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ESTE TIMPUL SĂ SE LUCREZE
DIN PLIN PE OGOARE!
în prim planul activității organizațiilor
de partid ji a organelor agricole:

Folosirea tuturor tractoarelor
și semănătorilor, mobilizarea din zori și pînă-n seară
a fiecărei formații de lucru, a fiecărui mecanizator

Din această săptămînăla semănatul porumbului

mehedinți;

în unitățile agricole de stat șj coo
peratiste din județul Mehedinți, însâmînțarea culturilor din prima epocă
este avansată. Aceasta este și urma
rea întrajutorării cu forțe mecanice
intre consiliile unice agroindustriale.
Importante forțe — tractoare și se
mănători — au fost concentrate in
special in zona de cîmpie, unde se
cultivă și cele mai mari suprafețe cu
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui.
Aceasta a făcut ca, în ultimele trei
zile, chiar în condiții mai anevoioase
de lucru să fie însămințate peste
1 200 ha cu sfeclă de zahăr, lucrare^
încheindu-se astfel pe Întreaga su
prafață planificată .de 3 800 hectare.
Tot în acest răstimp, floarea-soare
lui a fost însămînțată pe încă 900
hectare și s-au plantat 110 hectare cu
cartofi de toamnă.
încă în zorii zilei de ieri am por
nit spre unitățile din consiliul agro
industrial Șimian, Aici, după cum ne
spunea inginerul Valeriu Cean. toate
forțele au fast concentrate la semă
natul florii-soarelui și la pregătirea
terenului pentru porumb. Pe o par
celă de 80 hectare de la cooperativa
agricolă din Hinova, Unde terenul era
ceva mai zvintat, s-au concentrat 6
tractoare într-o formație de eroicidare." Pînă la ora 15. cînd a început
din nou să plouă, mecanizatorii au
terminat lucrarea prevăzută.
Ne-am continuat drumul spre uni
tățile din zona de cîmpie, unde su
prafața de floarea-soarelui ocupă
cele mai mari terenuri. La coopera

tiva agricolă de producție Cujmir,
pînă la ora cînd a început să plouă
și activitatea s-a oprit în cimp, s-au
însămînțat cu floarea-soarelui 165
hectare din cele 200 hectare plani
ficate. La cooperativa agricolă din
Salcia, de asemenea, s-a acționat cu
4 semănători. Chiar dacă nu se rea
liza viteza planificată din cauza umi
dității — cum ne spunea și Constan
tin Bădița, președintele cooperativei
agricole — totuși s-a reușit să se mai
însăminteze încă 25 hectare cu floa
rea-soarelui. Atenție deosebită au
acordat aceleiași lucrări și coopera
torii din Obîrșia de Cimp și Dîrvari.
Pe lingă faptul că s-au încheiat se
mănatul culturilor furajere și semincere, plantatul cartofilor timpurii și
de vară pe suprafețele planificate,
în ultimele trei zile, printr-o judi
cioasă' organizare a muncii, unitățile
agricole din Mehedinți au reușit să
mai însămințeze importante suprafețe
cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui
și cartofi de toamnă. în felul acesta
■suprafața totală- însămînțată cu cul
turi din prima epocă a ajuns pînă
marți seara la peste 15 000 hectare,
într-adevăr. se lucrează mai anevo
ios, dar eforturile se amplifică in
toate unitățile agricole. Demn de re
marcat este faptul că, in toate unită
țile agricole din zona de cîmpie. ma
joritatea forțelor mecanice au fost
concentrate la pregătirea și erbicidarea terenului pentru porumb, se
mănatul. acestei culturi urmind . să
înceapă din această săptămînă. (Virgiliu Tătarul.

forțe mecanice sporite
au fost concentrate în sudul județului
olt:

Pe ogoarele județului Olt a fost
reluat semănatul culturilor din epoca
întii. Stadiul însămînțărilor — doar
53 Ia sută dih prevederi la aceste

culturi — impune acum, pentru re
cuperarea întîrzierilor, utilizarea din
plin a timpului bun de lucru, folo
sirea la capacitatea maximă a mij

loacelor mecanice. Primele au reluat
semănatul sfeclei de zahăr și al florii-soârelui unitățile agricole din
consiliile unice agroindustriale Ștefan
cel Mare, Izbiceni, Corabia, Rusănești și altele. „Nu mai putem aștep
ta, timpul este înaintat — ne spune
tovarășul Ilie Matei, președintele
consiliului unic -agroindustrial Radomirești. Cu toate că patinele semă
nătorilor se mai încarcă cu pămînt,
reușim, datorită supravegherii aten
te, să facem o lucrare de calitate,
chiar dacă ritmul nu este .deocamdată
cel prevăzut". Ieri după-amiază s-a
reluat semănatul sfeclei de zahăr și
al florii-soarelui și în celelalte coo
perative agricole din raza acestui
consiliu.
«
Consemnăm si o măsură bună luată
de comandamentul județean pentru
agricultură in vederea accelerării lu

bihor:

crărilor în zonele unde se poate lu
cra din plin. Astfel, s-a hotărît ca un
număr de 700 tractoare, precum și
numeroase semănători, instalații de
erbicidare șl alte mașini agricole să
fie concentrate în sudul județului,
unde ploile au fost mai reduse ca
intensitate și solul, avind o textură
•mai ușoară, se zvintă mai repede.
Mecanizatorii de Ia Alunișu, Vlaici,
Dejești, Verguleasa, Recea ș.a. lu
crează pe ogoarele unităților din ca
drul consiliilor unice agroindustriale
Vișina, Bucinișu, Rusănești, Izbiceni,
Stoenești și altele aflate în partea
de sud a județului. Demn de remar
cat este și faptul că mecanizatorii so
siți din nordul "județului sînt orga
nizați pe formații mari, ceea ce per
mite creșterea ritmului lucrărilor.
(Emilian Rouă).

