului, ele 
se incarcă de sensuri mai 
profunde, vădesc largul 
ecou, adînca rezonanță 
pe care le au în toa
te straturile națiunii pil- 
duitoarea grijă și respectul 
adînc cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se a- 
pieacă asupra zbuciumatu
lui trecut național, asupra 
luptei și jertfei predeceso
rilor, convingerea sa că

trecutul nostru este nesecat 
izvor de putere și încrede
re in forțele și viitorul 
neamului; ele dau, totodată, 
expresie convingerii gene
rale că năzuințele și drep
tele aspirații ale marilor 
înaintași și ctitori, de justi
ție, de libertate și unitate, 
de înălțare în cinste și 
demnitate a patriei și 
•poporului, îșl găsesc as
tăzi în tovarășul Nicolae 
Ceaușescu un neobosit pro
motor, că bărbatul din 
fruntea partidului și a 
țării este el însuși un 
mare ctitor, un strălucit 
strateg al propășirii țării.

Simbolica imagine a lui 
Mihai Viteazul redată cu 
mijloacele picturii de bine 
cunoscuți artiști ca Brăduț 
Covaliu și Constantin Piliu- 
ță sau cu mijloacele sculp
turii de Marius Butunoiu, 
demonstrează o dată mai 
mult că a picta este un gest 
de mare răspundere și de 
patriotism în același timp. 
Este semnificativ faptul că 
atenția multor artiști s-a 
îndreptat spre chipul pre
ședintelui țării — arhitec
tul epocii de înflorire 
actuală a României socia
liste. Imaginile create de un 
maestru al sculpturii noas
tre, ca Ion Irimescu sau de 
artiștii Marius Butunoiu și 
Martin Iszak, desenul sem
nat de Paiil Erdbs sint doar 
citeva din omagiile aduse 
de către plasticienii noștri.

Privind numeroasele lu
crări de artă și artizanat 
cuprinse in sălile acestei 
prime părți a expoziției te 
gindești cu mîndrie la fap
tul că preocuparea pentru o 
artă inspirată din actualita
tea noastră socialistă, din 
trecutul progresist al țării 
stă în centrul politicii parti
dului în domeniul cultural- 
artistic. Obiectivul funda
mental al acestei politici — 
înflorirea culturală a Româ
niei socialiste — și-a aflat 
expresia concretă și in lu
crările numeroaselor ma
nifestări de artă plastică 
reunite de amplul Festival 
național „Cîntarea Româ
niei"..Pornită din necesitatea 
de a îmbogăți patrimoniul 
de valori al culturii româ
nești cu mărturii dintre cele 
mai semnificative ale epo
cii. această inițiativă a se
cretarului general al parti
dului și-a dat pe deplin roa
dele. Ea a demonstrat, o 
dată mai mult, atmosfera 
Artei noastre contemporane 
care se dezvoltă sub un 
orizont prielnic, într-un 
climat fecund.

pace, cooperare și Înțelege
re între popoare, promovată 
de România socialistă.

Ca un reper al acestei im
portante secțiuni, la intra
rea in expoziție, o hartă de 
mari dimensiuni prezintă e- 
voluția relațiilor diploma
tice, consulare și economice 
ale României. Impulsuri lu
minoase desfășoară. într-un 
sugestiv crescendo, amplifi
carea 
la 130 de țări, 
meniul relațiilor diploma
tice și consulare, iar în do
meniul relațiilor economice 
la peste 140 de țări. Sint ci
fre elocvente, mărturii grăi
toare ale activității vaste, 
multilaterale, desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe planul vieții internațio
nale. activitate fără prece
dent in istoria țării noastre, 
ce i-a atras o unanimă a- 
preciere. Mărturie 
înaltele distincții 
ferite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, din multe 
țâri de pe toate continen
tele, din America de Sud 
pină în Japonia, din inima 
Africii pină în nordul Eu
ropei, pretutindeni unde 
înalții soli ai poporului ro
mân au purtat mesajul de 
pace și prietenie al poporu
lui nostru.

Titluri științifice cum sînt 
acelea de Doctor Honoris 
Causa acordate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu din 
partea unor universități și 
instituții de învățămint de 
prestigiu din S.U.A., Fran
ța, Grecia, "Ecuador, Ar
gentina, Filipine, Liban, 
Iran, Ghana și din alte 
țări, oglindesc, de aseme
nea, amploarea preocupă
rilor, â contribuției aduse 
pe tărîmul științei 
țămîntului.

Și n-ar fi decît 
lăm din nou la 
elocvent al cifrelor, pentru 
a sublinia amploarea dialo
gului întreținut de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu 
toate popoarele lumii, dia
log caracterizat printr-o 
amplă deschidere, prin di
namism și clarviziune. Din 
anul 1965 și pină în prezent 
secretarul general al parti
dului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat vizita 
de prietenie în 64 de țări 
ale lumii, a avut întîlniri 
și contacte directe cu șefi 
de state sau guverne din 99 
de țări ale lumii, a purtat 
convorbiri cu peste 3 300 
de conducători, delegații 
sau reprezentanți ai diferi
telor partide și organizații 
politice, membri ai guver
nelor, personalități ale vie
ții politice, economice, ști
ințifice și culturale. Numai 
în perioada de la Congre
sul al X-lea și pînă în pre
zent au apărut peste ho-

acestora in 1977 
în do-

stau 
con-

Tapiserie oferita de C.C. al U.T.C.

și învă-

să ape- 
limbajul

Un itinerar al prieteniei, colaborării

Căldura cu care pretutin
deni a fost întimpinat to
varășul Nicolae Ceaușescu 
s-a concretizat în nenumă
ratele omagii care i-au 
fost adresate. Din Europa 
sau din Asia, din marele 
itinerar african, sau din A- 
merica, din cele mai va
riate colțuri, de lume, obiec
tele oferite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consti
tuie reflexul direct al una
nimei aprecieri a politicii 
duse de președintele statu
lui român, care a știut să 
deschidă noi și vaste 
zonturi raporturilor de 
laborare și prietenie.

Personalitatea sa a 
presionat sensibilitatea 
artiști străini care

Ori- 
co-

im
un or 
i-au 

adus și prin mijloacele ar
tei un suprem omagiu. 
Sculptura semnată de artis
tul turc Osman Makunluo- 
glu, sau pictura realizată de 
artistul italian Al.Torella, 
tabloul oferit cu prilejul 
participării la aniversarea

ției, admirînd marea varie
tate de obiecte realizate 
conform unor tradiții de 
preț, în materialele și teh
nicile cele mai diferite, re
faci un adevărat itinerar 
al prieteniei, colaborării si 
solidarității internaționale. 
Este un itinerar vast des
fășurat in spațiu și timp ; 
un itinerar de-a lungul că
ruia prin cuvintele rostite 
de președintele României 
și-a spus cuvîntul poporul 
său. Iată de ce, instinctiv,, 
te simți apropiat de aceste 
simboluri ale prețuirii și 
stimei. Nu doar pentru va
loarea artistică, uneori 
inestimabilă, pe care o cu
prind, ci pentru că ele în
truchipează sentimentele 
de deosebit respect cu care 
a fost întîmpinat tovarășul 
Ceaușescu. Faptul că un 
bust de o deosebită valoare 
arheologică și istorică al 
împăratului Traian, bust 
realizat în anul 120 și scos 
la lumină prin săpăturile

‘ Ernesto Tierno Galvan, 
președintele Partidului So
cialist Popular din Spania, 
demonstrează, prin citeva 
exemple doar (și numărul' 
lor ar putea fi mult ampli
ficat), înalta stimă de care 
se bucură pe plan interna
țional activitatea tovarășu-' 
lui Nicolae Ceaușescu.

Desigur, nu toate lucră
rile prezentate sint obiecte 
de artă. Ele au fost insă 
ridicate la gesturi de înaltă 
semnificație, de pildă, de 
Comitetul Voievodal Kato
wice, care a oferit acceso
riile uniformei de gală a 
minerilor polonezi, sau au 
dobîndit accente emoțio
nante dacă ne gîndim la 
păpușile dăruite de copiii 
grădiniței din Stara Za- 
gora. Frumusețea unor flu
turi exotici sau candoarea 
coralilor albi culeși de pe 
fundul mării nu au, în sine, 
nimic artistic. Ele evocă 
însă cu o sugestivă preg
nanță imaginea unor geo-

mîini dornice să atingă 
miinile oaspeților 
Erau gesturi de o 
elocvență, repetate de mii 
de ori. expresie simbolică 
a sentimentelor de priete
nie nutrite față de poporul 
român. Materializate in nu
meroase obiecte artizanale 

. realizate de aceste miini, 
reprezentînd munca migă
loasă, anonimă a unor ar
tiști a căror măiestrie este 
recunoscută, aceste lucrări 
(uneori replici ale lor se 
află in muzeele naționale 
ale țărilor respective) ex
primă aceeași vibrantă 
mărturie a prețuirii.

Descifrezi, dincolo de 
aceste obiecte atit de va
riate ca formă și conținut, 
dincolo de expresiile artis
tice ale ...........
popoare 
același mare semn al sti
mei și

dragi, 
rară

spiritualității unor 
din întreaga lume,

considerației, al 
prestigiului de care se 
bucură România în lume. 

Integrată tezaurului na

Pictura realizata de Nadey, artist plastic Egipt Tablou oferit in Iran

însemne ale admirației și respectului
pe meridianele globului

Semnificativ intitulat ..în
semne ale inaltei prețuiri", 
un sector bine conturat al 
expoziției prezintă vizitato-

rilor înaltele distincții, nu
meroase și valoroase obiec
te de artă și artizanat ofe
rite tovarășului Nicolae

Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu de pe toate me
ridianele lumii. Sînt tot ati- 
tea mărturii vibrante ale

stimei și prețuirii de care 
s-au bucurat și se bucură, 
pe plan international, solii 
statului român, politica de

tare circa 50 de volume cu- 
prinzînd lucrări ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
traduse în toate limbile de 
circulație internațională și 
în numeroase alte limbi. 
Ca un corolar firesc ne a- 
par, în aceste condiții, di
plomele și însemnele de 
Cetățean de onoare al unor 
capitale 
dianele 
Lusaka, 
Caracas, 
Mexico.

de pe toate meri- 
globului : Atena, 
Ankara, Belgrad, 
Lima, Ciudad de

a 2 500 de ani de la fon
darea statului persan, sau 
pictura pe metal oferită de 
Nadey. artist plastic din 
Egipt, exprimă entuziasmul 
cu care a fost și este intîm- 
pinată pretutindeni puter
nica personalitate a tovară
șului Ceaușescu. contribuția 
sa activă, realistă, 
cretizarea marilor 
rate ale popoarelor 
dar și vibrația de 
tate pe care o exprimă chi
pul, zîmbetul său.

Străbătînd sălile expozi-

la con- 
dezide- 

lumii, 
umani*

la Ostiaarheologice de 
antică se află acum in săli
le de expoziție alături de 
bustul de ' 
dinastia 
sculptură 
lu! II
Giulio Andreotti, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al Italiei, la Roma, in tim
pul vizitei din mai 1973 — 
de vasul antic oferit de 
Constantin Tsatsos, pre
ședintele Republicii Elene, 
in martie 1977, sau de gra
vurile de Goya oferite de

impărat roman din 
Antoninilor — 

realizată în seco- 
și oferită de

grafii variate, a unor pă- 
mînturi, oameni și țări in 
care ideile de pace și prie
tenie, năzuințele cele mai 
scumpe ale popoarelor au 
fost reprezentate cu cin
ste de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ecranele televizoarelor au 
adus, la timpul cuvenit, as
pecte tulburătoare din 
timpul acestor vizite. Au 
adus imaginile entuziasmu
lui cu care a fost primit 
șeful statului român. Figuri 
surizătoare și miini, sute de

țional, prin însăși inițierea 
acestei ample expoziții cu 
caracter permanent, cele 
mai valoroase dintre aceste 
lucrări sint astăzi, in mod 
generos, oferite poporului 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in aceste mo
mente. de o deosebită în
semnătate, ale aniversării 
sale.

Marina PREUTU 
Silviu ACHIM

Foto : E. Dichiseanu
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a 60 de ani de viață și a peste revoluționară
Din întreaga țară continuă să sosească sute șl sute de mesa|e, 

prin care mari colective de muncă, cetățeni ai patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — exprimă gindurile lor cele 
mai alese, urările lor de sănătate și fericire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul sărbătoririi a 60 de ani de viață și a peste 
45 de ani de activitate revoluționara.

„în această mare zi de sărbătoare, 
se spune în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R., vă 
adresăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. recunoștința, prețuirea și 
deosebita noastră stimă pentru modul 
strălucit in care conduceți destinele 
partidului și poporului pe drumul mi
nunat al socialismului și comunismu
lui, pentru tot ceea ce faceți spre 
gloria și strălucirea națiunii noastre, 
a Republicii Socialiste România.

Cu satisfacția marilor succese obți
nute și în județul nostru în etapa atît 
de rodnică inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, vă rugăm să 
ne permiteți să dăm și de această 
dată glas sentimentelor de nemărgi
nită recunoștință pe care, asemenea 
întregului popor, vi le poartă toți oa
menii muncii din Argeș și să vă ex
primăm mulțumirile noastre fierbinți 
pentru grija și atenția cu care ne în
conjurați permanent. Argeșul înflori - 
tor de astăzi. în care s-a construit in 
ultimii ani mai mult decît s-a con
struit în întreaga sa istorie, tot ce am 
realizat în acești ani poartă gravat pe 
frontispiciu grija partidului. în frunte 
cu dumneavoastră, pentru dezvoltarea 
economico-socială a acestor străvechi 
meleaguri românești.

Reînnoim în această zi sărbătoreas
că angajamentul solemn ca, urmînd 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
revoluționar cutezător, de devotament 
suprem și înflăcărat patriotism, să 
muncim fără preget, cu responsabi
litate comunistă, să punem întreaga 
putere a brațelor și minților noastre 
in slujba înfăptuirii mărețului Pro
gram al partidului, a istoricelor do
cumente programatice adoptate de 
Congresul al XI-lea și de Conferința 
Națională a partidului, să contribuim 
tot mai mult prin munca noastră la 
continua și puternica înflorire a pa
triei dragi — Republica Socialistă 
România".

în mesajul CONSILIULUI CEN
TRAL DE CONTROL MUNCITO
RESC se spune : „în aceste momente 
solemne din viața dumneavoastră, 
momente de mare sărbătoare pentru 
întregul nostru partid și popor, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotări- 
rea noastră fermă ca, ‘ însuflețiți de 
idealurile al căror promotor sînteți, 
de ridicare a patriei pe culmile pro
gresului și civilizației, să urmăm 
neabătut exemplul dumneavoastră în 
întreaga noastră activitate, să facem 
totul pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român, a Șarci- 

• nilor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XI-lea al partidului și 

- din documentele recentei Conferințe 
Naționale, rod al gindirii dumnea
voastră științifice, creatoare, revolu
ționare.

Consiliul Central, toți lucrătorii 
din domeniul controlului muncito
resc, control instituit din inițiativa 
și potrivit indicațiilor dumneavoas
tră, se angajează să acționeze cu pa
siune și devotament revoluționar 
pentru a sprijini efectiv Îndeplini
rea sarcinilor ce revin tuturor uni
tăților din economia națională, să 
exercite un control constructiv, exi
gent și eficient asupra respectării și 
îndeplinirii întocmai a hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, a prețioase
lor dumneavoastră indicații".

După ce sînt adresate cele mai 
calde urări de sănătate, viată lungă 
și activitate rodnică, in mesajul IN
STITUTULUI DE CERCETĂRI CHI
MICE DIN BUCUREȘTI se spune : 
„în munca noastră de cercetare, care 
presupune perseverență și pricepere, 
exemplul personal pe care ni-1 dați 
constituie un imbold și o chezășie că 
urmindu-vă indicațiile vom putea 
realiza ceea ce dorim cel mai mult: 
dezvoltarea industriei chimice, astfel 
încît România să ajungă printre țări
le cele mai dezvoltate în acest do
meniu.