Starea terenului - urmărită
permanent

După un Început promițător, tim
pul nefavorabil a împiedicat desfă
șurarea lucrărilor agricole timp.de
peste o săptâmină. ..Față de media
pe tară stăm bine, dar sintem de
parte de a ne declara mulțumiți cu
stadiul de 56 ia sută la însămințări"
— ne declara ieri ing. Dumitru Res•tanfiâ. directorul • general al direc
ției agricole județene. In ultimele
două zile — luni și marți — nu a mai
plouat. Ca urmare, ritmul lucrărilor
s-a înviorat mult, mai ales in zona
de cîmpie. Faptul că pregătirea te
renului este în avans față de semănat
și că arăturile sînt terminate pe în
treaga suprafață favorizează accele
rarea semănatului, realizarea și chiar
depășirea ritmului zilnic stabilit de
6 000 hectare. în acest fel este po
sibil ca însămînțările din prima epo
că să se încheie în cursul zilei de
3 aprilie.
Notăm. In această Idee, că planta
rea cartofilor timpurii s-a făcut, pînă
la 1 aprilie, pe aproape 90 la sută
din suprafața prevăzută, iar a carto
filor de toamnă pe 63 la sută. Avan
sat este și semănatul plantelor pen

tru nutreț. Eforturile sînt concen
trate acum, în mare măsură, la se
mănatul, sfeclei de zahăr, al pârei
stadiu era ieri. 1 aprilie, de numai
43 la sută din prevederi.
Starea de mobilizare a tuturor for
țelor este evidentă pește tot. în uni
tățile agricole din consiliul unic Secuieni, semănatul sfeclei de zahăr
este pe terminate. Ce măsuri s-au
întreprins aici pentru a recupera întirzierea cauzată de ploi ? „Am ur
mărit și urmărim permanent starea '
terenului și. acolo unde este posibil,
trecem imediat la lucru" — ne spunea
Ștefan Pocs, directorul S.M.A. Se*
cuieni. Folosind la maximum timpul,
formațiile complexe de mecanizare
de la cooperativele agricole din Secuieni, Cubuldut și Cherechiu lu
crează în schimburi prelungite, sub
îndrumarea nemijlocită a specialiști
lor, la pregătirea și erbicidarea te
renului. Acum, aici întreaga atenție
este îndreptată spre asigurarea con
dițiilor ca semănatul porumbului și
al soiei. culturi ce vor ocupa 4 000
hectare, să se desfășoare cit mai re
pede. (Al. Peti).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. , dintre Partidul Comunist Român și
secretar general al Partidului Comu
Partidul Muncitoresc Norvegian si a
nist Român, președintele Republicii
fost, manifestată hotărîrea de a le
extinde și aprofunda continuu, in
Socialiste România, a primit, marți
interesul reciproc, al întăririi priete
după-amiază. pe Reiulf Steen, pre
niei dintre poporul român și poporul
ședintele Partidului Muncitoresc Nor
norvegian, al cauzei generale a păcii
vegian. ministrul comerțului si navi
și progresului social, al înțelegerii și
gației., care, la invitația C.C. al P.C.R.,
colaborării internaționale. A fost re
efectuează o vizită de prietenie in
liefată. de asemenea, dorința celor
țara noastră^
două
partide de a contribui activ și
în numele conducerii Partidului
în viitor la amplificarea și adîncirea
Muncitoresc Norvegian și al. său per
conlucrării dintre România și Nor
sonal, Reiulf Steen a felicitat călduros
vegia. fitit pe plan bilateral — poli
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
tie. economic, tehnico-științlfic și
prilejul realegerii în înalta funcție de
cultural — cît și pe arena mondială.
președinte al Republicii Socialiste
Examinîndu-se evoluția vieții in
România. Totodată, oaspetele a ex
ternaționale,
a fost exprimată îngri
primat profunda satisfacție de a se
jorarea fată de deteriorarea, in ulti
reintîlni și a avea convorbiri cu
ma vreme, a relațiilor internaționale,
secretarul general al Partidului Co
care pune în pericol pacea, indepen
munist Român, pentru posibilitatea
dența și securitatea popoarelor. S-a
oferită de a vizita România și a cu
apreciat
că în aceste condiții se im
noaște dih realizările obținute de po
pune, mai mult ca oricînd.. să se ac
porul român ne calea progresului
ționeze cu toată răspunderea și fer
economie și social.
mitatea pentru oprirea înrăutățirii
Mulțumind . pentru felicitările ce
climatului politic mondial, pentru
i-au fost adresate, tovarășul Nicolae
reluarea si consolidarea politicii de
Ceaușescu a apreciat vizita președin
destindere. bazată pe respectarea
telui Partidului Muncitoresc Norve
strictă a principiilor independenței
gian în tara noastră ca un moment
și suveranității naționale, egalității
deosebit in relațiile dintre cele două
in drepturi, neamestecului în trebu
partide, dintre popoarele român și
rile interne, renunțării . la forță șl la
norvegian.
amenințarea cu torța, pe recunoaște
în timpul întrevederii a avut loc un
rea dreptului fiecărui popor la o dez
schimb de păreri în probleme privind
voltare de sine stătătoare. în acest
dezvoltarea relațiilor dintre Partidul
sens, a fost relevată necesitatea in
Comunist Român și Partidul Munci
tensificării eforturilor pentru solu
toresc Norvegian, dintre România și
ționarea exclusiv pe cale pașhică.
Norvegia, precum și în legătură cu
prin tratative, a stărilor de încordare
aspecte actuale ale vieții interna
și. conflict, a tuturor diferendelor
ționale. .
dintre state.
De ambele părți s.-a evidențiat
O atenție deosebită s-a acordat in
cursul pozitiv al bunelor raporturi
cadrul convorbirii situației din Eu

ropa. A fost subliniată necesitatea
realizării unor contacte mai strînse
intre țările europene — pe plan gu
vernamental. parlamentar și al parti
delor politice — de natură să asigure
pregătirea temeinică a reuniunii de
Ia Madrid, astfel încît aceasta sărăspundă pe deplin așteptărilor po
poarelor. să dea un nou și puternic
impuls infăptuirii. ca un tot unitar,
a prevederilor Actului final de la
Helsinki, să ducă in primul rind ,1a
măsuri eficace de dezangajare mili
tară și dezarmare.
S-a considerat, totodată, că intere
sele păciLreclamă lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi ordini
economice internaționale, care să asi
gure progresul mai rapid al tuturor
statelor, îndeosebi al celor rămase in
urmă., precum și stabilitatea politică
și economică mondială. în acest con
text. s-a arătat că trebuie făcut totul
pentru trecerea la măsuri concrete
de dezarmare, in primul rînd de
dezarmare nucleară, pentru redu
cerea cheltuielilor militare, pentru ea
uriașele resurse, materiale și umane
ce se irosesc astăzi pentru inarmări
să fie puse numai în slujba păcii și
bunăstării popoarelor, a independen
tei și fericirii lor.
A fost relevată necesitatea întăririi
unității și solidarității tuturor forțe
lor progresiste și democratice, in
lupta pentru promovarea unei politici
noi. de progres, pace și destindere,
de securitate și dezarmare, de inde
pendență și cooperare egală între na- '
tiuni. pentru o lume mai dreaptă si
mai bună.
întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

Ministrul afacerilor externe al Republicii .Socialiste Cehoslovace
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DIN INIMILE ȚĂRII - ÎNALTĂ PREȚUIRE

Alesul nostru, al patriei,
al poporului
în acele momente
de emoție și mindrie,
de măreție și lacrimi
|m simțit patria, ca
intr-un fulger neîn
trerupt, zguduitor, por
nind din adincurile
trecutului.
luminind
file și fapte vechi de
istorie, developind tot
prezentul, toate ținu
turile lui românești și
inălțindu-se. săgetător,
neînfricat, spre viito
rul cel mare, al pla
netei. al omenirii.
Identitățile noastre
se revărsau în identi
tatea cea mare a pa
triei și cred că toți o
vedeam simbolic în
stema de pe eșarfa
care tnconiura piep
tul președintelui și
sub care tresălta, în
cărcată de emoții, ini
ma lui. Era un mo
ment al unirii, al con
topirii tuturor prin
ceea ce avem mal sin
cer in noi, prin inimi,
prin inimile noastre,
purificate si Înnobila
te de marele moment.
A fost o clipă in
care uitindu-ne. toti. la
omul care ne întruchi
pează năzuințele, gindurile,
sentimentele,
l-am simtit văzîndu-ne
pe toti, cei de acolo
și cei de pe întinde
rile patriei, l-am sim
țit crescîndu-și pu
terile din puterile

noastre, el omul oa
menilor, al vieții celei
vii, dăruindu-se și arzind neîntrerupt
pe
marele circuit prin
care ne unim. toti. în
faptele și
realitatea
țării.
Știam șî așteptam
momentul. Noi cei de
acolo și toți ceilalți,