La acest fericit eveniment, 
gîndurile noastre rememorează pre
zența și dialogurile pe care le-ați 
purtat în mijlocul colectivului 
ICECHIM, efectul mobilizator al a- 
cestor discuții asupra orientării mun
cii noastre de cercetare.

Adresîndu-vă cele mai calde senti
mente pentru tot ce ați făcut pentru 
patria și poporul nostru, colectivul 
ICECHIM, în frunte cu comu
niștii, vă asigură că vor depune toa- 

. te stăruințele, toată capacitatea de 
muncă și pricepere tehnică, pentru 
a contribui la înfăptuirea mărețu
lui Program al partidului de 
industrializare a patriei noastre, pen
tru ridicarea activității de cercetare 
chimică la nivelul actualei etape de 
dezvoltare a țării, la nivelul încre
derii și sprijinului acordat de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general".

în mesajul adresat de COMITE
TUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se spune :

„Puternicele detașamente muncito
rești, toți oamenii muncii din județ 
au simțit în permanentă căldura și 
marea dumneavoastră grijă cu care 
îi înconjurați. Prin măsurile inițiate 
de dumneavoastră, județul nostru a 
cunoscut un vertiginos progres eco
nomic și social, tradiționala vocație 
constructivă a hunedorenilor și-a 
găsit o deosebită afirmare. Față de 
anul 1965, producția industrială a 
județului este acum de 2,1 ori mai 
mare, iar cea agricolă de 1,9 ori. în 
această perioadă au fost edificate 
noi capacități de producție, între care 
minele Paroșeni, Bărbăteni, Mestea
căn și Boita, două furnale de cite 
1 000 mc fiecare și două laminoare 
la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Centrala termoelectrică Mintia, Țe- 
sătoria de mătase Deva, Fabrica de 
încălțăminte Hunedoara, Fabrica .de 
bere Hațeg, întreprinderea de lianți 
Deva și altele. Se află în construcție 
mari obiective siderurgice la Hune
doara și Călan, hidrocentrala de pe 
Rîu Mare Retezat, un număr de 
nouă unități industriale în Valea 
Jiului, la Brad și Hunedoara.

Subliniem cu satisfacție și recu
noștință că zestrea edilitară a jude

țului s-a îmbogățit în acești ani cu 
peste 48 000 apartamente, 10 000 
locuri în cămine muncitorești și in
ternate școlare, două spitale. 5 300 
locuri in creșe, cămine de copii și 
grădinițe, 33 500 locuri în săli de 
clasă și 1 300 în cinematografe, cu 
dispensare, cămine culturale, trei 
case de cultură.

Pentru toate aceste mari înfăptuiri, 
pentru aleasa grijă ce o purtați 
destinelor lor, comuniștii și toți oa
menii muncii din vetrele de cărbu
ne, metal și energie ale Hunedoarei 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — vă roagă să pri
miți, în aceste momente solemne, 
profundele lor sentimente de mulțu
mire și recunoștință".

„Datorită ideilor călăuzitoare și în
drumărilor dumneavoastră după Con
gresul al IX-lea al partidului, atît. 
cercetările istorice, cît mai ales gin- 
direa istorică românească au cunos
cut un avint creator — se arată în 
mesajul INSTITUTULUI DE STUDII 
ISTORICE ȘI SOCIAL-POLITICE 
DE PE LÎNGA C.C. AL P.C.R. Pa
triot și revoluționar înflăcărat, iu

• Calde urări de sănătate, ani mulți și fericiți, deplină putere de muncă în fruntea partidului și a țării.
® Vibrante angajamente de a munci fără preget, de a traduce neabătut în viață prețioasele indicații, sfaturi și îndemnuri 

ale secretarului general al partidului.
® Sentimente înflăcărate de mulțumire și recunoștință pentru toate înfăptuirile dobîndite în anii de după Congresul 

al IX-lea.

bitor pasionat al istoriei multimile
nare a poporului român, prin cuvîn- 
tările dumneavoastră, rostite în fața 
a sute și sute de mii de oameni, 
ne-ați redescoperit, cu viziune largă, 
gloria și demnitatea trecutului de 
luptă al poporului român și ați des
chis larg orizonturile științifice ale 
cercetării istorice în spiritul mate
rialismului dialectic și istoric.

Cultivînd și continuînd pe o treap
tă superioară marile tradiții progre
siste din trecut, dinamicul și novato
rul nostru partid comunist, in frunte 
cu dumneavoastră. însuflețește clasa 
muncitoare, clasa conducătoare a tă
rii. întregul nostru popor pe calea 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate spre țelul minunat al 
erei comuniste. Vă asigurăm, iubite1 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi, 
lucrătorii institutului, am pus ferm la 
baza activității noastre prețioasele 
dumneavoastră aprecieri și îndrumări, 
că vom depune în continuare eforturi 
pentru a reda în lucrările noastre a- 
devărul istoric. în care clasa noastră 
muncitoare, poporul nostru să se re
găsească în toată frumusețea sa mo
rală, dovedită din plin de-a lungul 
multimilenarei sale existențe".

„întreaga noastră dezvoltare poli
tică. economică și socială, avîntul 
fără precedent al construcției socia
liste. grandioasa proiecție a viitoru
lui comunist poartă amprenta con
cepției originale, a viziunii noi, re
voluționare, cu care ați abordat pro
blemele vitale ale edificării socialiș- 
mului în țara noastră, a proeminen
tei dumneavoastră personalități — se 
relevă in mesajul CONSILIULUI OR
GANIZĂRII ECONOMICO-SOCIALE.

Preocuparea dumneavoastră neo
bosită pentru perfecționarea perma
nentă a activității de conducere și 
organizare a activității economico- 
sociale. de corelare armonioasă cu 
cerințele dezvoltării multilaterale a 
României socialiste, contribuția dum
neavoastră inestimabilă la crearea u- 
nor structuri capabile să răspundă 
comandamentelor afirmării progresu
lui tehnic și științific constituie pen
tru noi, toți cei care lucrăm în ca
drul acestui organism, un îndreptar 
prețios, pe baza căruia acționăm con
secvent pentru- îndeplinirea în mod 
exemplar a marilor obiective înscri
se in Programul partidului. în hotă- 
rirea Conferinței Naționale.

Călăuziți de idealurile ridicării pa
triei noastre pe noi culmi de civi
lizație și progres, vă asigurăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
cu acest prilej de întregul nostru a- 
tasament. de hotărîrea noastră fer
mă de a urma neabătut strălucitul 
dumneavoastră exemplu in muncă și 
in viață, participînd cu întreaga noas
tră putere de muncă la înfăptuirea 
politicii partidului, a valoroaselor 
dumneavoastră indicații".

„Asemenea tuturor județelor țării, 
Ilfovul a cunoscut transformările re
voluționare și binefacerile politicii 
înțelepte a partidului. Locuitorii ju
dețului nostru nu vor uita niciodată 
că ridicarea, pe această vatră a țării, 

a unor noi obiective industriale și 
agroindustriale, modernizarea și dez
voltarea agriculturii, a orașelor și 
comunelor, dezvoltarea științei, invă- 
țămintului și culturii sint legate 
nemijlocit de indicațiile și îndrumă
rile de o inestimabilă valoare, pe 
care ni le-ați dat și cu prilejul vizi
telor de lucru făcute în orașele și co
munele ilfovene — se spune în me
sajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
ILFOV AL P.C.R. ȘI AL CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Pentru grija și solicitudinea de 
care ne bucurăm, pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți spre binele orașe
lor și satelor județului Ilfov, vă adre
săm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mul
țumiri și ne angajăm să facem totul 
pentru a pune în valoare capacitatea 
creatoare, energia și talentul tuturor 
cetățenilor în scopul înfăptuirii isto
ricelor hotărîri ale celui de-al XI-lea 
Congres și ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român".

„De la poarta maritimă a țării — 
se scrie în mesajul COMITETULUI 
MUNICIPAL CONSTANȚA AL P.C.R. 
— vă aducem, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii, sen
timentele noastre de dragoste și re
cunoștință fierbinte, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, con
ducătorul înțelept și devotat al des
tinelor României socialiste.

Constanta șl cetățenii ei păstrează 
cu mindrie amintirea perioadei cînd 
ați lucrat ca secretar al regionalei 
Dobrogea a partidului, unde ați des
fășurat o rodnică activitate pentru 
așezarea, în această parte a țării, a 
temeliilor vieții noi, socialiste.

Acum, cînd împliniți 60 de ani de 
viață și 45 de ani de activitate revo
luționară, cu emoție și bucurie ve
nim de aici, de lâ mare, să vă adu
cem din inimă urările noastre de 
sănătate, viață lungă și multă pu
tere de muncă, pentru ca, in fruntea 
partidului și a poporului, să condu
ceți România sub soarele generos al 
comunismului".

„Oamenii muncii — români, ger
mani, maghiari — din această stră
veche vatră românească — se arată 
în. mesajul COMITETULUI MUNICI
PAL SIBIU AL P.C.R. - iși unesc 
bătăile fierbinți ale inimilor, adre
sîndu-vă din adincul sufletelor „La 
mulți ani !“.

în urarea aceasta, moștenită de la 
străbuni, noi cuprindem sentimentele 
noastre de profundă dragoste și res
pect, de nemărginită recunoștință 
pentru cel mai iubit fiu al țării.
• Noi știm că, avîndu-vă în fruntea 
gloriosului nostru partid și la cirma 
țării, putem păși cu nestrămutată 
încredere spre viitor, spre societatea 
comunistă, pe care o vom clădi 
prin munca noastră rodnică și pașni
că, cu însuflețirea și înflăcărarea 
nestinse, cu hotărîrea neclintită de a 
ridica vatra noastră strămoșească — 
așa cum ne îndemnați prin neconte
nita și pilduitoarea dumneavoastră 
activitate — spre culmile progresului, 
civilizației și bunăstării, spre binele 
nostru și al urmașilor noștri, spre 
slava și prețuirea în lume a acestui 
pămint — România".

„Cu profundă emoție șl legitimă 
bucurie, se scrie în mesajul COMITE
TULUI MUNICIPAL BRĂILA AL 
P.C.R., noi, cetățenii municipiului, ne 
unim glasul și bătăile calde ale inimii 
cu magnificul cor care răsună in a- 
ceste zile pe întreg cuprinsul țării 
pentru a cinsti aniversarea a 60 de 
ani de viață, din care 45 de activi
tate revoluționară, a celui mai iubit 
și demn fiu al poporului nostru, a 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Pe meleagurile noastre brăilene, 
pe unde milenii de-a rîndul ad trecut 
popoare după popoare, trăiește astăzi 
un om nou. Omul Muncii, care în
drăznește să ridice fruntea spre înăl
țimi. încrezător in înțelepciunea și 
forța partidului, în exemplul uriaș al 
personalității dumneavoastră, emi
nent om politic, luptător neobosit 
pentru pace, progres și înțelegere in
tre popoare.

îngăduiți-ne ca. în numele celor 
peste două sute de mii de locuitori 
ai acestei așezări, să vă urăm, cu tot 
respectul și iubirea noastră, sănăta
te, mulți ani fericiți, spre binele și 
prosperitatea poporului nostru, să 
urcați, alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de poporul nostru, trep

tele măreției și biruinței spre lumi
nile feerice ale comunismului".

„Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, se scrie în mesajul CO
MITETULUI MUNICIPAL ALBA 
IULIA AL P.C.R. și al CONSILIULUI 
POPULAR MUNICIPAL, constituie 
pentru comuniștii, pentru toți oa
menii muncii din municipiul Alba 
Iuliâ, veche vatră strămoșească, un 
prilej minunat de a-și îndrepta cu 
recunoștință gindurile de aleasă sti
mă și prețuire spre primul bărbat al 
țării, spre cirmaciul neobosit al des
tinelor gloriosului popor român, spre 
întiiul comunist, om intre oameni, și 
a vă ura după datina străbună „Mulți 
ani cu sănătate !“, să ne trăiți și, cu 
aceeași vigoare și cutezanță, să ne 
conduceți partidul și țara spre piscu
rile societății comuniste. Vă asigu
răm că sîntem ferm hotărîți să mer
gem neabătut pe drumul trasat de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, de recenta Confe
rință Națională a partidului, fiind 
conștienți că numai în acest mod ne 
vom aduce propria noastră contribu
ție la traducerea in viată a politicii 
partidului și statului nostru".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din orașul Vaslui — se spune în mesa
jul COMITETULUI ORĂȘENESC DE 
PARTID VASLUI Șl CONSILIULUI 
POPULAR ORĂȘENESC — își amin
tesc cu legitimă mindrie și profund 

respect de vizitele de lucru făcute de 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe aceste melea
guri moldovene, de ajutorul acordat 
prin indicațiile prețioase date pen
tru urbanizarea și modernizarea ora
șului VASLUI, veche cetate dom
nească de scaun a tyloldovei, înscrisă 
în istorie prin nenumărate acte de 
eroism în lupta pentru neatirnare și 
păstrare a ființei noastre naționale.

încercăm astăzi sentimente de a- 
dincă emoție și recunoștință, avînd 
fericitul prilej de a vă mulțumi, încă 
o dală, din adîncul inimilor noastre, 
pentru această grijă pe care ne-ați 
purtat-o și o purtați, pentru minu
natele zile pe care le trăim in Româ
nia socialistă sub semnul deplinei 
împliniri a mărețului program adop
tat de istoricul Congres al XI-lea al 
P.C.R. și hotărîrile recentei Confe
rințe Naționale".

în mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC ZALĂU AL P.C.R. se scrie: 
„La împlinirea vîrstei de 60 de ani și 
45 de am de activitate revoluționară, 
în numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor orașului Zalău, vă urăm din 
adîncul inimilor noastre, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și sincere felicitări 
pentru înțelepciunea, clarviziunea, 
consecventa și fermitatea revoluțio
nară cu care conduceți destinele 
României socialiste, pentru modul 
strălucit în care vă ocupați de afir
marea poporului român in concertul 
națiunilor lumii.

Noi, toți locuitorii orașului Zalău — 
români și maghiari,' tineri și virstnici, 
bărbați și femei — vă adresăm dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prinosul nostru de recu
noștință, cele mai călduroase mulțu
miri pentru grija și sprijinul acordate 
dezvoltării economico-sociale fără 
precedent a orașului nostru și ne an
gajăm cu întreaga noastră ființă să 
urmăm neabătut îndemnurile și sfa
turile pe care ni le-ați dat cu prile
jul vizitelor de lucru, să facem totul 
pentru dezvoltarea scumpei noastre 
patrii — România socialistă".

,-,Vă sîntem profund recunoscători 
— se spune in mesajul MINISTERU
LUI CONSTRUCȚIILOR INDUSTRI
ALE — pentru sprijinul pe care per
manent îl acordați modernizării ra
murii de construcții, înzestră
rii la nivelul înaltelor răspun
deri ce ne revin în făurirea ba
zei materiale a societății socialis
te multilateral dezvoltate. Gri
ja prioritară pe care o purtați bu
năstării oamenilor muncii o resimt 
din plin și constructorii, care au be
neficiat, printre primii, de majora
rea retribuției și de celelalte măsuri 
adoptate de partid in vederea ridi
cării mai accentuate a nivelului de 
trai.

Pilduitoarea dumneavoastră viață, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, neobosita dumneavoastră 
muncă și activitate, animate perma
nent de profund spirit revoluționar, 
calitățile de om politic și de stat, 

prețuirea și stima pe care v-o acordă 
popoarele lumii și marile personali
tăți politice ale contemporaneității, 
ne insuflă în permanență încredere 
și optimism și ne dau sentimentul 
că sîntem fiii unui popor ascultat 
și respectat in lume, dornic să-și 
făurească o viață liberă și fericită".

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R: se spune : 
„în fruntea conducerii partidului și a 
statului ați inaugurat cea mai fertilă 
perioadă din istoria densă a construc
ției socialiste, ați fundamentat in 
mod științific rolul de conducător al 
partidului, ne-ați fost întotdeauna 
și ne sînteți un sfătuitor înțelept, cu 
spirit pătrunzător, oferindu-ne proba 
vie a capacității de a îmbogăți știin
ța revoluționară a partidului, de a o 
aplica neabătut, în fiecare etapă, in 
mod creator, la condițiile concrete 
ale României.