Constantin
CHIRIJA
cei care ne trimiseseră
să-l înfăptuim. în acel
fulger
dominator
parcă-i vedeam pe toți,
în atitudinea lor cea
mai adevărată, cea
mai vitală, cea mai
autentică, îi vedeam
în relațiile lor cu unel
tele,
prelungindu-și
forțele în ele, scăpărînd cu ele, construind
cu ele, creînd cu ele :
muncind. îi vedeam în
marele act al muncii
generale, în adevăra
tele bătăi de inimă ale
patriei, cele harnice,
viguroase.
creatoare,
cele care ne unesc
toate adevărurile și ne
revarsă pe fiecare în
fluviul tării. Poate din
această viziune și con
știință — marele sen

timent de solidaritate
care trecea prin toți
în acele momente și
pe care-1 simțeam fie
care și care ne legiti
ma pe fiecare, deseoperindu-ne locul, roîul,
necesitatea.
Alegîndu-ne
președintele,
alegindu-ne omul din
fruntea țării simțeam
că ne alegem și locul
nostru în țară.
Era
alesul nostru, eram
aleșii lui. într-o idee
și într-O' faptă cople
șitoare. unice, care se
numesc România, cea
din trecut, cea de azi,
cea de mîine. Si am
înțeles și mai bine că
țara, cu toate bunurile
și valorile ei. ne apar
ține, în aceeași măsu
ră în care noi, cu toa
te bunurile și valorile
noastre, îi aparținem.
Poate că nici un act
politic nu s-a con
fundat mai mult cu
ideea, simțirea și vi
ziunea de patrie ca
reînvestitura președin
telui tării. în momen
tul acela am simtit pa
tria, cu profunzimile
ei spirituale și cu
înaltele ei adevăruri,
în ochii înflăcărați ai
președintelui. $i am
simțit apoi cum ni se
dăruiește, mai vie. mai
puternică, mai cuteză
toare prin cuvintele
lui înflăcărate.

Deschizător de largi
orizonturi științifice
Realegere^ tovară și extern, o politică
șului Nicolae Ceaușescu
creatoare, realistă, ba
în funcția supremă de zată pe cele mai nobi
președinte al Republi le idealuri de propă
cii Socialiste România,
șire. de înțelegere și
la scurtă vreme după
cooperare cu toate
aniversarea a 15 ani popoarele lumii, de
de activitate a sa in apărare fermă a păcii.
Calitate de conducător
Prin ceea ce a reali
al destinelor tării în zat în înălțarea edifi
fruntea Partidului Co ciului societății sociamunist Român, repre
zintă un act istoric de
o deosebită însemnă Prof. dr. docent ing.
tate.
întregul nostru po
A. T. BALABAN,
por vede în actul re- membru corespondent
investirii ' tovarășului
al Academiei
Nicolae Ceaușescu in
cea mai înaltă funcție
Republicii Socialiste
in stat garahtia sigură
România
a mersului impetuos
al societății, a înflo
ririi națiunii noastre liste. România a făcut
ferm angajate pe dru
uriași
pentru
mul luminos al pro pași
acelor trepte
gresului general, al atingerea
dezvoltare care să
bunăstării și civiliza de
situeze cît mai ației. în perioada de un oproape
de țările adeceniu și jumătate vansate din
punct de
de cînd secretarul ge vedere economic.
Fapneral al partidului , tul că astăzi industria
conduce cu înalt spi românească .— în par
rit de răspundere, cu ticular industria chi
nemărginit patriotism
destinele tării. Româ mică. mai apropiată
nia
a
înregistrat de specialitatea mea —
succese remarcabile în ocupă un loc de frun
toate compartimente te în comparație cu
le vieții sociale. Cu alte țâri europene,
neabătută consecven precum și faptul că
ță, tovarășul Nicolae produsele
românești
Ceaușescu,
luminat
conducător, a promo sînt cunoscute și avat și promovează, preciate pe tot globul
atît în plan intern, cit se datorează în mare

măsură conducerii îrfțelepte exercitate de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
contacte
lor sale eu numeroase
personalități ale vieții
politice și economice
din toată lumea.
Cercetarea științifi
că este prin, excelență
un domeniu în care
eforturile proprii se
corelează și se con
fruntă cu realizările
lumii contemporane :
crearea și introdu
cerea noului în știință
și tehnică nu se pot
face decît luînd con
tact cu acest nou. De
aceea, cercetătorii ști
ințifici și cei care lu
crează in învățâmîntul
superior — învățămînt
strîns
împletit
cu
cercetarea și producția
grație concepțiilor ino
vatoare ale conduce
rii de partid și de stat
— salută realegerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu ca pre
ședinte al țării, căci
prin aceste concepții,
prin întîlnirile și con
vorbirile sale și ale
tovarășei
academi
cian dr. ing. Elena
Ceaușescu cu factorii
de răspundere ai în
tregii lumi contempo
rane se creează un ca
dru propice propășirii
în continuare a știin- "
tei. cercetării si învătămîntului românesc.
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Secretarul general al Partidului
Comunist Roman, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți,
pe tovarășul Bohuslav Chnoupek,
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, care
se află în vizită in tara noastră.
La primire a participat .tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
A fost de față Lumir Hanak, am
basadorul R.S. Cehoslovace, la Bucu
rești.
Oaspetele a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu. din partea tova
rășilor Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al,
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialiste
Cehoslovace, și a tovarășului Lubomir Strougal, președintele Guvernu
lui federal al R.S. Cehoslovace, urări
de sănătate, de succes și cele mai
calde felicitări cu prilejul realegerii
sale în funcția supremă de președinte
al Republicii Socialiste România.
Mulțumind pentru sentimentele ex
primate. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a rugat să se transmită, din partea
sa tovarășilor Gustav Husak si Lubomir Strougal un salut cordial și
cele mai bune urări de succes, de
prosperitate si bunăstare poporului
prieten cehoslovac.
în timpul întrevederii s-a subli
niat cu deosebită satisfacție evoluția
ascendentă a raporturilor de priete
nie si colaborare multilaterală din
tre România si Cehoslovacia, care se
dezvoltă continuu pe baza hotărîrilor și înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.