Oamenii muncii din județul Buzău 
nu vor uita niciodată ajutorul per
manent primit din partea conduce
rii partidului, personal al dumnea
voastră, care ați venit în mijlocul 
nostru și ne-ați îmbărbătat, ne-ați 
mobilizat. Perspectivele minunate ce 
se deschid județului Buzău sînt ne
mijlocit legate de grija consecventă 
manifestată de conducerea partidului, 
de dumneavoastră personal, pentru 
dezvoltarea multilaterală, armonioasă 
și a acestei zone.

Exprimînd adînca recunoștință pen
tru strălucita dumneavoastră activi- 

‘tate de comunist înflăcărat și patriot 
neobosit, pusă în slujba demnității 
și propășirii poporului nostru, vă a- 
sigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de profun
da noastră adeziune la politica In
ternă și externă a partidului și sta
tului. de nemărginitul devotament și 
hotărîrea neclintită de a acționa in 
mod neabătut pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea, ale 

, Conferinței Naționale a partidului".
„Drept cel mai prețios omagiu adus 

dumneavoastră, la aniversarea a 60 
de ani de viață și a patru decenii și 
jumătate de intensă și exemplară 
muncă revoluționară — se arată în 
mesajul MINISTERULUI TRANS
PORTURILOR ȘI TELECOMUNI
CAȚIILOR — vă rugăm să primiți, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. angajamentul ■ nostru 
solemn de a traduce neabătut în via
ță și de aici înainte politica internă 
și externă a partidului și statului, în- 
deplinindu-ne cu cinste și înaltă răs
pundere sarcinile ce ne revin din is
toricele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale".

„Ultimul deceniu — se scrie în me
sajul COMITETULUI DE STAT 
PENTRU ENERGIA NUCLEARA - 
stă mărturie dezvoltării industriale 
fără precedent a patriei noastre, 
marcată de introducerea științei și 
tehnologiei, ilustrînd magistral viziu
nea îndrăzneață și creatoare a dum
neavoastră. Fizica și energia nucleară 
s-au bucurat de o atenție deosebită 
și au beneficiat de permanentă în
drumare și sprijin nelimitat din par
tea dumneavoastră, fiind chemate 
să participe nemijlocit la dezvoltarea 
economică și socială a țării.

Ne sînt’ vii în memorie întîlnirile 
de lucru pe care le-ați avut cu spe
cialiștii din domeniul nuclear și vă 
rugăm să ne permiteți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să vă exprimăm mulțumirile cele 
mai respectuoase și cea mai profun
dă recunoștință pentru prețioasele 
indicații pe care permanent ni 
le-ați dat.

Ne reafirmăm atașamentul de 
neclintit față de politica partidului și 
statului nostru, încrederea noastră 
nestrămutată că, sub înțeleaptă și 
clarvăzătoarea dumneavoastră con
ducere, poporul român își va vedea 
împlinite înaltele sale idealuri de 
prosperitate, progres și civilizație, in 
înțelegere și pace cu celelalte po
poare".

„în această memorabilă zi — se 
spune in mesajul UZINEI „TRAC
TORUL" BRAȘOV - gindurile con
structorilor de tractoare se îndreaptă 
spre dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu fierbinte recu
noștință și dragoste, avînd certitu
dinea că succesele obținute, progresul 
continuu realizat în întreprinderea 
noastră in toate domeniile nu ar fi 
fost posibile fără aplicarea cu con

secvență a politicii științifice, clarvă
zătoare a partidului, la elaborarea 
căreia dumneavoastră v-ați adus o 
strălucită contribuție creatoare. Ne 
sînt vii în inimi aprecierile acordate 
activității noastre in cuvîntarea rosti
tă in toamna anului trecut la marea 
adunare populară de la Brașov de 
către dumneavoastră, aprecieri care 
ne-au dat satisfacții, dar și imboldul 
de a ne perfecționa continuu activi
tatea în toate domeniile, pentru a 
putea traduce in viață mărețele sar
cini ce ne-au fost trasate prin docu
mentele celui de-al XI-lea Congres 
al partidului și ale Conferinței Na
ționale".

în mesajul ÎNTREPRINDERII DE 
MAȘINI GRELE BUCUREȘTI se 
spune, între altele : „Istoria partidu
lui și a patriei noastre a înscris cu 
litere de aur în paginile sale excep
ționala contribuție adusă de dum
neavoastră la eliberarea națională și 
socială, asigurarea independenței și 
suveranității. triumful socialismu
lui in România.

întreprinderea noastră, rezultat al 
gîndirii și inițiativei dumneavoastră 
privind construirea și organizarea 
unor mari platforme industriale, s-a 
bucurat permanent de prețioasele 
dumneavoastră indicații și recoman
dări care au înrîurit în mod hotări- 
'tor eforturile întregului colectiv pen
tru afirmarea gîndirji novatoare și a 
creației tehnico-științifice românești 

în construcția de utilaje complexe. 
Ne angajăm să îndeplinim integral 
și să depășim sarcinile de mare im
portantă ce revin întreprinderii noas
tre in vederea înzestrării economiei 
țării cu mașini și utilaje de înaltă 
performantă și creșterii producției 
pentru export".

„Vă aducem un fierbinte omagiu, 
însoțit de cele mai calde sentimente 
și urări de sănătate șl viață înde
lungată, izvorite din adîncul ființei 
noastre — se spune în mesajul ÎN
TREPRINDERII AGRICOLE DE 
STAT VALEA LUI MIHAI, JUDE
ȚUL BIHOR.

Cu toții ne amintim de indicațiile 
prețioase și mobilizatoare ce nl le-ați 
dat cu ocazia vizitelor în unitatea 
noastră, sfaturi care au deschis un 
larg orizont spre obținerea unor pro
ducții agricole superioare.

Alături de întregul nostru popor, 
sîntem deosebit de bucuroși de a trăi 
și munci după inalta dumneavoastră 
pildă de dăruire comunistă, elan re
voluționar și clarviziune științifică, 
slujind cu credință făurirea celei mai 
drepte societăți pe pămintul Româ
niei — socialismul și comunis
mul — Idealurile de pace, cinste, 
prietenie, dreptate și întrajutorare 
între popoarele și țările lumii, idei 
care v-au adus respectul și inalta 
prețuire pe cele mai îndepărtate me
ridiane".

„Ce poate fi mai înălțător pentru 
oamenii unei localități, care pentru 
dreptate și libertate s-au răsculat în 
1888, 1907 și încă de multe alte ori, 
decit mîndria de a se fi ridicat din 
satul lor, cel mai drept și iubitor de 
libertate dintre toți fiii țării — se 
spune în mesajul adresat de LOCUI
TORII COMUNEI SCORNICEȘTI.

Vă mulțumim din inimă pentru 
împlinirile din fiecare casă, din fie
care uliță, din fiecare sat, comună 
sau oraș, vă mulțumim în numele 
Idealurilor generațiilor trecute și ale 
celor care vor mai veni după noi și 
vor găsi uzine și fabrici in locuri 
unde, pînă mai ieri, lanuri de grîu 
și de porumb se unduiau in bătaia 
vîntului lipsite de vlaga belșugului, 
unde sute de lacuri au luat ființă 
pe dealuri și cîmpii pentru a le 
transforma în grădini înfloritoare.

Inimile poastre, ale celor peste 
11 000 de locuitori ai Scorniceștiului, 
vibrează la unison, dorindu-vă ani 
mulți și fericiți, tinerețe fără bătrî- 
nețe în gîndire și acțiune pentru a 
ne conduce cu aceeași cutezanță și 
clarviziune spre noi Izbînzi ale pro
gresului, civilizației și umanismului".

In mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN DE PARTID SATU MARE ȘI 
ĂL CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : „Perioada fericitei 
călăuziri de către dumneavoastră a 
destinelor patriei socialiste a însem
nat și înseamnă tot mai mult, Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împli
nirea celor mai cutezătoare opțiuni 
în domeniul edificării unei economii 
avansate, al bunăstării celor ce mun
cesc.

Leagănul sătmărean al gliei stră
bune. asemenea întregii țări, este be
neficiarul unei înfloriri fără prece
dent. marcată de grija ce ne-o pur- 
tați. de ajutorul nemijlocit prin care 
ne-ați însuflețit energiile.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
acest mîndru colț de patrie, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, strins uniți în simțire și fap
tă. dau glas profundei lor gratitu
dini. iși reafirmă legămîntul solemn 
să nu precupețească nici un efort in 
lupta și munca țării pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. pentru ca România să stră
lucească tot mai mult".

„Reafirmăm și cu acest prilej — 
se spune în mesajul ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE MEDICALE — hotărirea 
întregului personal muncitor din 
cercetarea medicală și farmaceutică 
de a acționa, în continuare, cu ener
gie și abnegație, pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor ce ne 
revin din Programul partidului, pen
tru ocrotirea sănătății întregului 
popor. Ca oameni de știință, apre
ciem în cel mai înalt grad clarviziu
nea și spiritul științific de care ați 
dat dovadă in toate împrejurările, 
atît în analizarea într-o concepție 
realistă a realizărilor obținute, cît și 

■în stabilirea celor mai corespunză
toare direcțif de urmat, pentru asi
gurarea uriașei dezvoltări viitoare a 
societății noastre multilateral dezvol
tate".

în mesajul ASOCIAȚIEI CINEAȘ
TILOR se spune : ;.Călăuziți de pre
țioasele dumneavoastră îndrumări și 
indicații privind dezvoltarea și în
florirea artei noastre cinematogra
fice. animați de spirit partinic și o 
înaltă răspundere patriotică, noi. ci
neaștii din Republica Socialistă •! 
România, ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a face să 
crească rolul educativ al filmelor 
noastre, pentru a face din arta 
noastră un puternic instrument pus 
în slujba idealurilor societății noas
tre socialiste, promovate de dumnea
voastră cu atîta înțelepciune și con
secvență.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toată forța 
talentului și toată dăruirea noastră 
vor fi puse în slujba idealurilor pe 
care ni le inspirați, pentru a da fil
melor noastre expresia unei arte re
voluționare, de adincă rezonantă în 
conștiința milioanelor și milioanelor 
de spectatori, năzuind ca operele 
realizate să fie expresia cea mai e- 
locventă a adeziunii tuturor cineaști
lor la Programul partidului de înflo
rire a țării".

„Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLA DE STAT PIE- 
TROIU. JUDEȚUL IALOMIȚA, se a- 
rată în mesaj, vă adresează, mult 
iubite șistimate tovarășe secre
tar general' Nicolae:, Ceaușescu. cele 
mai calde urări de sănătate, ani mulți 
și fericiți în fruntea partidului și a 
țării. Fiu devotat al poporului nostru, ' 
revoluționar înflăcărat al luptei pen
tru eliberare socială și independență 
națională, militant neobosit pentru 
realizarea idealurilor de muncă și 
viată ale tuturor cetățenilor patriei, 
cunoscător și ctitor al vieții noi, ne 
sînteți permanent în inimă și con
știință. ne conduceți și imbărbătați 
întotdeauna pentru ca obiectivele și 
sarcinile ce ne revin să fie înfăp
tuite exemplar. Ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort in lupta 
pentru’ife smulge ogoarelor roade tot 
mai bogate, contribuind astfel la 
realizarea programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism".

„Cu alese sentimente de dragoste 
și prețuire, de profundă recunoștință 
pentru reușita de a fi dat strălucire 
și măreție pămîntului nostru strămo
șesc, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — se spune în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R. — își mani
festă ' gîndurile și trăirile de admira
ție și profund respect, înțelegind că 
fiul cel mai ales al țării, Ceaușescu 
Nicolae, a învățat poporul să trăiască 
și să gîndească liber și stăpîn in pro- 
pria-i țară, să fie deplin responsabil, 
drept și hotărît în a-și realiza aspi
rațiile sale de progres, de pace și 
colaborare. Prin , întreaga dumnea
voastră activitate ați afirmat și rea
lizat dreptul egal al fiecăruia dintre 
noi, respectul și admirația pentru 
înaintași, forța de a făuri prezentul 
și încrederea nețărmurită în viitor, 
punînd în centrul acestei minunate 
opere omul, făuritorul acestei patrii 
de două ori milenară.

Vă mulțumim din Inimă, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
grija părintească ce o purtați țării, 
dezvoltării acestui județ, pentru 
prestigiul de care se bucură Româ
nia în lume și. într-un singur glas, 
ca o singură voință, vă urăm ani 
mulți șl fericiți, angajindu-ne să ne 
sporim eforturile pentru a face țara 
mai frumoasă, mai înfloritoare !“.

Intr-un ’ alt mesaj, colectivul de 
muncă din cadrul STAȚIUNII PEN
TRU MECANIZAREA AGRICULTU
RII MIROȘI, JUDEȚUL ARGEȘ, se 
subliniază: „Scumpe și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu 
cel mai iubit și stimat fiu al clasei 
muncitoare și poporuliii. vă adresăm 
cele mai profunde sentimente de dra
goste. stimă și respect. împreună cu 
urarea fierbinte de multă sănătate, 
viață îndelungată și multă fericire.

Pentru toti oamenii muncii de pe 
ogoarele argesene vor rămîne neșter
se în amintire vizitele dumneavoastră 
de lucru in județul Argeș, in livezile 
pomicole. în grădinile de legume, in 
complexele zootehnice. Prețioasele 
dumneavoastră indicații, sfaturile. în
demnurile ce ni le-ati dat au consti
tuit și constituie pentru noi îndru
marul de bază al activității ce o des
fășurăm in scopul sporirii continue a 
rodniciei ogoarelor, a rodniciei mun
cii noastre.

Cu ocazia acestui însemnat eveni
ment din viata partidului si poporu
lui nostru, ne îndreptăm spre dum
neavoastră gîndurile de cinstire, de 
adincă prețuire si recunoștință și ne 
angajăm să valorificăm deplin toate 
resursele materiale si umane de care 
dispunem, pentru sporirea continuă a 
productivității muncii, a producției 
agricole in unitățile pe care le ser
vim".
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România, 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Domnule președinte,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere, vă adresez viile mele felicitări și cele mai sincere 
urări pentru dumneavoastră personal și succes iri importanta mi
siune în fruntea țării dumneavoastră.

Aș dori să reafirm și cu această ocazie înalta mea apreciere 
pentru cooperarea strînsă existentă între România și Organizația 
Națiunilor Unite, sprijinul pe care dumneavoastră și guvernul 
dumneavoastră îl acordați în permanență organizației noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 
considerațiuni. »

KURT WALDHEIM
Secretar general

al Organizației Națiunilor Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere, vă rog să primiți, din partea poporului elen și a mea 
personal, felicitări călduroase, împreună cu cele mai bune urări 
de fericire pentru dumneavoastră și de prosperitate pentru po
porul român prieten. •

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului indian, precum și al meu 

personal, am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre feli
citările noastre călduroase și cele mai bune urări pentru o viață 
lungă, multă sănătate și fericire cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a zilei de naștere a Excelenței Voastre.

Folosesc, de asemenea, acest prilej pentru a transmite cele mai 
bune urări ale noastre pentru progresul și bunăstarea poporului ro
mân prieten. 1

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale-
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, adresez Excelenței 

Voastre felicitările mele sincere, împreună cu cele mai calde urări 
pentru sănătatea și fericirea personală a Excelenței Voastre, pen
tru viitorul fericit al poporului roniăn.’

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, îmi este plăcut, domnule președinte șl drag prieten, să 
adresez Excelenței Voastre, in numele meu personal, al guvernului 
și al poporului tunisian, cele mai bune și călduroase felicitări.

Folosesc această fericită ocazie pentru a vă exprima cele mai 
cordiale și vii urări de fericire, de succes în activitatea dumnea
voastră, de sănătate și viață îndelungată pentru a putea continua, 
mult timp încă, să conduceți, așa cum ați făcut-o și în trecut, 
destinele fericite ale poporului român prieten, pe linia indepen
denței naționale, a prosperității și progresului.

Cu înaltă considerație și caldă prietenie,

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, sînt fericit să vă adresez cele mai bune urări de sănătate 
și fericire. în același timp, transmit urări de blne_ țării dumnea
voastră și poporului român, exprimînd speranța că vor continua 
să prospere în pace.

JULES LEGER
Guvernatorul general. al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al celei de-a 60-a aniversări a zilei dum

neavoastră de naștere, doresc să vă transmit călduroase felicitări, 
precum și cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață în
delungată, progres continuu și' prosperitate poporului Republicii 
Socialiste România, sub conducerea înțeleaptă a Excelenței 
Voastre.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Mult stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Comitetul Executiv și Secretariatul Consiliului de Ajutor Eco

nomic Reciproc vă felicită cordial pe dv., conducătorul încercat al 
României socialiste, militant de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internațion,ale, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei de naștere.

în această zi memorabilă, am dori să remarcăm în mod de
osebit activitatea dv. nobilă și neobosită, îndreptată spre întărirea 
și adînțirea relațiilor dintre țările noastre, pe baze durabile, în 
cele mai importante domenii ale producției materiale, spre reali
zarea Programului complex al adincirii și perfecționării in conti
nuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste 
a țărilor membre ale C.A.E.R., in interesul progresului social-eco
nomic al fiecărei țări membre a C.A.E.R., cit și al tuturor țărilor 
membre ale C.A.E.R. în ansamblu.

Aflindu-vă în înaltele posturi de secretar general al Partidului 
Comunist Român și de președinte al Republicii Socialiste Româ
nia, manifestați permanent preocupare și atenție față de dezvol
tarea și întărirea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a că
rui activitate se bazează pe înaltele principii marxist-leniniste ale 
colaborării de tip nou.

Vă dorim,, profund, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate și succese in continuare în activitatea dumneavoastră de 
partid și de stat, spre binele poporului român care făurește socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată, spre întărirea prieteniei 
de nezdruncinat și a colaborării frățești dintre țările noastre, în
tărirea păcii in întreaga lume.

COMITETUL EXECUTIV AL CONSILIULUI 
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

SECRETARIATUL CONSILIULUI
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCUj

• Președintele Republicii Socialiste Romania
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Exce

lenței Voastre, doresc să vă transmit urările mele cele mai căldu
roase pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru succesul 
înaltei dumneavoastră misiuni. La aceste urări îmi este plăcut să 
adaug cele pe care le adresez, în numele poporului italian și al meu 
personal, pentru prosperitatea poporului român prieten, pentru dez
voltarea tot mai fructuoasă a raporturilor de colaborare prieteneas
că existente între cele două țări ale noastre,

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

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, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez 
sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală. %

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am plăcerea să vă transmit, domnule președinte, cordi
alele mele felicitări, împreună cu afectuoase urări de fericire 
personală, de bunăstare pentru poporul român.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresăm sincerele noastre felicitări și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră și a doamnei Ceaușescu, pre
cum și pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român.

IULIANA regină și
BERNHARD Prinț al Țărilor de Jos

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al sărbătoririi zilei dumneavoastră de naște

re, care coincide cu aniversarea a 45 de ani de strălucită carieră 
politică, doresc să adresez Excelenței Voastre, In numele poporu
lui iordanian și al meu personal, sincere felicitări, precum și urări 
de multă sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres 
pentru poporul prieten al României. ' ,

HUSSEIN I
Regele Regatului Hașemit 

al Iordaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am onoarea să vă adresez, in numele Consiliului Federal, 
cele mai călduroase felicitări, împreună cu urări sincere pentru 
sănătatea și fericirea dumneavoastră personală.

WILLI RITSCHARD
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al aniversării zilei de naștere a Excelenței 

Voastre, guvernul și poporul Maltei mi se alătură în a vă transmite 
un salut sincer și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de ani mulți în care să continuați a conduce, cu succes, 
poporul prieten al României pe calea prosperității.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am plăcerea să transmit Excelenței Voastre sincerele mele 
felicitări.

Primiți, Excelență, cele mai bune urări ale mele de mulți ani 
fericiți, precum și de succes deplin in conducerea țării și poporului 
dumneavoastră, spre progres și prosperitate continuă.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Lu

xemburghez și al tuturor comuniștilor, precum și a numeroși oameni 
progresiști din Luxemburg, vă adresez cele mai călduroase urări cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a dumneavoastră.

în calitatea de conducător al clasei muncitoare și al poporului 
român, prin marile dumneavoastră merite în opera de construcție 
socialistă a României, ați dobindit considerația și respectul nu 
numai in România, ci și dincolo de frontierele sale.

Vă dorim multă sănătate și o îndelungată activitate în interesul 
clasei muncitoare române și in lupta pentru pace și progres, care 
unește cele două partide ale noastre.

RENE URBANY
Președintele Partidului Comunist 

Luxemburghez

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

Președintele Republicii Socialiste România
Vă transmit cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniver

sări a zilei dumneavoastră de naștere. Cu speranța fierbinte de a 
întări relațiile noastre de cooperare prietenească, vă doresc multă 
sănătate și noi succese in activitatea dumneavoastră.

Cu deosebit respect,
1CHIO ASUKATA

• Președintele Comitetului Central Executiv
al Partidului Socialist din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere 

a Excelenței Voastre, am marea plăcere de a vă transmite căl
duroase felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, 
precum și de prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

HIROHITO
Împăratul Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez, domnule președinte, felicitările mele cele mai 
cordiale, precum și cele mai bune urări dumneavoastră personal 
și in îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale f
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doamna Marcos mi se alătură in a transmite Excelenței Voastre, 

cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, cele mai călduroase felicitări. Doresc Excelenței Voastre 
multă sănătate, putere de muncă și înțelepciune pentru a conduce 
mai departe țara și poporul dumneavoastră, pe linia păcii, progre
sului și prosperității.

Permiteți-ne, doamnei Marcoș și mie, să vă transmitem, de ase
menea, dumneavoastră și doamnei Ceaușescu, multă fericire șl 
succese.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în aceste momente, cînd poporul prieten al României sărbăto

rește cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, 
imi face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre, in nu
mele meu și din partea poporului și Guvernului Republicii Demo
cratice Sudan, urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a 

Excelenței Voastre, imi este plăcut să vă transmit cordiale 
felicitări, in numele poporului, al guvernului revoluționar al 
forțelor armate din Peru și al meu personal, împreună cu urări 
de fericire personală, prectțm vși_ . de prosperitate nobilului , popor 
român, de continuă întărire a pțișțeniei peruano-române in .cadrul 
crescîndei și fructuoasei cooperări pe care o promovează guvernele

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericitului eveniment al celei de-a 60-a aniversări 

a zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere să transmit 
Excelenței Voastre felicitările mele.

DANIEL ODUBER
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al celei de-a 60-a aniversări a zilei dum

neavoastră de naștere, am plăcerea de a transmite , Excelenței 
Voastre călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări ale 
mele, împreună cu salutul prietenesc al poporului din Israel.

EPHRAIM KATZIR
Președintele statului Israel

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul din Sri Lanka mi se alătură în a transmite 

Excelenței Voastre sincerele noastre felicitări și cele mai bune 
urări cu prilejpl celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.

Noi, in Sri Lanka, urmărim cu interes progresele însemnate 
obținute de Republica Socialistă România sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și apreciem in mod deosebit inițiativele dum
neavoastră pe plan internațional îndreptate spre instaurarea unei 
noi ordini internaționale bazate pe principiile egalității și justiției.

Vă dorim multă sănătate și noi succese in activitatea viitoare.

WILLIAM GOPALLAWA
Președintele Republicii Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Seâretar general al Partidului Comunist Român 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican, 
vă adresăm calde felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere.

Vă dorim ani îndelungați de activitate revoluționară în cadrul 
mișcării comuniste internaționale și noi succese in fruntea Parti
dului Comunist Român, conducătorul poporului român in construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Proletari din toate țările uniți-vă 1

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Mexican,

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO ' 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Mexican
*

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a dumneavoastră, vă trans

mitem cordialele noastre urări de sănătate și fericire, precum și 
dorința noastră de a face totul pentru dezvoltarea și înflorirea re
lațiilor de sinceră prietenie intre cele două țâri, partide și popoare 
ale noastre.

COMANDAMENTUL NAȚIONAL
AL PARTIDULUI BAAS ARAB SOCIALIST 

DIN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, comuniștii chilieni vă adresează un frățesc și afectuos 
salut.

întreaga dumneavoastră existență ați dedicat-o cauzei revoluției 
și socialismului, progresului, libertății și fericirii poporului român, 
încă din anii adolescenței, dumneavoastră v-ați aflat în prima linie 
a luptătorilor împotriva exploatării omului de către om și in 
lupta împotriva reacțiunii și fascismului, pînă la triumful deplin 
al socialismului în România.

După eliberarea de sub jugul fascist, România și-a trans
format viața. România era o țară săracă și înapoiată în care predo
minau feudalismul și mizeria marilor mase. în prezent, România 
este o republică socialistă puternică, ale cărei imense succese 
economice și culturale constituie o dovadă extraordinară a forței 
creatoare a socialismului. Sub conducerea dumneavoastră, Republica 
Socialistă România face parte din comunitatea mondială socialistă 
de care Se lovesc aceia care, în mod inutil, doresc să oprească 
mersul înainte al omenirii.

în fruntea Partidului Comunist Român și a statului, dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, ați jucat un rol eminent și hotărîtor 
în construcția unei noi vieți în România.

în acești ani duri de luptă împotriva tiraniei fasciste, poporul 
din Chile se simte înconjurat de cea mai amplă solidaritate a 
tuturor popoarelor din lume, în special din partea Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări din sistemul socialist.

Noi, chilienii, sintem recunoscători Republicii Socialiste România 
și dumneavoastră personal pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat 
și pentru care vă adresăm profunde mulțumiri. Mulți chilieni au 
fost primiți în România socialistă, și-au găsit în această țară un 
adevărat „azil împotriva opresiunii", așa cum glăsuiește o strofă 
a imnului nostru național.

Dorim să vă exprimăm, de asemenea, recunoștința noastră pen
tru contribuția dumneavoastră personală la menținerea și dezvol
tarea relațiilor frățești dintre partidele noastre, relații bazate pe . 
principiile internaționalismului proletar, respectul mutual și co
laborarea reciprocă.

La împlinirea vîrstei de 60 de ani, vă dorim, tovarășe Ceaușescu, 
multă sănătate și forță de muncă în fruntea destinelor poporului 
dumneavoastră, ale cărui victorii continuă și vor continua să în
tărească comunitatea socialistă și lupta popoarelor pentru eliberarea 
lor, pace și progres. La sărbătorirea celor șase decenii ale vieții 
dumneavoastră revoluționare, ne alăturăm sentimentelor poporului 
român.

LUIS CORVALAN
Secretar general 

al Partidului Comunist din Chile►

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
Comitetul Central și întregul Partid Comunist din Belgia, pre

cum și eu personal vă adresăm cele mai frățești felicitări cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a dumneavoastră.

în fruntea Partidului Comunist Român ați condus țara și poporul 
dumneavoastră la numeroase succese in construcția socialistă.

Partidul nostru dă o înaltă apreciere luptei dumneavoastră 
neobosite pentru coexistența pașnică, pentru securitate și pace in 
Europa și în lume.

Vă dorim, de asemenea, multe succese in construcția socialistă 
a societății românești și în lupta pentru salvgardarea păcii.

Primiți, dragă tovarășe, salutările noastre cele mai frățești.

LOUIS VAN GEYT
Președintele Partidului Comunist 

din Belgia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresăm salutările noastre cele mai cordiale si cele mai 
bune urări. .

Vă urăm dumneavoastră personal și Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român multe succese și noi victorii în importanta 
dumneavoastră activitate pentru dezvoltarea pe mai departe a so
cietății socialiste în România, întărirea păcii mondiale și a .secu
rității popoarelor, pentru lărgirea cooperării pașnice între state.

Cu salutări frățești,
In numele Comitetului Central 

, al Partidului Comunist Finlandez,
AARNE SAARINEN

președinte

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan, 

dorim să transmitem felicitarea noastră caldă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România și secretar 
general al Partidului Comunist Român, cu prilejul împlinirii, la 
26 ianuarie, a 60 de ani de viață.

Figura și personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu merită 
cea mai înaltă considerație din partea mișcării muncitorești inter
naționale. Preocuparea sa pentru cauza poporului nostru, manifes
tată cu diverse prilejuri, reflectă înalta sa responsabilitate.

Sintem siguri, dragi tovarăși, că comuniștii români, sărbătorind 
nașterea celui mai important conducător al lor, vor întări legăturile 
prieteniei nezdruncinate cu partidul nostru, cu comunitatea socia
listă de națiuni, cu Uniunea Sovietică, subliniind existența unui 
puternic front mondial antiimperialist și de luptă pentru cauza 
păcii intre popoare și a eliberării naționale.

Cu salutări frățești,
JORGE DEL PRADO

Secretar general 
al Partidului Comunist Peruan

GUSTAVO ESPINOZA
Secretar al C.C. al P.C.P. 

cu probleme internaționale

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Adresăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu ocazia celei de-a 

60-a aniversări a zilei sale de naștere, cele mai bune și călduroase 
urări.

îi dorim viață lungă, pentru a-șl pune remarcabilele sale calități 
în slujba poporului român.

In numele Partidului Elvețian al Muncii,
JEAN VINCENT

președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresăm. în numele tuturor comuniștilor austrieci, cele 
mai cordiale felicitări.

Drumul parcurs de dumneavoastră, de la fiu de țăran Ia secretar 
general al Partidului Comunist Român și președinte al Republicii 
Socialiste România, este caracterizat prin remarcabila dumneavoas
tră contribuție la lupta mișcării muncitorești dinaintea celui de-al 
doilea război mondial, prin prigoana sălbatică căreia i-ați fost supus 
în timpul dominației fasciste, prin rolul pe care îl jucați de la eli
berare in edificarea unei Românii socialiste.

Partidul Comunist Român, în fruntea căruia vă aflați și de care, 
de decenii, ne leagă relații prietenești și frățești, pe baza interna
ționalismului proletar, a depus eforturi, pline de succes, pen
tru a scoate România din sărăcia și subdezvoltarea secolelor trecute 
și transformarea ei într-o țară socialistă înfloritoare.

Vă dorim, dragă tovarășe Ceaușescu, sănătate deplină și putere 
creatoare in interesul continuării operei de construcție socialistă in 
România, al .luptei pentru independență națională, pentru destin
dere, pentru idealurile socialismului.

Pentru Comitetul Central
al Partidului Comunist din Austria

FRANZ MUHRI
președinte

ERWIN SCHARF
secretar
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O granitaa 
si entuziasta sărbătoare

(Urmare din pag. I)

președintele tării a unor distincții 
din cele mai inalte ale unui șir de 
țări, ca și prin afluxul vast al me
sajelor adresate în aceste zile de 
șefi de state, conducători ai parti
delor comuniste și muncitorești1, ai 
mișcărilor de eliberare națională, 
personalități politice din nenumă
rate, țări ale lumii, prin felicitările 
reprezentanților diplomatici din 
București, prin manifestările am
ple organizate peste hotare, prin 
puternicul ecou al aniversării în 
presa internațională — toate ex- 
primind aprecieri de profundă 
stimă și considerație la adresa 
conducătorului și a României so
cialiste. S-a evidențiat astfel, încă 
o dată și deosebit de pregnant, 
ideea-forță exprimată în cuvintele 
scandate cu atîta însuflețire de po
porul nostru și reintilnite pe di
ferite meridiari'e ale globului — 
„Ceaușescu — România".

Nu s-ar putea încheia aceste 
rindurj fără a releva că nivelul 
conștiinței socialiste a poporului 
și-a găsit o elocventă ilustrare prin 
faptul că în mesajele către secre
tarul general al partidului oamenii 
muncii au insotit urările calde cu 
angajamentul de a munci mai bine, 
de a acționa cu și mai multă c- 
nergie și fermitate pentru înfăptui
rea exemplară a Programului parti
dului, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale. 
Este, in aceasta, exprimarea hotărî- 
rii de a urma înalta pildă de ab
negație spre binele patriei, a secre
tarului general al partidului este 
exprimarea convingerii, la a cărei 
trainică înrădăcinare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a contribuit 
cel mai mult, că progresul și pros
peritatea patriei, făurirea acelui 
viitor luminos la cafe aspiră și pe 
care-1 merită poporul român stau 
in propriile sale mîini, iși pot găsi 
înfăptuire numai și numai prin 
munca proprie, prin mobilizarea și 
valorificarea tuturor resurselor*ma

teriale și spirituale de care dispune 
societatea noastră.