Totodată, a fost exprimată " dorin
ța de a extinde zcolaborarea româno-cehoslovacă pe toate planurile,
în special în domeniul schimburilor
comerciale, al cooperării și speciali
zării în producție, pornindu-se de la
potențialul economiilor celor două
tari, de la interesele dezvoltării ge
nerale a Româijiei și Cehoslovaciei.
De asemenea, au fost reliefate po
sibilitățile de amplificare a colabo
rării telmico-știintifice.’ culturale si
in alte sfere de activitate, precum si
ale conlucrării pe tărimul vieții in
ternaționale. in folosul 'și spre binele
ambelor țâri și popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului, păcii si pro
gresului in lume.
în cadrul schimbului de vederi in
probleme actuale ale vieții interna
ționale s-a subliniat necesitatea de a
se acționa în mod'ferm pentru depă
șirea actualei tensiuni în relațiile
dintre state, care nune in pericol
politica de destindere, independenta
popoarelor si pacea. în acest cadru
s-a evidențiat însemnătatea .intensi
ficării eforturilor tuturor statelor, ale
forțelor progresiste și democratice
din întreaga lume pentru oprirea
acestei, tensiuni, pentru solutionarea
exclusiv pe cale politică, prin nego
cieri. a problemelor litigioase., a stă
rilor de- conflict: ceea ce corespunde
intereselor popoarelor europene, ale
tuturor popoarelor.
O atentie deosebită a fost acordată
evoluției situației de pe continentul
european, evidentiindu-se importanta
deosebită pe care o prezintă pentru
pacea și colaborarea internațională edificarea unei securități reale în Eu
ropa. continent unde sînt concentrate
cele mai puternice forte militare, ar

mamente, inclusiv armament nu
clear. Pornindu-se de la această si
tuație. a fost pusă în evidentă im
portanta înfăptuirii integrale, ca un
tot unitar, a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, intensificării pre
gătirii temeinice a Teuniunii de la
Madrid, pentru ca aceasta să dea un
nou impuls colaborării dintre statele
■ continentului și. îndeosebi, să ducă la
măsuri practice de dezangajare mili
tară. de dezarmare, si in primul rînd
de dezarmare nucleară. Totodată, a
fost subliniată necesitatea ca pe par
cursul pregătirii reuniunii de la Ma
drid să fie amplificate contactele in
tre guverne, forțele politice, parla
mente. in vederea asigurării partici
pării opiniei publice la lupta pentru
consolidarea păcii și securității în
Europa și în întreaga lume. A fost
reliefată importanta extinderii con
tactelor între toate forțele progre
siste din Europa, indiferent de con
vingerile politice și rbligioase. pen
tru a se ajunge la înțelegeri privind
salvgardarea păcii, lărgirea colabo
rării între națiuni, asigurarea secu
rității mondiale.
în cadrul convorbirilor a fost
reafirmată hotărîrea României și
Cehoslovaciei dâ a acționa consec
vent pe mi,i departe pentru, adîncirea
•continuă a prieteniei frătesti. colabo
rării și solidarității cu tarile socia
liste. de a-si aduce int.reaga contri
buție Ia promovarea, unei politici de
pace, destindere, colaborare, la in
staurarea în lume a unui climat de
înțelegere între națiuni.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă tovărășească, de caldă
prietenie.