Primind omagiul comuniștilor, al 
clasei muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii, al întregului popor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a oma
giat la rindul său Partidul Comu
nist Român, conducătorul politic 
încercat al poporului pe calea so
cialismului, i-a urat să devină tot 
mai puternic, să-și întărească și 
mai mult legăturile cu masele ce
lor ce muncesc, să se călăuzească 
mereu, neabătut, după concepția 
revoluționară despre lume, spre a 
rămine mereu tinăr, a servi Întot
deauna interesele și aspirațiile de 
bunăstare, fericire, independență 
ale națiunii noastre.

Primind omagiul comuniștilor, al 
clasei muncitoare, al tuturor oame
nilor muncii, al întregului popor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a oma
giat la rindul său eroica noastră 
clasă muncitoare, harnica țărăni
me, intelectualitatea, întregul nos
tru popor — forța hotăritoare a tu
turor succeselor noastre, i-a adre
sat urarea de tinerețe fără bătrâ
nețe, spre a trăi mîndru și liber în 
comunism, în strînsă solidaritate cu 
celelalte națiuni socialiste, cu toa
te națiunile lumii.

Și, intr-adevăr, viitorul va fi așa 
cum îl dorim, așa cum îl prefigu
rează cu clarviziune Programul 
partidului. îndreptățesc această cer
titudine. faptul că avem un popor 
eroic, harnic și talentat, capabil să 
săvirșească prin lumina minții si 
puterea brațelor sale adevărate 
minuni; avem un partid încercat, 
mai puternic și mai unit ca ori- 
cînd, care și-a dovedit cu strălu
cire capacitatea de a călăuzi desti
nele poporului.

Și avem în fruntea partidului și 
a țării un strălucit conducător, în a 
cărui gîndire și acțiune își găsesc 
întruchipare calitățile cele mai 
inalte și interesele supreme ale na
țiunii noastre socialiste — avem acel 
„OM MARE — LA VREMURI 
MARI".

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

De la început-foarte greu
CORESPONDENȚA

Joi au început, în mai multe orașe 
din Danemarca, întrecerile celei de-a 
noua ediții a campionatului mondial 
de handbal — disciplină sportivă în 
care țara noastră deține supremația 
cunoscută și recunoscută de nu mai 
puțin de 17 ani, practic din 1961, cind 
a cucerit primul titlu de aur, per
formanță repetată apoi de încă trei 
ori, fără ca la celelalte mart com
petiții, inclusiv olimpiadele, să lip
sească de pe podium.

Aici, în aceste zile, ne-am Convins 
cu toții de ceea ce de fapt intuiam 
înaintea plecării din țară-: anume că 
ediția ’78 va fi mai aspră și mai 
strîns disputată decît oricare dintre 
celelalte, cel puțin zece formații din 
16 participante aspirind cu îndreptă
țite speranțe și pretenții la o me
dalie. Ca să nu mai vorbim de in
tensitatea ce o conferă, luptei sportive 
dorința fiecărei competitoare de a 
ocupa măcar unul din cele șase 
locuri ce asigură calificarea pentru 
viitoarea olimpiadă.

Pentru reprezentativa noastră a 
fost foarte greu încă de Ia început. 
Nici nu putea fi .altfel, din moment 
ce sorții deciseseră ca aceste mon
diale să debuteze cu finala celor 
două ediții anterioare: România 
— R. D. Germană. Atunci, după 
cum bine vă amintiți, am cîști- 
gat noi — și la Paris și la Ber
lin. De data aceasta însă a 
fost rîndul tradiționalilor noștri 
parteneri să cîștige. Azi, sîmbătă 
după-amiază, veți putea viziona la 
televizor înregistrările partidei — 
ceea ce ne scutește pe noi să mai 
relatăm succesiunea fazelor și a sco
rului. Noua noastră formație — cu- 
prinzînd trei generații de jucători — 
nu a jucat rău. într-un meci consi
derat apoi de către reprezentantul 
■Federației internaționale de handbal

" -pt și finalul actualei ediții, s-a 
. jărat bine (mai bine decît in me
ciurile de pregătire), și-a impus une
ori jocul, a reușit o serie de faze 
de mare spectacol. De ce am pierdut 
totuși ?

Pe teren am pierdut pentru că : 
handbaliștii noștri nu au reușit să 
tranșeze în favoarea lor nici unul din 
cele șapte, opt momente decisive din 
punct de vedere strategic și psiholo
gic ; atacul (mai slab decît părea) 
nu a avut forță colectivă (de la noi 
au inscris goluri patru jucători, de 
la adversari, 7 !) ; am ratat trei lo
vituri de La șapte metri (adversarii 
numai una) ; prea puțini jucători au 
corespuns (numai Penu — care în 
felul acesta a infirmat pronosticurile 
cotidianului danez „B. T.“, ce îl ve
dea lipsit de formă — Birtalan și 
Slockl) ; debutanții noștri la mon
diale (Fblker, Durău, Drăgăniță) au 
fost sub nivelul exigențelor în cam
pionatul mondial (in timp ce în 
echipa adversă, exact debutanții s-au 
evidențiat) ; Radu Voina nu a putut 
evolua la valoarea sa din pricina 
accidentării de care se știa mai de
mult.

Acestea au fost insuficiențe de joc. 
în același timp, au ieșit in evidență 
și citeva slăbiciuni generale ale ac
tualei noastre reprezentative. Antre
norul Cornel Oțelea, foarte afectat 
de înfrîngere, mărturisea, spre exem
plu, că lipsește echipei veritabilul 
conducător de joc, nici unul dintre 
componenții echipai nereușind să 
circule cu măiestrie printre adversari 
și să angajeze pivoții. Iar la con
ferința de presă ce a urmat imediat 
după meci, antrenorul formației 
R.D.G., Paul Tiedemann, declara că 
începuse să spere în această victorie 
imediat după cea din „Trofeul Car- 
pați" de la Baia Mare, cînd sesizase 
că noua noastră reprezentativă nu a 
reușit încă să asambleze cele trei 
generații de handbaliști la nivelul 
trecutelor campionate mondiale. A- 
ceste deficiențe (evident, cu adrese 
exacte la colectivul care s-a ocupat 
de pregătiri) au ieșit in relief joi, 
fiindcă a fost debutul și fiindcă a 
fost partenerul deosebit de valoros. 
Să sperăm că în următoarele partide 
ele vor fi cit de cit estompate.

Presa daneză de ieri a subliniat și 
ea citeva din aceste aspecte. în plus, 
cotidianul „Politiken". sub titlul „O 
revanșă a finalelor anterioare", men
ționează că portarul echipei R.D.G.. 
Wieland Smidt, a dovedit o clasă 
excepțională, punînd barieră atacului 
nostru in care doar Birtalan s-a re
marcat cu nouă goluri înscrise.

DIN DANEMARCA
Astăzi, sîmbătă, reprezentativa 

României joacă în orășelul Aabenraa 
(142 km la sud de Hernig) cu cea 
a Franței (joi înfrîntă la 11 goluri 
de Ungaria), iar mîine, duminică, vom 
juca, tot la Hernig, un meci decisiv 
pentru calificarea în grupa semifina
lă în compania Ungariei. Desigur, a- 
vem prima șansă și avem încredere, 
dar nu uităm că mîine va fi totuși 
greu.

în grupa preliminară „A", de unde 
TOr fi desemnați ceilalți doi parti
cipant! la semifinală noastră (în a- 
ceastă fază joacă patru echipe cali
ficate, rezultatele directe din grupe 
rămînînd valabile), apele aproape 
s-au limpezit din prima zi. învingă
toarele (R.F.G. la trei goluri cu 
Cehoslovacia ; Iugoslavia la 13 go
luri Cu Canada) au cele mai multe 
șanse să se califice. Oricum, întîl- 
nirea de azi dintre Iugoslavia și 
Cehoslovacia este decisivă. Dar, fie
care cu grijile lui. în ce ne privește, 
avem destule, fiindcă echipa noastră 
nu trebuie să mai piardă nici o par
tidă, ca să mai poată urca pe podium.

Gh. MITRO1

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 ianuarie. în țară : Vreme în 
general caldă. Cerul variabil, mal mult 
senin noaptea în sudul țării. In Ba
nat, Crișana, Transilvania, Maramureș 
și în nordul Moldovei vor cădea pre
cipitații locale. Vînt slab, pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 șl plus 2 grade, 
iar maximele între zero șl 10 grade. 
Ceață slabă dimineața. în București : 
Vreme caldă și în general frumoasă, 
cu cerul variabil și mai mult senin , 
noaptea. Vînt slab, pînă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
slabă dimineața.

EMIL POPA

în ziua de 26 ianuarie 1978 a înce
tat din viață tovarășul Emil Popa, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie a partidului, vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, membru al Partidului Comunist 
Român din anul 1933.

Născut la 21 ianuarie 1909 in orașul 
Ocna Mureș, județul Alba. Emil Popa’ 
s-a dedicat de tinăr luptei revoluțio
nare a clasei noastre muncitoare, 
pentru libertate și dreptate socială. 
Pentru atitudinea lui combativă, pen
tru participarea directă la organiza
rea unor acțiuni de luptă muncito
rească,’ a fost arestat și întemnițat in 
mai multe rinduri.

După 23 August 1944. Emil Popa 
a activat in cadrul Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., între anii 
1945—1955 este membru al C.C. al 
P.C.R., iar în perioada 1955—1960 i s-a 
încredințat funcția de președinte al 
Comisiei Centrale de Revizie a Parti
dului Comunist Român. Din însărci
narea partidului, a îndeplinit diferite 
funcții de răspundere în aparatul de 
stat. A fost deputat in Marea Adu
nare Națională de-a lungul mai mul
tor legislaturi.

Pentru îndelungata sa activitate în 
mișcarea muncitorească si contribu
ția sa la opera de construcție a so
cialismului în tara noastră. Emil Popa 
a fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea'sa va rămine mereu vie 
în inimile tovarășilor săi de luptă, ale 
tuturor celor care l-au cunoscut.

COMISIA CENTRALA DE REVIZIE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI DIN 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 

★
Incinerarea va avea loc în ziua de 

28 ianuarie 1978, ora 13, la crema
toriul „Cenușa".

Cronica
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit pe 
Jaroslav Vaverka, adjunct al minis
trului metalurgiei și construcțiilor de 
mașini grele, și pe Frantisek -Cihak, 
adjunct al ministrului construcțiilor 
de mașini generale din R. S. Ceho
slovacă.

în spiritul celor .convenite cu pri
lejul întîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak, au fost abordate probleme 
privind lărgirea și adîncirea în con
tinuare a cooperării și specializării în 
producție, în domenii de interes re
ciproc.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Indiei 

— cea de-a 28-a aniversare a pro
clamării republicii — Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat vineri, în 
Capitală, o manifestare culturală.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie

zilei
romăno-indiană, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
C.bnsiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, oa
meni de cultură, un numeros public.

Au fost de față P. K. Saha, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Indi
ei la București, și membri ai amba
sadei.

★
Cunoscutul dirijor Sergiu Celibi

dache a condus vineri seara primul 
concert, la pupitrul Filarmonicii 
„George Enescu", în cadrul turneului 
său în tara noastră. Concertul, audiat 
în sala Ateneului Român de un nu
meros public, a avut în program pa
gini remarcabile din repertoriul uni
versal : „Alborada del gracioso" de 
Ravel. „Pasărea de foc" de Stravinski 
și Simfonia a IV-a de Brahms.

Tot la Ateneul Român, Sergiu Ce
libidache va dirija alte două con
certe, cu același program. în zilele 
de 28 și 29 ianuarie.

(Agerpres)

cinema
VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

SEMNAREA PROTOCOLULUI ROMÂNO-SOVIETIC 
PRIVIND COLABORAREA TEHNICO-ȘTIINTIFICA IN D0MENIU1 

AGRICULTURII PE ANUL 1978
Vineri a fost semnat la București 

Protocolul privind colaborarea teh- 
nico-științifică pe anul 1978 între 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și Academia de științe 
agricole și silvice și Ministerul A- 
griculturii și Academia unională de 
științe agricole „V. I. Lenin" ale 
U.R.S.S.

Documentul, semnat de Constantin 
Glăvan, adjunct al ministrului, și 
Nikolae Ștolbuskin, adjunct al mi
nistrului, prevede studierea In co
laborare a unor procese tehnologice 
în producția vegetală și animală, în

proiectarea și executarea de lucrări 
în legumicultura, pomicultură și viti
cultură, efectuarea de cercetări în 
domenii de interes comun, precum și 
alte acțiuni.

Tovarășul Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. a primit vineri pe Nikolae 
Ștolbuskin.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind extinderea colaboră
rii și cooperării în diferite domenii 
ale agriculturii.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale
de colaborare economică 

și tehnologică
Vineri s-au încheiat la București 

lucrările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de co
laborare economică și cooperare in
dustrială și tehnologică româno-bri- 
tanică.

Delegația română a fost condusă 
de Nicolae Ștefan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar delegația britanică de John R. 
Steel, secretar adjunct al Departa
mentului Comerțului.

Cu prilejul convorbirilor, cele două 
părți au subliniat cu satisfacție dez
voltarea continuă a colaborării eco
nomice, industriale și tehnice bilate
rale între Republica Socialistă Româ
nia și Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, evoluția continuu 
ascendentă a schimburilor comer
ciale.

Totodată, s-au stabilit măsuri în 
vederea dezvoltării cooperării în do
meniul aviației, construcțiilor de ma
șini, electronicii și electrotehnicii.

și cooperare industriala 
romăno-britanică
metalurgiei, chimiei, agriculturii și 

'în alte sectoare și pentru lărgirea 
schimburilor comerciale.

La încheierea sesiunii, președinții 
celor două părți în comisie au sem
nat un protocol.

★
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, vineri 
dimineața, pe John R. Steel, secretar 
adjunct la Departamentul Comerțu
lui din Marea Britanie.

Cu acest prilej s-a examinat sta
diul schimburilor comerciale și al 
cooperării economice, industriale și 
tehnice dintre cele două țări, precum 
și posibilitățile de creștere și diver
sificare în continuare a schimburilor 
reciproce de mărfuri.