• Mesaje, telegrame, scrisori de felicitare din întreaga țară
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru reale
gerea sa în suprema funcție de președinte al Republicii
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PRIMULUI ALES AI POPORULUI - OMAGIUL. TOPOR»
Mesaje, telegrame, scrisori de felicitare din întreaga țara, adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru realegerea sa în suprema funcție de președinte al Republicii
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARAD AL
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN se arată : „în consens
cu Întregul popor, noi vedem în
realegerea dumneavoastră — mult Iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu —in
suprema funcție de președinte al re
publicii opțiunea întregii națiuni, re
cunoașterea unanimă a meritelor
inegalabile pe care le aveți la elabo
rarea și traducerea in viată a poli
ticii științifice interne și externe a
partidului și statului nostru, stima
și respectul de care vă bucurați în
< viata politică internațională, garanția
mersului neabătut al României pe
calea afirmării sale plenare în lumea
contemporană., De numele dumnea
voastră. stimate tovarășe președinte,
este legată cea mai fertilă etapă a
istoriei noastre naționale, perioada
care a afirmat tot mai puternic rolul
conducător al partidului în procesul
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. Noi nu vom uita
niciodată -că marile transformări pe
care le cunoaște astăzi județul nos
tru, întreaga tară. Sint strins legate
de gîndirea profund novatoare și ac
tivitatea laborioasă pe care le pu
neți permanent în Slujba ridicării
necontenite a patriei pe trepte mereu
mai înalte de progres și civilizație.
Vă rugăm, mult stimate tovarășe
președinte, să primiți un vibrant
omagiu și cele mai alese sentimente
de respect și gratitudine, angajamen
tul nostru solemn de a desfășura o
activitate exemplară pentru reali
zarea cu succes a istoricelor hotărîri
adoptate de Congresul al XII-lea al
partidului".
Telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.
$1 CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN subliniază: „Comuniștii, țoti
oamenii muncii — români, maghiari și
de alte naționalități — își îndreaptă
cu adîncă bucurie, alături de întregul
nostru popor, gindurile de dragoste
și recunoștință către dumneavoastră
și vă adresează cele mai calde felici
tări cu prilejul reinvestirii în supre
ma funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, Fiu devo
tat al poporului român, dumneavoas
tră întruchipați cel mai inalt exem
plu de angajare și dăruire pentru
bunăstarea și fericirea națiunii noas
tre, pentru cauza socialismului. Acti
vitatea revoluționară ce o desfășurați,
inestimabila contribuție ce o aduceți
la înfăptuirea grandioasei opere de
edificare; a societății socialiste pe pămintul românesc se bucură de una
nimă apreciere în rîndurile tuturor
fiilor patriei.
Acționînd cu înaltă răspundere pen
tru soarta întregii umanități, proemi
nenta dumneavoastră personalitate a
intrat in conștiința lumii contempo
rane. ca un înflăcărat promotor al
ideilor nobile ale păcii, colaborării și
prieteniei intre popoare, ca un luptă
tor neobosit pentru o nouă ordine
politică și economică pe planeta noas
tră. pentru înfăptuirea securității in
Europa și in lume, pentru cauza li
bertății $i independenței popoarelor.
Vă asigurăm, mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oame
nii muncii de pe plaiurile Bihorului
vor face totul pentru realizarea sar
cinilor ce le revin pe anul 1980, pe
întregul cincinal, vor acționa cu
abnegație pentru înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a României spre co

munism".

„Dlnd (las celor mal fierbinți sen
timente de dragoste ale comuniști
lor, ale tuturor cetățenilor din acest
colt de străbună vatră românească,
îngăduiți-ne, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să vă transmitem,
intr-un gind cu întreaga națiune,
cele mai calde felicitări cu prile
jul realegerii dumneavoastră in
înalta funcție de președinte al re
publicii — “se spune în telegrama tri
misă de COMITETUL JUDEȚEAN
BRĂILA AL P.C.R. ȘI CONSILIUL
POPULAR JUDEȚEAN.
Prin amploarea realizărilor din
toate domeniile vieții politice, eco
nomice și sociale, prin profundele
înnoiri petrecute în viața partidului
și a statului, numele, gindirea și fap
tele dumneavoastră, mult stimate
tovarășe președinte, se găsesc incrus
tate cu litere de aur in conștiința
și viața harnicului și talentatului
nostru popor.
Cu profundă mîndrie patriotică evocăm și cu acest prilej faptul că
România se prezintă in fapt lumii
cu demnitatea pe care i-o conferă
atit realizările remarcabile in de
venirea ei socialistă, cit și rolul deo
sebit de activ in viața internațio
nală. imprimat de dumneavoastră,
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
pace, destindere și libertate, pentru
independență și suveranitate, pentru
democratizarea relațiilor internațio
nale. pentru o nouă ordine economică
in lumea contemporană".

nunțarea lă forță șl la amenințarea
cu forța, la edificarea unei lumi mai
drepte și mai bune.
Vă asigurăm că nu vom precupeți
nici un efort spre a îndeplini sarci
nile ce ne revin pe anul 1980 și pe
întregul cincinal, mărețele obiec
tive prevăzute în documentele Con
gresului al XII-lea al partidului, spo
rind contribuția Caraș-Severinului la
făurirea civilizației socialiste și co
muniste pe străbuna noastră glie".
„In aceste momente\ înălțătoare,
prilejuite de reinvestirea dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al republicii, vă adreșăm din
adincul inimilor, în numele comuniș
tilor, al tuturor celor ce trăiesc și
muncesc în județul nostru, cele rrjai
călduroase felicitări, expresie a pro
fundei dragoste și stime pe Care le
purtăm conducătorului iubit, omului
politic clarvăzător, patriotului înflăcă
rat și internaționalistului consecvent,
dumneavoastră scumpe
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. — se arată în
telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN GOR.T AL P.C.R.
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN. Noi. gorjenii. vă expri
măm adinea recunoștință pentru grija
statornică ce ne-o purtați in vederea
asigurării dezvoltării județului nos
tru. Ca urmare a atenției conducerii
partidului, a dumneavoastră perso
nal. Gorjul se înscrie viguros în pei
sajul economiei naționale, âvind
create toate condițiile pentru o tot
mai înfloritoare viată materială și
spirituală.
Puternic mobilizați de exemplul
dumneavoastră luminos. oamenii
muncii din județ se angajează să în
făptuiască neabătut sarcinile ce le
revin din documentele Congresului
al XII-lea al partidului, indicațiile
inestimabile ce ni le-ați dat în tim
pul vizitelor. de lucru, spre a con
tribui Ia prosperitatea și bunăstarea
patriei, al căror neobosit promotor
sinteți, mult stimate tovarășe secre
tar general".
'

„Unanimitatea și entuziasmul cu
care reprezentanții poporului v-au
reales în înalta funcție supremă de
președinte al Republicii Socialiste
România — se arată in telegrama
trimisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R. ȘI
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN
— constituie o strălucită manifestare a
adeziunii tuturor fiilor patriei la po
litica partidului, o dovadă elocventă
ți dragostei și stimei cu care între
gul popor vă înconjoară pentru mo
dul în care slujiți, cu nestrămutat
devotament, interesele vitale ale
poporului român, cauza edificării
socialismului și comunismului pe
pămintul României. Personalitatea
dumneavoastră, scumpe tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de patriot Înflă
cărat, contribuția de seamă la rea
lizarea făuririi grandioasei opere de
construire a societății românești se
bucură de o inestimabilă apreciere
in rindul tuturor oamenilor muncii
români și maghiari din județul
nostru, ca dealtfel a întregului po
por. Datorită politicii partidului de
dezvoltare armonioasă a tuturor
zonelor țării, a grijii deosebite pe
care dumneavoastră o manifestați
pentru viitorul meleagurilor harghitene, județul nostru a cunoscut trans
formări fără precedent. Paralel cu
marile schimbări petrecute în dome
niul vieții economice și sociale au
fost create largi posibilități de dez
voltare a personalității umane, de
afirmare a deplinei egalități în drep
turi a tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate. Realege
rea dumneavoastră în fruntea țării
constituie pentru Întregul popor ga
ranția deplină a creșterii continue a
prestigiului României pe arena inter
națională, a afirmării sale - tot mai
puternice în rindul națiunilor lumii
ca promotor neabătut al politicii de
pace și înțelegere intre popoare. Vă
asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vom acționa cu toate
forțeje pentru înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XII-lea al partidului,
pentru triumful mărețelor idealuri
ale socialismului și comunismului în
scumpa noastră patrie — România
socialistă".

„Cu inima plină de bucurie, co
muniștii. toți oamenii muncii din
Bărăganul ialomițean își exprimă
profunda satisfacție, mîndria patrio
tică. împreună cu întregul nostru po
por. pentru hotărîrea unanimă cu
care marele forum reprezentativ al
tării v_a reales, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. in
funcția supremă de președinte al re
publicii — se arată in telegrama
adresată de COMITETUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA AL P.C.R, ȘI CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN. Pen
tru noi. cei ce trăim și muncim in
cimpia soarelui, ca dealtfel pentru
cei din toate zonele tării, ultimul de
ceniu și jumătate de cind vă aflati
Iți cîrma țării a însemnat cea mai
fertila perioadă <^e adinei și profun
de transformări revoluționare.
Tara întreagă vâ este adine recu
' „Comuniștii, toii locuitorii județu noscătoare.
mult iubite și stimate to
lui nostru — români, germani, sirbi,
maghiari și de alte naționalități — varășe secretar general, pentru tot
asemenea intregului popor, au primit ceea ce faceți ca odată eu construirea
a celei mai drepte
cu inimile pline de bucurie și vibran in patria noastră
— comunismul — pacea,
tă emoție actul istoric al reinvestirii societăți
pentru edificarea unei lumi mai
dumneavoastră, mult stimate și iubi lupta
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. in bune si mai drepte să Triumfe pe
înalta funcție de președinte al Repu toate meridianele globului.
Puternic mobilizați de hotăririle
blicii Socialiste România — se arată
in telegrama adresată de COMITE , celui de-al XII-lea Congres al parti
dului.
de exemplul pilduitor pe care
TUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN
AL P.C.R. întreaga dumneavoastră ni-1 oferiți zi cu zi. vă asigurăm că
viață și activitate, puse in mod exem vom acționa cu hotărire pentru ca
plar in slujba clasei muncitoare, a județul Ialomița să se înscrie cu
creșterii forței și combativității sale, a realizări remarcabile in dezvoltarea'
edificării societății socialiste in tara industriei si agriculturii, contribuind
noastră reprezintă pentru comuniști, la infăptuirea' societății socialiste
pentru toți oamenii-muncii un nepre multilateral dezvoltate și înaintarea
țuit și luminos exemplu mobilizator României spre comunism".
de devotament, pasiune șl dăruire
..Reinvestirea dumneavoastră, mult
revoluționară. Anii de cînd vă aflati
la cîrma tării reprezintă perioada cea iubite și stimate tovarășe Nicolae
mai luminoasă și mai fericită din is Ceaușescu. in funcția supremă de
toria României. Totodată, vă sintem președinte al republicii, spre bucuria
adine recunoscători pentru faptul vă nemărginită a . Întregii noastre na
dumneavoastră. exponentul cel mai țiuni. împlinește, odată cu voința
prestigios al năzuințelor fierbinți ale unanimă a poporului rortiân și voința
națiunii noastre, ați adus și aduceți noastră, a tuturor maramureșenilor,
o contribuție de inestimabilă valoa în inimile cărora v-ați cucerit defi
re la creșterea rolului și prestigiului nitiv cel mai distins loc de stimă,
patriei noastre pe plan international, dragoste și inaltă prețuire, locul pri
la extinderea și adincirea relațiilor mului ales al națiunii — subliniară
sale externe, la instaurarea unei noi telegrama adresată de' COMITETUL
MARAMUREȘ
AL
ordini politice și economice, bazată JUDEȚEAN
pe independenta și suveranitatea sta P.C.R, Prin viziunea dumneavoastră
telor. pe respectul reciproc, pe re politică, cea mai fertilă epocă a isto