La convorbire a luat parte Re
ginald' Louis Seconde, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

(Agerpres)

• Cîntarea României : CENTRAL
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
• 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 t LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,30; 14,30: 17; 19,15 
FESTIVAL — 9; 11,45; 14,30;. 17,15 J 
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; 00,30,
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30,
• Benji - 9,30; 11; 12,30; 14, Piesă 
neterminată pentru pianina meca
nică — 16; 18; 20 : DOINA.
• Ziua gloriei : CAPITOL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30, FLAMURA — 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• Mateiaș gîscarui : FLAMURA
— 9.
• Diamantele negre : VOLGA — 
9; 12; 16; 19.
• Rocco și frații săi t PATRIA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• 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; 18; 
20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
© Drumul spre Vest : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17.
• Corabia nebunilor (ambele se
rii) — 9,45; 18,30, Rapacitate — 14, 
Ultimul samurai — 16,15 : CINE
MA TECA.
• 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 î DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Floare la ureche î CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14: 16; 18; 20, 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.
• Aripioară sau picior?; GTU- 
LEȘTI - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
a Matriarhat : PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
• Evadați din viitor : GLORIA —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Iarba verde de acasă s POPU
LAR — 15,45; 18; 20.

teatre

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman foileton : Pagini din come

dia umană
13,05 Muzică distractivă
13,55 Capitol nou la o carte despre 

satul românesc
14,15 Din cîntecele mele. Melodii popu

lare cu Valeria Peter-Predescu
14.30 Agenda cultural-artistică
15,00 stadion
16,35 Clubul tineretului
17.30 Comori neștiute
17,45 Ianuarie 1978 — cronica evenimen

telor politice interne și internațio
nale

18.10 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret : Stan și Bran

19.30 Telejurnal
19.50 Teleenciclopedia
20.30 Mari filme western : „San-Anto- 

nio" — producție a studiourilor a- 
mericane

22,25 Telejurnal
22,35 Intilnire cu satira și umorul

PROGRAMUL 2
19.50 Pe teme economice
20.10 Minunatele întîmplări ale fraților 

Brady (l)
20.40 Emisiune de știință »
21,05 Melodii populare
21.40 Moștenire pentru viitor — tmnu- . 

rile muncii
22.10 Caseta cu Imagini. Programe șl 

filme primite de la alte televiziuni

• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chirița — 19,30,
(sala mică) : tmblinzirca scorpiei 
— 15, Zoo — 20.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român — sala Studio) : 
Ciclul „După-amiezile muzicale 
ale tineretului" — 18, (Ateneul 
Român) : Concert simfonic. Diri
jor : Sergiu Celibidache — 20.
■ Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Iandra" (sala Schitu Măgureanu): 
La lilieci — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — -19,30.
• Teatrul Mic : Emlgranții — 
19,30.
a Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
a Teatrul „Nottara* (sala Ma- 

<gheru) : Barbarii — 19,30, (sala 
Studio) : Gaițele — 19.
a Teatrul Ciulești : Zamolxe — 
19,30. (la Sala Palatului) : Roman
țioșii — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : 
Dibuk — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tfi- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cintecul șl 
jocul — 19,30.
a Teatrul „I. Vasllescu" : Ba! la 
revistă — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Po
veștile de aur — 17.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Kean — 19.
a Circul București : Iosefini și 
arena magică — 16; 19,30.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile 
C.E.C. din municipiul București iășite cîștigătoare cu cîte un autoturism „DACIA 

1 300" la tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1977

Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul
libretului de libretului de libretului de libretului decrt. economii crt. economii crt. economii Ct ta economii

1. 759-1-264652 52. 760-209-8175 103. 760-202-28572 153. 760-207-25148
2. 765-1-28839 53. 737-113-7129 104. 760-206-22218 154. 765-1-24989
3. 738-102-6629 54. 760-201-22386 105. 760-207-27144 155. 731-103-20720
4. 762-207-22669 55. 760-202-32253 106. 765-1-27116 156. 731-103-49756
5. 759-1-226453 56. 760-207-3989 107. 731-103-27730 157. 731-111-5188
6. 759-1-153453 57. 760-207-29722 108. 731-103-52067 158. 761-205-24531
7. 763-1-19990 58. 765-1-30009 109. 731-111-12889 159. 761-205-49669
8. 760-208-15107 59. 731-103-32074 110. 761-205-30583 160. 761-208-38879
9. 760-206-19756 60. 731-103-53745 111. 761-205-51872 161. 761-208-62161

10. 759-1-120283;
731-103-38013

61. 731-111-16938 112. 761-208-44486 162. 762-207-17797
11. 62. 761-205-34561 113. 761-208-64130 163. 766-1-6130
12. 731-103-56071 63. 761-205-53517 114. 762-207-22508 164. 766-1-46717
13. 731-111-21591 64. 761-208-48082 115. 766-1-19394 165. 733-111-36
14. 761-205-39596 65. 761-308-32 116. 766-1-49149 166. 762-1-49927
15. ' 761-205-55809 66. , 762-207-25600 117. 762-1-18690 167. 762-201-27282
16. 761-208-52767 67. 766-1-25783 118. 762-1-52465 168. 762-202-8386
17. 761-201-9308 68. 766-1-50711 119. 762-201-31020 169. 762-210-20538
18. 762-207-29479 69. 762-1-26006 120. 762-202-11488 170. 734-103-547
19. 766-1-33126 70. 762-1-54202 121. • 762-210-24580 171. 734-103-56199
20. 766-201-8232 71. 762-201-33454 122. 734-103-20665 172. 734-103-78028
21. 762-1-35054 72. 762-202-13599 123. 734-103-60654 173. 763-1-23695
22. 762-1-56571 73. 762-210-27420 124. 734-103-80224 174. 763-139-8195
23. 762-201-36604 74. 734-103-28494 125. 763-1-27208 175. 763-139-28807
24. 762-202-16220 75. 734-103-64038 126. 763-139-13162 176. 764-1-1840
25. 762-210-31076 76. 734-103-81864 127. 763-139-30605 - 177. 764-1-37383
26. 734-103-37344 77. 763-1-29729 128. 764-1-14477 178. 764-203-18450
27. 734-103-68554 78. 763-139-16401 129. 764-1-39701 179. 764-208-19888
28. 734-103-84132 79. 763-201-6031 130. 764-206-5589 180. 764-302-39
29. 763-1-32902 80. 764-1-19770 131. 764-208-23041 181. 759-1-67709
30. 763-139-20468 81. 764-1-41413 132. 738-102-2832 182. 759-1-125385
31. 763-201-11501 82. 764-206-9888 133. 759-1-78717 183. 759-1-162044
32. 764-1-25650 83. 764-208-25153 134. 759-1-131660 184. 759-1-191009
33. 764-203-4462 84. 738-102-7161 135. 759-1-167250 185. 759-1-214540
34. 764-206-13580 85. 759-1-86481 136. 759-1-194818 186. 759-1-233501
35. 764-208-27950 86. 759-1-136697 137. 759-1-217948 187. 759-1-249418
36. 759-1-6839 87. 759-1-170356 138. 759-1-235991 188. 759-1-263006
37. 759-1-98406 88. 759-1-197935 139. 759-1-251627 189. 759-205-10133
38. 759-1-144313 89. 759-1-220310 140. 759-1-264861 190. 738-103-25918
39. 759-1-175826 90. 759-1-238123 141. 764-202-2875 191. 759-207-11054
40. 759-1-202457 91 759-1-253379 142. 738-103-30794 192. 759-207-33373
41. 759-1-224037 92. 759-1-266372 143. 759-207-16168 193. 760-1-49785
42. 759-1-241262 93. 764-202-7975 144. 759-207-35405 194. 760-1-78567
43. . 759-1-256033 94. 738-103-33967 145. 760-1-55739 195. 760-1-95806
44.
45.
46.

759-1-268625
764-202-12415
738-103-38374

95.
96.
97.

759-207-19587
759- 207-36909
760- 1-59955

146.
147.

760-1-81643
760-1-98035

196.
197.

760-208-11030
760-209-20510

47. 759-207-24117 98. 760-1-84016 148. 760-208-14260 198. 760-201-9623
48. 760-1-15795 99. 760-1-99626 149. 760-209-22613 199. 760-202-20992
49. 760-1-65278 100. 760-208-16041 150. 760-201-15604 200. 760-206-7936
50. 760-1-87587 101. 760-310-75 151. 760-202-25490 201. 760-207-22264
51. 760-1-102013 102. 760-201-18776 152. 760-206-17233 202. 765-1-21659

Titularilor libretelor de economii 
cu dobindă și cîștiguri în autotu
risme. emise de unitățile C.E.C. din 
țară li s-au acordat, printr-o tra
gere la sorți separată, care a avut

loc la data de 27 ianuarie 1978, 834 
de autoturisme „Dacia 1 300“. Lista 
oficială a libretelor de economii 
ieșite cîștigătoare la această tra

gere la sorți se va publica în zia
rul „Scînteia" la data de 29 ianua
rie a.c. și în ziarul „România li
beră" la data de 30 ianuarie a.c.

încheierea unor acorduri de cooperare 
româno-pakistaneze

Șeful guvernului, Zia-UI-Haq, a primit pe ministrul român 
al finanțelor

ISLAMABAD 27 (Agerpres). — La 
Islamabad au avut loc recent lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de coope
rare economică, științifică și tehnică 
româno-pakistaneză.

în timpul sesiunii a fost examinat 
modul cum se îndeplinesc prevede
rile protocolului sesiunii precedente, 
s-au stabilit măsuri pentru realizarea 
acțiunilor'în curs de perfectare și s-âu 
identificat noi domenii și obiective in 
care există posibilități de coopera
re. De asemenea, s-a analizat evo
luția schimburilor comerciale și s-au 
stabilit măsuri pentru dezvoltarea lor 
în continuare.

în timpul sesiunii s-au convenit și 
semnat Acordul cu privire la pro
tejarea și garantarea reciprocă a in
vestițiilor de capital. Convenția pri
vind evitarea dublei impuneri și pre
venirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit. Protocolul cu 
privire la modificarea Acordului de 
cooperare economică în vigoare. Pro
gramul de aplicare a Acordului pri
vind cooperarea in domeniul științei 
și tehnologiei pe anii .1978—1979.

în perioada lucrărilor, șeful dele
gației române, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, a avut convor
biri de lucru cu Ghullam Ishaque 
Khan, secretarul general al guver
nului pakistanez, Habibullah Khan, 
ministrul industriei și producției, 
Mukhtar Masud, ministrul comerțu
lui.

Ministrul român a fost primit de 
generalul Mohammad Zia-UI-Haq, 
administratorul-șef al legii marțiale 
și șeful guvernului pakistanez.

Generalul Zia-UI-Haq a rugat încă 
o dată să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu mulțumirile sale 
și ale poporului pakistanez pentru 
cooperarea realizată în construirea 
rafinăriei Karachi, pentru colaborarea 
economică fructuoasă care contribuie 
la dezvoltarea industriei Pakistanu
lui.

în cursul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile e- 
conomice româno-pakistaneze și căi
le de amplificare a acestora între cele 
două țări pe baza interesului și 
avantajului reciproc.

GENEVA
A

In pregătirea Conferinței O.N.U. pentru 
știință și tehnologie

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 27 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul lucrărilor Comite
tului pregătitor al Conferinței mon
diale a Națiunilor Unite pentru știin
ță și tehnologie în slujba dezvoltării, 
șeful delegației române, prof. Mir
cea Malița, a subliniat importanța 
deosebită a legării strînse a obiecti
velor conferinței de cerințele de 
fond ale instaurării noii ordini eco
nomice internaționale. în acest sens, 
au fost prezentate propunerile țării 
noastre privind elaborarea de planuri 
și programe de acțiune și a altor 
măsuri concrete în vederea asigură
rii accesului tuturor țărilor, și in 
special al țărilor în curs de dezvol
tare, la cuceririle științei și tehno
logiei modeme, pentru lichidarea 
practicilor de monopol tehnologic și 
înlăturarea obstacolelor din calea 
unui larg transfer de tehnologie in 
favoarea țărilor în curs de dezvol

tare, liber de orice condiții politice 
sau alte discriminări.

Referindu-se la reuniunea euro
peană de pregătire a Conferinței 
mondiale, pe care ca o recunoaștere 
a rolului țării noastre în acest dome
niu România o va găzdui între 26 și 

.30 iunie a.c., șeful delegației române 
a relevat interesul general-european 
ca această reuniune să antreneze 
participarea unor factori de decizie și 
să fie bine pregătită și activ susți
nută de secretariatul O.N,U„ în ve
derea adoptării de către țările euro
pene, S.U.A. și Canada a unei pozi
ții comune, pozitive și constructive 
față de imperativele realizării noii 
ordini economice internaționale, întă
rind, totodată, cooperarea pe conti
nent în spiritul Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

P. C. Italian reafirmă necesitatea unui guvern 
de unitate națională

ROMA 27 (Agerpres). — „Comu
niștii italieni se pronunță pentru un 
guvern de uniune națională" — a de
clarat, joi, secretam! general al 
Partidului Comunist Italian, Enrico 
Berlinguer, deschizînd lucrările unei 
plenare de trei zile a Comitetului 
Central al partidului, consacrată exa
minării situației politice create în 
urma demisiei cabinetului minoritar 
democrat-creștin. Vorbitorul a men
ționat că, dat fiind „riscul real'al 
dizolvării parlamentului", comuniștii 
formulează și o altă ipoteză — aceea 
a constituirii unui guvern de coaliție 
între comuniști, socialiști, social-de- 
mocrați și republicani, în condițiile 
in cate democrat-creștinii să adopte 
in parlament atitudinea de pînă acum 
a comuniștilor, și anume să se abțină 
de la vot. i

Un nou guvern alcătuit din „parti
dele care au cerut o schimbare a si
tuației politice", a relevat secretarul 
general al P.C.I., „trebuie să aibă un 
program pus la punct de comun 
acord de către toate partidele demo
cratice și trebuie să prevadă, de ase
menea, eventuale forme de control 
în afara celor pe care le exercită în 
mod normal parlamentul". Pe de altă 
.parte, Enrico Berlinguer a subliniat 
că democrația creștină trebuie să se 
decidă să recunoască în fapt că „par
tidele democratice și constituționale 
au o demnitate egală și drepturi 
egale de a participa la guvern". El 
a subliniat că propunerea comu
nistă rămine aceea de formare a u- 
nui guvern de unitate națională.

Formarea noului guvern portughez
LISABONA 27 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Portugaliei. Mario 
Soares, a anunțat componenta nou
lui guvern, din care fac parte 10 
miniștri ai Partidului Socialist, trei 
ai Centrului Democratic și Social 
(C.D.S.), precum și două»personali
tăți independente. în parlament, noul 
cabinet va dispune de 143 din tota
lul de 263 de mandate. Principalele 
portofolii ministeriale au fost repar
tizate astfel : externe — Victor Sa 
Machado (C.D.S.), interne — Alberto 
Oliveira e Silva (P.S.P.), apărare — 
colonel Mario Firmino Miguel (inde

pendent). probleme sociale — Anto
nio Duarte Arnault (P.S.P.). Titula
rul Ministerului Finanțelor și Pla
nificării (rwu creat și cu atribuții 
sporite în aceste domenii) va fi Vic
tor Constancio (P.S.P.).

Primul ministru a precizat că „noul 
guvern este de stînga, cu sprijin din 
partea centrului". Programul guver
namental va fi prezentat în parla
ment săptămîna viitoare, iar luni 
membrii noului cabinet vor depune 
jurămintul în fața președintelui re
publicii, Ramalho Eanes.

agențiile de presă transmit:
Președintele P. S. Fran

cez, Franțois Mitterrand, a primit 
pe ambasadorul României la Paris, 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R. într-o atmosferă cordială, 
au fost evocate bunele relații exis
tente între P C.R. și P.S.F. și a fost 
exprimată convingerea că aceste 
relații vor cunoaște o permanentă 
dezvoltare.

Ședința Seimului R. P. 
Polone consacrată activității con
siliilor populare și aplicării Codului 
muncii a avut loc la Varșovia. 
Luînd cuvîntul. Edward Gierek, 
prim-secretar a! C.C. al P.M.U.P., s-a 
referit la însemnătatea hotărîrilor 
recentei Conferințe Naționale a 
P.M.U.P., la apropiatele alegeri !n 
consiliile populare și a abordat pro
bleme ale activității economice.

Dezvoltarea economiei 
cehoslovace în 1977. Potri- 
vit datelor r oblicate de Direcția fe
derală de statistică, venitul național 
al Cehoslovaciei a crescut anul tre
cut cu 4,5 la sută, volumul produc
ției industriale — cu 5,7 la sută, iar 
producția agricolă — pu 7,9 la sută, 
în sectoarele principale ale Indus
triei, productivitatea muncii a sporit 
cu 4,7 la sută, asigurind 83 la sută 
din sporul producției industriale. Vo
lumul comerțului exterior ă crescut 
cu 1 la sută.

Dezbateri în Consiliul 
de Securitate. Deschizînd, joi, 
reuniunea Consiliului de Securitate, 
care dezbate situația dirj Africa 
de Sud. comisarul pentru' afacerile 
externe al Nigeriei, Joseph Garba, 
care asigură președinția acestui or
ganism pe luna ianuarie, a declarat 
că situația din Africa de Sud s-a 
agravat după ce Consiliul de Secu
ritate a instaurat în luna noiembrie 
a anului trecut un embargou asupra 
livrărilor de arme către regimul mi
noritar rasist de la Pretoria, sanc
țiune internațională obligatorie.

Semnarea unui protocol 
între România și R. D. Ger
mana. Da Berlin a fost semnat 
protocolul de lucru privind colabo
rarea între Radioteleviziunea română 
și Comitetul de' stat pentru radio
difuziune de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R.D.G. pe anii 1978—1979. 
Documentul prevede intensificarea 
relațiilor de colaborare între cele 
două organisme de radio, a schim
burilor de programe radiofonice.

Tratatele americano-pa- 
nameze cu Privire 'a Viitorul Ca
nalului Panama au fost aprobate, 
fără modificare, de Comitetul sena
torial american pentru afacerile ex
terne. Aprobarea deschide calea 
dezbaterilor propriu-zise din Senat 
prevăzînd în esență retrocedarea ju
risdicției asupra acestei importante 
căi interoceanice către Republica 
Panama pînă la sfîrșitul anului 2000.

Naționalizări în Angola. 
Guvernul angolez a decretat naționa
lizarea postului de radio „Ecclesia". 
S-a precizat că mijloacele de infor
mare în masă vor fi coordonate în 
exclusivitate de organismele de stat 
de specialitate, pentru a răspunde 
obiectivului de reflectare veridică a 
realității angoleze.

Greva docherilor vest-
germani. Cei 16 000 de docheri
vest-germani continuă să se afle în 
grevă de trei zile, fără să se în
trevadă vreo posibilitate de înțele
gere cu patronatul. Greviștii reven
dică ameliorarea condițiilor de mun
că și de viață, precum și asigurarea 
locurilor de muncă. Activitatea por
tuară a fost paralizată la Hamburg, 
Bremen, Bremerhaven, Liibeck, Em
den, Brake și Nordenham.

Catastrofă navală. Car®cul 
liberian „Eva Maria", avînd la bord 
o cantitate de 2 722 kilograme de ex
ploziv, s-a scufundat joi în apele 
Golfului Mexic, in urma unei explo
zii. La bord se aflau 27 marinari.
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Ilustrare a interesului deosebit al opiniei publice din India față de gîndirea politică Cu prilejul prezentării la Atena a noului volum:

și vasta activitate creatoare a președintelui României, la Delhi a apărut lucrarea NICOLAE CEAUȘESCU: Democratizarea relațiilor internaționale

„NICOLAE CEAUȘESCU—O viata
J J

un dinamism fără seaman, dedicată 

cauzei slujirii poporului român.

păcii și colaborării internaționale"
în atmosfera festivă, de omagiere în întreaga lume 

a personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, la 
împlinirea a 60 de ani de viață și peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, în editura „S. Sagar“ din 
Delhi a apărut, in limba hindi, cartea cu titlul 
„NICOLAE CEAUȘESCU - O VIATA DE UN DI
NAMISM FARA seaman, dedicata cauzei slu
jirii POPORULUI ROMAN, PĂCII ȘI COLABO
RĂRII INTERNAȚIONALE". Scrisă de prof. univ. Ram 
Naresh Trivedi, șeful Departamentului de științe po
litice de la Universitatea Ranchi, reputat specialist in
dian în domeniul relațiilor internaționale, lucrarea are 
un caracter biografic, infățișînd viata clocotitoare și 
bogata activitate revoluționară a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in strinsă legătură cu lupta poporului ro
mân pentru dezvoltarea sa generală pe calea socialis
mului — -obiective cărora secretarul general al P.C.R. 
le-a consacrat din cea mai fragedă tinerețe întreaga 
sa activitate de patriot și revoluționar.

„Ideile dumneavoastră vă situează printre cei mai proeminenți 
și stimați conducători ai umanității*

„Creativitatea și origi
nalitatea gindirii politice 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, izvorîtă din cu
noașterea nemijlocită a-rea- 
lității, din dragostea nemăr
ginită pentru poporul că
ruia îi aparține, au jucat 
un rol determinant, de ex
cepție, in obținerea de că
tre România a unor rezul
tate strălucite în dezvolta
rea ei pe multiple planuri" 
— scrie, în amplul „Cuvînt 
introductiv", autorul, expli- 
cînd motivațiile profunde 
ce l-au determinat să alcă
tuiască această lucrare bio
grafică de proporții dedi
cată președintelui României. 
El subliniază : „Ideile pre
ședintelui Ceaușescu, o- 
biectivele clare și concrete 
pentru fiecare etapă de 
dezvoltare, îmbunătățirea 
continuă a cadrului organi
zatoric al activității econo- 
mico-sociale, realismul pre
vederilor planurilor elabo
rate, aprobarea lor de că
tre popor, concordanța lor 
cu interesele vitale ale po
porului constituie principa
lele cauze care au generat 
un progres fără precedent 
al României".

„Făcînd parte dintre cei 
care studiază și fac cerce
tări în domeniul politicii 
internaționale, personalita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu mi-a atras a- 
tenția ca un magnet, 
ceea ce m-a dotermi- 
nat să devin tot mai in
teresat, pe măsura trecerii 
timpului, în cunoașterea i- 
deilor și programelor sale, 
în contextul evoluțiilor din 
viața internațională, am 
remarcat cu interes și ad
mirație independența și ori
ginalitatea sa în aprofunda
rea problemelor internațio
nale, cit și în politica in
ternă".

Relevind trăsăturile ex
cepționale ale gindirii cre
atoare și activității politice 
a șefului statului român, 
autorul evocă meritele de 
primă mărime ale președin
telui Nicolae Ceaușescu în 
promovarea unor relații de 
tip nou intre state, in so
luționarea problemelor com

•ă
Prezentarea volumului „Nicolae 

Ceaușescu — O viață de un dinamism 
fără seamăn, dedicată cauzei slujirii 
poporului român, păcii și colaborării 
internaționale" — a avut loc in saia 
Constituției din Delhi. Organizată de 
Societatea de prietenie India-Româ- 
nia, festivitatea — care a fost prezida
tă de K.S. Hegde, președintele parla
mentului — a întrunit prezența unor 
miniștri, membri ai parlamentului, 
personalități politice, oameni de ști
ință și cultură, precum și membri ai 
corpului diplomatic. Kameshwar 
Singh, membru al parlamentului, 
prof. R. N. Trivedi și ministrul e- 
ducației, dr. P.C. Chunder, au .ros
tit alocuțiuni in care, exprimindu-și 
satisfacția pentru publicarea în lim
ba hindi a unui volum cu privire la 
viața și opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu, au omagiat personalitatea

Festivitate cu prilejul difuzării în Maroc a cărții

„Ceaușescu, România și arabii"
De citeva zile, volumul 

„CEAUȘESCU, ROMANIA ȘI ARA
BII" se află în librăriile din princi
palele orașe marocane.

în legătură cu difuzarea în Maroc 
a volumului, la Rabat s-a desfășurat 
o festivitate, în cadrul căreia dr. Ab- 
delhadi Tazi, directorul Institutului 
universitar pentru cercetări științi
fice, s-a referit la personalitatea 
președintelui N'colae Ceaușescu. evi
dențiind contribuția sa personală la

părător puternic al suvera
nității naționale, care a pro
testat lucid față de orice a- 
mestec în problemele inter
ne ale unui stat suveran".

Autorul lucrării eviden
țiază, de asemenea, „unici
tatea și originalitatea con
cepției filozofice a președin
telui Nicolae Ceaușescu. El 
nu a acceptat niciodată o 
interpretare rigidă, dogma
tică a marxismului, valabi
lă pretutindeni. în gîndirea 
sa. socialismul este con
ceput ca o filozofie atît de 
dinamică și de vie, incit 
trebuie să corespundă situa
țiilor specifice din diferite

plexe ale lumii contempo
rane. „Printre conducătorii 
de stat — subliniază auto
rul — vocea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se dis
tinge prin susținerea con
secventă a ideii de coexis
tență pașnică și a unei 
largi colaborări internațio
nale. Denunțînd politica de 
folosire a forței și de ame
nințare cu folosirea forței 
în viața internațională, el 
s-a pronunțat consecvent 
împotriva soluționării pro
blemelor contemporane de 
către marile puteri. Dimpo
trivă, el a militat pentru ca 
lumea să înțeleagă că țările 
mici și mijlocii pot oferi 
soluții foarte constructive 
și pertinente în aceste pro
bleme. în președintele 
Ceaușescu am găsit un a-

țări, condițiilor istorice di
ferite". Prof. Trivedi subli
niază, totodată, că „pre
ședintele Ceaușescu este un 
campion al drepturilor o- 
mului și nu acceptă nici o 
încălcare a acestora".

Autorul lucrării mențio
nează că primirea sa de că
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și convorbirile 
pe care le-a avut au contri
buit și mai mult la sporirea 
admirației sale pentru prin
cipialitatea și personalitatea 
șefului statului român. „în 
final, scrie el. aș vrea 
să-răi 'exprim dorința perr 
sonală ca această carte să 
se dovedească folositoare 
pentru dezvoltarea în con
tinuare a prieteniei și bunei 
înțelegeri dintre India și 
România, mai ales că ea a 
fost publicată cu fericitele

★

președintelui României cu prilejul 
aniversării zilei sale de naștere, au 
scos in evidență bunele relații de 
prietenie dintre India și România.

Președintele parlamentului, K. S. 
Hegde, a evocat trecutul revoluționar 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
lupta sa împotriva fascismului și 
contribuția deosebită a secretarului 
general al P.C.R. la făurirea Româ
niei libere și indepehdente de azi. 
Progresele realizate de România in 
toate domeniile, a apreciat vorbitorul, 
se datorează faptului că ea are în 
frunte un conducător înțelept, care 
a creat cadrul optim de consul
tare largă și atragere a mase
lor la luarea deciziilor și, apoi, la 
realizarea și depășirea prevederilor 
planurilor de dezvoltare economică 
și socială. Președintele Parlamentului 
Indiei a transmis tovarășului Nicolae 

dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre poporul român și popoarele 
arabe, preocuparea sa constantă pen
tru soluționarea politică, pe cale 
pașnică, a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

La festivitate au participat nume
roase personalități ale vieții politice 
și culturale marocane, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști.

întreaga presă marocană a consa
crat evenimentului ample informații. 

ocazii festive ale Centena
rului independenței de stat 
a României și aniversării a 
60 de ani de viață a arhi
tectului României moderne 
— președintele Ceaușescu". 

Volumul este structurat 
în cinci capitole tematice,, 
intitulate sugestiv „Arhi- 
tecțul României", „Mișca
rea muncitorească și Parti
dul Comunist Român", 
„Realizări pe plan econo
mic și social", „Democrația 
socialistă" și „Politica ex
ternă".

Personalitatea remarca
bilă a tovarășului Nicolae. 
Ceaușescu de mare revolu
ționar umanist, patriotis
mul său fierbinte, dragos
tea și încrederea nemărgi
nită de care se bucură din 
partea întregului popor ro
mân sînt prezentate publi
cului indian în strînsă îm
pletire cu prezentarea isto
ricului mișcării revoluțio
nare, a constituirii Partidu
lui Comunist Român și a 
luptei sale neobosite pentru 
eliberarea socială, pentru 
cucerirea puterii politice și 
pentru construirea unei 
vieți noi în România. O a- 
tenție specială este acorda
tă perioadei din 1965 și pină 
în prezent, cînd în fruntea 
partidului s-a aflat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe
rioada „cea mai bogată in 
rezultate pentru România, 
ca urmare a unui nou stil de 
gîndire și creațiun.e intro
dus, de Nicolae Ceaușescu". 
Auțorul scoate în evidență 
preocuparea constantă a 
p r e ș e d i n t e 1 u,i Nicolae 
Ceaușescu „pentru iniție
rea unor măsuri practice in 
direcția asigurării prezen
tei nemijlocite a muncito
rilor și a altor categorii de 
oameni ai muncii în orga
nele de conducere — cen
trale și locale — a perfec
ționării continue a cadrului 
organizatoric prin care po
porul, clasa muncitoare să 
poată participa direct la 
luarea marilor decizii pe 
planul politicii interne și ex
terne". „Președintele 
Nicolae Ceaușescu — con
chide prof. Trivedi — s-a 
identificat permanent cu 
aspirațiile poporului român 
și a făcut totul pentru a-1 
servi și a-i asigura dreptu
rile reale, punînd statul în 
slujba poporului. Persona
litate proeminentă a vieții 
politice contemporane, în
flăcărat apărător și pro
motor al dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
destinele, al independenței 
și suveranității popoarelor, 
al luptei împotriva politicii 
imperialiste de dominație și 
dictat, pentru realizarea 
păcii și securității în lume, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu se bucură de un 
deosebit prestigiu și consi
derație în rîndul opiniei 
publice mondiale. în rîndul 
tuturor țărilor iubitoare de 
pace".

★

Ceaușescu urări de sănătate și succes 
în activitatea de mare răspundere în
credințată de poporul român.

La încheierea manifestării, partici- 
panții au adoptat următorul mesaj 
adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu : „Cu ocazia mitingului 
festiv organizat de Societatea de 
prietenie Indîa-România pentru a ce
lebra aniversarea zilei de naștere a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, partici- 
panții transmit Excelenței Sale cele 
mai cordiale urări și felicitări căl
duroase, viață lungă, plină de sănă
tate și vigoare, pentru a continua să 
conducă cu devotament destinul ma
relui popor român, mulți ani în vi
itor pentru a-și îndeplini rolul său în 
făurirea înțelegerii internaționale și 
păcii în lume".

prezentînd conținutul volumului, 
apreciat ca o contribuție importantă 
la cunoașterea în Maroc a coordona
telor și principiilor de bază ale po
liticii externe românești, așa cum 
sînt definite de secretarul general al 
Partidului Comunjst Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
un aport valoros la dezvoltarea co
laborării și a prieteniei dintre po
porul român și popoarele arabe..

La Centrul cultural al Atenei a 
avut loc o seară omagială dedicată 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de viață și pes
te 45 de ani de activitate revolu
ționară. Organizată de Casa de 
cultură a prieteniei greco-române, 
manifestarea a avut loc in prezența 
doamnei Ioanna Tsatsos, soția pre
ședintelui Republicii Elene. Au luat 
parte, de asemenea, miniștri, șefi și 
reprezentanți ai unor partide poli
tice, funcționari' superiori din dife
rite ministere, oameni de cultură 
și artă, ziariști, oameni de afaceri, 
un numeros public. A fost prezent 
ambasadorul român la Atena, Ion 
Brad.

Cu acest prilej s-a prezentat 
oficial noua lucrare consacrată 
gindirii politice a președintelui’ 
Nicolae Ceaușescu — „Democrati
zarea relațiilor internaționale".

Luînd cuvîntul în deschiderea 
manifestării, Plytas Gheorghios, 
ministrul grec al culturii și .știin
țelor, a spus : „Adunarea noastră 
are loc pentru a'sărbători pe marele 
conducător al țării prietene, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate excepțională nu numai 
pentru regiunea noastră balcanică, 
ci și pe plan mondial. Acest emi
nent conducător, prin combativita
tea sa, prin capacitățile sale excep
ționale, a reușit nu numai să con
ducă România pe calea progresu
lui neîntrerupt, ci, totodată, să-și 
impună prezența în mișcarea și ac
tivitatea politică mondială. De 
nezdruncinat este crezul său cu 
privire la dreptul fiecărei națiuni 
de a-și apăra independența și in
tegritatea, de a-și stabili de sine 
stătător linia politică ce corespunde 
intereselor sale". „Dar, înainte de

ACTIVITATE MULTILATERALĂ PUSĂ ÎN SLUJBA

DREPTĂȚII Șl LIBERTĂȚII
Adunări, alte manifestări omagiale prilejuite de împlinirea a 60 <je 

ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu continuă să se desfășoare in diferite
țări.

Secretariatul de stat pentru afa
cerile externe al REPUBLICII SAN 
MARINO a organizat o adunare 
festivă omagială, desfășurată in 
prezența căpitanilor regenți ai repu
blicii, Giordano Reffi și Tito Masi, 
a președinților și secretarilor gene
rali ai partidelor democrat-creștin, 
comunist și socialist din San Ma
rino, miniștrilor și altor personali
tăți din viața economico-politică, 
culturală și socială.

Remy Giacomini, secretarul ge
neral al Partidului Socialist San- 
marinez, secretar de stat în guvern, 
a vorbit despre personalitatea mar
cantă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe plan internațional, 
subliniind contribuția deosebită, te
oretică și practică, adusă la solu
ționarea problemelor legate de con
struirea ^'socialismului în România, 
a problemelor majore cu care esle 
confruntată lumea.

La GENEVA, în ședința plenară 
din 26 ianuarie a celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului pregătitor al 
Conferinței mondiale a Națiunilor 
Unite pentru știință și tehnologie, 
la care participă reprezentanți a 
149 state membre, președintele co
mitetului, A. Ramachandran, secre
tar de stat al guvernului indian

ELOGIILE PRESEI INTERNATIONALEa
Presa din diferite țări ale lumii continuă să 

activitățiielogioase consacrate vieții șl 
Nicolae Ceaușescu.

într-un al doilea articol, ziarul 
iugoslav „BORBA" arată : „Mar- 
cind jubileul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, românii, care și-au croit 
cu perseverență, au găsit și și-au 
asigurat drumul propriei lor dez
voltări, acționează insistent pentru 
afirmarea propriei independențe și 
accelerarea dezvoltării interne".

în editorialul său, ziarul „NOVA 
MAKEDONIA" subliniază că „bio
grafia conducătorului român îi con
firmă calitățile sale de lider de 
partid și de stat, prezentîndu-1 ca 
pe unul dintre eminenții politi
cieni ai lumii".

Ziarul „OSLOBODJENIE" publi
că articolul „Legătura — Porțile de 
Fier", ilustrat cu o fotografie în- 
fățișindu-i pe șeful statului român 
și pe președintele Iugoslaviei în 
cursul recentei intîlniri de la Por
țile de Fier.

„România cinstește cea de-a 60-a 
aniversare a zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu", este 
titlul generic sub care posturile de 
radio și-. televiziune din PEKIN au 
transmis materiale consacrate festi
vităților organizate la București.

„România sub conducerea lui 
Ceaușescu a reușit să-și păstreze 
personalitatea, independența" — 
scrie ziarul socialiștilor belgieni, 
„LE PEUPLE".

„Revoluționarul, omul politic, 
președintele Nicolae' Ceaușescu 
'mplinește 60 de ani" — este 
tit’ul unui articol din ziarul grec 
„AVGHI".

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— arată' ziarul — s-a consacrat pe 
plan mondial ca factor important 
al luptei pentru democratizarea re
lațiilor internaționale, pentru re

toate — a continuat vorbitorul — 
președintele României este un spri
jinitor înflăcărat al participării 
egale a statelor mici la reglementa
rea problematicii internaționale, a 
normelor de conduită internaționa
lă, reușind să cîștige recunoașterea 
și aprecierea nu numai din partea 
poporului său, dar și a celorlalte 
popoare". „Aceste poziții ale sale, 
cit și altele prezentate în cartea 
nou apărută — a relevat ministrul 
elen — confirmă încă o dată arta 
sa politică de a, conduce, dorința 
fierbinte de a contribui la îmbună
tățirea actualei stări de lucruri pe 
plan mondial, îndeosebi a vieții 
omului din zilele noastre. Aceste 
poziții sînt — consider eu — pozi
ții care interesează pe fiecare din
tre noi... De aceea, cred că, pe 

-drept cuvînt, sărbătorim și noi cea 
de-a 60-a aniversare a zilei de naș
tere a președintelui României. Cred 
că sînt încă și mai justificate 
urările noastre ca anii săi să fie 
nenumărați și fericirea lui 
nețărmurită".

Președintele Uniunii Democratice 
de Stingă (E.D.A.), Ilias Iliou, a re
marcat, în cuvîntul său, că „marele 
interes pe care îl trezește pe plan 
internațional personalitatea condu
cătorului român se datorează în
deosebi faptului că a convins în
treaga omenire că este un campion 
înflăcărat, în condiții deloc ușoare, 
al ideii de independență". „Fiind 
un conducător politic in adevăratul 
sens al cuvîntului — a subliniat 
vorbitorul — președintele Ceaușescu 
contribuie, prin întreaga sa activi
tate, la soluționarea problemelor 
majore atît în zona Balcanilor, cît 
și in Europa și în întreaga lume. 
Călătorind pe toate continentele, 
pune în aplicare diplomația conti
nuei mișcări, a prieteniei și păcii 

pentru știință și tehnologie, a trans
mis in mod oficial președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
împlinirii virstei de 60 de ani, feli
citările călduroase ale tuturor mem
brilor comitetului.

Mulțumind, șeful delegației ro
mâne, prof. Mircea Malița, a subli
niat rolul deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în adoptarea 
hotăririi de convocare a Conferin
ței mondiale, prin abordarea în cu- 
vîntarea pronunțată la sesiunea 
Adunării Generale din 1970 a pro
blemei rolului științei și tehnologiei 
moderne în dezvoltarea națiunilor 
lumii.

La adunarea de la TOKIO, orga
nizată de Asociația de prietenie 
Japonia—România, au participat 
Tsuyoshi Toki, șeful Secției inter
naționale a P.C.J., Judo Hirota, se
cretarul general al Asociației japo
neze de luptă pentru pace, Tadashi 
Nagamoto, directorul general al 
ziarului „Mainichi Daily News", 
Michio Kishimoto, președintele A- 
sociației profesorilor universitari, 
reprezentanți ai unor municipalități 
și organizații guvernamentale, oa
meni de știință, ziariști.

Profesorul Takeshi Shinmura,

publice articole
prodigioase a președintelui 

alizarea unei noi ordini economice 
și politice, pentru dezarmarea ge
nerală și, în primul rînd, dezarma
rea nucleară, pentru măsuri ime
diate de dezangajare militară, pen
tru desființarea concomitentă a 
blocurilor politico-militare și con
solidarea unui sistem european de 
securitate și colaborare".

„îl salutăm pe omul care, și pe 
tărim internațional, este onorat 
pentru activitatea și inițiativele 
sale constructive, care au pro
pulsat România, după al doilea 
război mondial, pe un loc deosebit 
de important în viața internațio
nală" — scrie ziarul cipriot „PHIL- 
ELEPHTHEROS". Președintele 
Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul — 
„reprezintă în modul cel mai stră
lucit spiritul lumii contemporane. 
Și acest om este promotorul dialo
gului in rezolvarea problemelor in
ternaționale, apărător al intereselor 
naționale ale țării sale și, în 
același timp, al celorlalte țări și 
popoare".

„în cuvîntările sale — scrie și 
ziarul „HARAVGHI", Nicolae 
Ceaușescu a sprijinit întotdeauna 
dreptul țărilor mici și mijlocii și a 
stabilit rolul și răspunderea pe care 
acestea trebuie să le aibă în rezol
varea problemelor internaționale".

„Simbol al independenței Româ
niei. Nicolae Ceaușescu sărbătorește 
60 de ani", este titlul articolului din 
cotidianul portughez „DIARIO DE 
NOTICIAS".

Cotidianul „O DIARIO" evocă 
viața și lupta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. subliniind dăruirea to
tală în lupta pentru triumful so
cialismului în România. 

între popoare, această diplomație 
care, plină de dinamism, se poate 
caracteriza ca diplomația la cel mai 
înalt nivel. Orientarea în politica 
internă a României constituie o ga
ranție în ce privește sinceritatea 
contribuției președintelui român la 
democratizarea relațiilor interna
ționale".

Cunoscutul scriitor Evanghelos 
Averof Tositsa, ministrul apără
rii naționale, a subliniat că ideea 
de a tipări in limba greacă o nouă 
culegere din lucrările președintelui 
Nicolae Ceaușescu s-a dovedit ex
celentă. „în lucrările președintelui 
Ceaușescu — a spus el — adevărul 
cuvîntului este demonstrat de o 
practică de netăgăduit, deoarece tot 
ceea ce ne învață, tot ceea ce ne 
spune în ele, președintele Româ
niei prietene a pus in aplicare cu 
un deosebit succes. A doua rațiune 
fundamentală pentru care salutăm 
această apariție editorială este ur
mătoarea : măreția și activitatea 
lui Ceaușescu sînt cunoscute de 
multă lume. Prin această carte, 
mulți greci vor fi în măsură să se 
informeze și asupra modului de 
gindirfe, modului de a acționa, în 
situații concrete, al președintelui 
României".

„Citind această carte — a relevat 
Averof Tositsa — te convingi și 
mai mult că România are un con
ducător viguros, cu o gîndire pro
fundă, care nu numai că asigură 
guvernarea eficientă a unei țări 
iubite și prietene, dar care slujește 
și cauza destinderii și păcii inter
naționale".

Luînd cuvîntul, decanul corpului 
diplomatic din Atena, ambasadorul 
cipriot Nicos Kranidiotis, a arătat 
că a avut onoarea de a-1 cunoaște 
personal pe președintele Ceaușescu, 

președintele Asociației de prietenie 
japonia—România, a vorbit despre 
personalitatea remarcabilă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, evi
dențiind eforturile sale dedicate 
creării unui climat de destindere 
internațională, edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

în cadrul manifestării omagiale 
organizate de asociația presei „Pri
mera Plana" din MEXIC, Daniel 
Cadena, președintele asociației, a 
evocat viața de luptă și activitatea 
prestigioasă a șefului statului ro
mân, rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în dezvoltarea relațiilor 
prietenești româno—mexicane. Evi
dențiind puternica personalitate a 
președintelui României, viața sa de 
luptă pentru cucerirea libertății și 
dreptății sociale în țara noastră, 
precum și activitatea neobosită pen
tru edificarea unei lumi mai drep
te și mai bune, a unei păci traini
ce, vorbitorul a subliniat „capacita
tea, energia și consecvența cu care 
șeful statului român militează pen
tru bunăstarea poporului român, 
iar pe plan mondial pentru stator
nicirea unor relații noi între state, 
bazate pe respectarea principiilor 
de libertate și independență națio
nală".

La manifestarea omagială organi
zată la CARACAS de Universita
tea centrală a Venezuelei (U.C.V.) 
și Institutul venezuelean de prie
tenie cu România (I.V.A.R.), au fost

Relevînd bogata activitate politi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Ziarul „LAND OG FOLK", din Da
nemarca, scrie: „Pe planul politicii 
externe, Nicolae Ceaușescu este 
cunoscut și pentru eforturile sale 
îndreptate în direcția realizării des
tinderii militare și politice in lume, 
președintele român avînd o mare 
contribuție la statornicirea unor 
relații corespunzătoare între state".

în articolul publicat de ziarul 
„LA PRENSA", din Peru, sub titlul 
„Ceaușescu și politica externă a 
României", se arată : „Doctrina po
liticii externe a României și a pre
ședintelui său este doctrina vieții 
și experienței poporului român, 
care știe ceea ce dorește pentru 
sine și pentru omenire".

în numere special dedicate săr
bătoririi șefului statului român, re
vistele. „INDIAN AND WORLD 
EVENT", „INDIAN OBSERVER" și 
„SOCIAL LOOK" au evocat mo
mente esențiale din viața și 
activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

„Poporul român — scrie cotidia
nul kuweitian „AL-QABAS" — 
cinstește pe bărbatul de stat care, 
prin linia sa politică remarcabilă, 
atît pe plan intern, cit și extern, 
a devenit unul dintre conducătorii 
ce au adus o concepție nouă, mili
tantă, transpusă în viață cu suc
ces".

Referindu-se la rolul deosebit pe 
care președintele Ceaușescu îl are 
pe plan internațional, ziarul scoate 
în evidență contribuția sa la pro
movarea principiilor politice pe 
care trebuie să se întemeieze in
staurarea unei păci juste și dura
bile în Orientul Mijlociu. 

eminent om de stat român, relie- 
find contribuția și inițiativele sale 
pentru rezolvarea problemei ci
priote.

în încheierea manifestării, Theo
dores Katrivanos, membru al Comi
tetului Director al E.D.A., autorul 
selecției textelor și care semnează 
și prefața volumului „Democrati
zarea relațiilor internaționale", a 
dat citire unei telegrame adresate 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : „Fiți sigur, domnule 
președinte, că noi considerăm pre
zența dumneavoastră la cirma 
României nu numai ca un succes 
istoric pentru prezentul și viitorul 
țării dumneavoastră, ci și ca o fe
ricire pentru dezvoltarea pe mai 
departe a prieteniei greco-române. 
Vizita pe care ați făcut-o la Atena, 
împreună cu stimata doamnă Elena 
Ceaușescu, ca și vizita primului 
ministru elen la București au dat 
un nou avint, au deschis largi ori
zonturi și perspective prieteniei ce 
leagă cele două popoare încă din 
adîncurile istoriei.

Noi cunoaștem șl apreciem în 
mod deosebit, domnule președinte, 
eforturile neobosite și continue pe 
care le depuneți pentru o colabo
rare largă și o pace justă și du
rabilă in Balcani, ca și în întreaga 
lume ; lupta dumneavoastră per
manentă pentru întărirea unor re
lații de egalitate între state, indi
ferent de mărimea lor sau de deo
sebirile de regim social, eforturile 
permanente pe care le depuneți 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, ideile și strădaniile 
dumneavoastră, însuflețite de drep
tate și umanism, care favorizează 
un climat de colaborare permanen
tă și fructuoasă între țări și po
poare, vă situează printre cei mai 
proeminenți și stimați conducători 
ai umanității".

. .. ■ , , ----................................ .....
prezent! Maria Tereza de Otero 
Silva, președinta I.V.A.R., Jesus 
Soto Amesty, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie cu Româ
nia, membri ai conducerii majorită
ții partidelor politice și organizați
ilor de tineret din Venezuela, pro
fesori și studenți, numeroase per
sonalități ale vieții cultural-științi- 
fice. Dr. Miguel Layrisse, rectorul 
U.C.V., acad. prof. Guillermo Mo
ron, istoric de renume, și dr. Elio 
Gomez Grillo, președintele Direc
ției de cultui’ă a U.C.V., au evocat 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa la ridica
rea prestigiului României în lume, 
la dezvoltarea relațiilor româno— 
venezuelene.

în sălile Bibliotecii naționale din 
LISABONA, sărbătorirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a prilejuit 
inaugurarea unei ample expoziții 
de carte românească. Operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu cele două volume editate in 
Portugalia, s-au bucurat de un de
osebit interes.

La Biblioteca română din NEW 
YORK a fost deschisă o expoziție 
de fotografii din viața și activita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La BRAZZAVILLE, sub egi
da Asociației congoleze pen
tru pace și prietenie intre po
poare, a fost organizată o expozi
ție prezentînd operele președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

di
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Jose Figueres, fost președinte 
al Republicii Costa Rica, semnează 
în paginile ziarului „EXCELSIOR" 
un amplu articol omagial. în’ care 
scrie : „Moderna Românie de astăzi 
este opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu. El trăiește în mijlocul 
poporului său și în admirația celor 
care, ca și mine, au hvut prilejul 
de a se bucura de prietenia sa".

Cotidianul olandez de mare tiraj 
„TROUW" publică articolul „Nicolae 
Ceaușescu : Simbol al independen
ței României", în care relevă că 
„președintele României, promoto
rul poziției țării sale în lume, 
face ca România să joace în politica 
internațională un rol mult mai im
portant decit locul ce, revine de 
obicei unei țări mai mici".

Ziarul senegalez „LE SOLEIL" 
publică articolul „România — 
Ceaușescu la 60 de ani", însoțit de 
o fotografie.

într-un amplu articol, ziarul 
„TIMES OF ZAMBIA" scoate in 
evidență personalitatea șefului sta
tului român, contribuția sa la dez
voltarea relațiilor ' româno-zam- 
biene.

Ziarul „LE PROGRES EGYP- 
TIEN" publică, în prima pagină, 
un amplu articol. „Astăzi — a1 
60-a aniversare a președintelui 
Ceaușescu", însoțit de fotografia 
șefului statului român. „Președin
tele Ceaușescu — scrie ziarul — 
este întruchiparea celor mai înalte 
aspirații și idealuri ale poporului 
român. El și-a consacrat intreaga 
sa viață și energie realizării bună
stării poporului său, revenindu-i 
un rol decisiv in elaborarea poli
ticii interne și externe a .țării sale, 
in cadrul edificării societății socia
liste. Conducătorul României se 
bucură de stima lumii întregi pen
tru calitățile sale de om de stat".

(Agerpres)
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