riei patriei și-a dobîndit ca semne naționalități — dau glas celor mai
distincte ale dezvoltării economi co- profunde simțăminte de mîndrie pa
sociale noutatea de esență si struc triotică, de nețărmurită bucurie de atură pe temeiul unui program echili ne conduce mai departe țara și po
brat. în care viitorul este făcut acce porul, cu aceeași strălucire, pe calea
sibil prin concepte și obiective clare, progresului și neatîrnării, a păcii și
în concordantă deplină cu aspirațiile' socialismului — se arată in telegrama
și resursele poporului, prin a cărui adresată de COMITETUL JUDE
muncă tenace îndrăznețele și ge ȚEAN SATU MARE AL P.C.R. în
fruntea țării și împreună cu țara,
neroasele proiecte devin realitate.
Chipul de azi al României este re într-o strînsă unitate, sinteți mereu
zultatul luptei pentru progres si bu flacăra vie, conștiința trează a națiu
năstare. prin care țara noastră și-a nii în efortul generos dedicat dez
dovedit capacitatea de a se dezvolta voltării și modernizării forțelor de
în ritm înalt, de a-și pune în va producție, întregii economii națio
loare comorile materiale și de gin- nale, înfăptuirii minunatelor reali
dire. personalitatea și vocația de zări pe tărâmul științei, învățămîntuțară a păcii, libertății, Înțelegerii și lui și culturii. Noi vedem in exem
colaborării, promotoare a echității, a plul dumneavoastră de viață o
omeniei și în relațiile dintre state, desăvirșită întruchipare a spiritului
îngăduiți-ne. mult stimate tovarășe xde muncă, cinste și dreptate, a cute
Nicolae Ceaușescu, ca, împreună cu zătoarei aspirații pentru progres,
întregul popor, și noi, maramureșe însușirile cele mai nobile care carac
nii. să vă adresăm cele mai calde fe terizează poporul nostru.
licitări cu prilejul realegerii în înalta , Vă încredințăm că toți oamenii
funcție de președinte al republicii și muncii de pe meleagurile județului
vă asigurăm că nu vom precupeți sînt mîndri să vă știe in continuare
nimic pentru ca dragostea noastră în fruntea țării, fiind ferm hotăriți
sâ ne fie un nesecat imbold pentru să se unească și mai puternic in
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor jurul partiduliM, al dumneavoastră,
celui de-al XII-lea Congres al parti iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
pentru a face din unitatea moraldului".
politică a societății noastre pîrghia
în telegrama adresată de COMITE unor noi și mărețe succese, o forță
TUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL care’să asigure înaintarea impetuoasă
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR a României pe drumul socialismului
JUDEȚEAN se arată, intre altele : și comunismului".
„Reinvestirea
dumneavoastră
în
„Cu prilejul realegerii dumnea
înalta funcție de președinte al repu
blicii este și pentru noi. cei care voastră — expresie a voinței între
trăim și muncim pe milenarele și tot gului nostru popor — în înalta func
mal înfloritoarele meleaguri mehe- ție de președinte al republicii, comu
dințene, încă un prilej de a da ex niștii, toți oamenii muncii, români și

și statului, în dezvoltarea și înflorirea
multilaterală a patriei. în mersul ei
pe drumul socialismului și comunis
mului — se spune in telegrama tri
misă de COMITETUL JUDEȚEAN
VASLUI AL P.C.R. SI CONSILIUL
POPULAR JUDEȚEAN. Sintem feri
ciți că trăim cea mai dinamică epocă
din istoria României, epoca în care
au fost înregistrate uriașe transfor
mări înnoitoare pe toate tărâmurile,
ele fiind legate indisolubil de clarvi
ziunea științifică, cutezanța revolu
ționară. perseverența si dăruirea cu
care conduceți poporul nostru, punînd întotdeauna mai presus de orice
interesele supreme ale celor din
rândul cărora v-ați ridicat, cauza
clasei muncitoare, a întregii societăți.
Avînd deplina convingere că prin
realegerea dumneavoastră în supre
ma funcție de președinte al republi
cii țara noastră va înainta tot mai
rapid pe drumul socialismului multi
lateral dezvoltat și comunismului,
vom munci cu toate forțele pentru
progresul și prosperitatea continuă a
scumpei noastre patrii — România
socialistă".

Redăm din telegrama trimisă de
COMITETUL JUDEȚEAN VÎLCEA
AL P.C.R. : „în aceste momente
înălțătoare,
cind dumneavoastră,
fiul cel mai de seamă al națiu
nii /noastre, sinteți reinvestit prin
voința fermă a întregului popor in
înalta funcție de președinte al repu
blicii, comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile vilcene vâ
adresează cele mai călduroase felici
tări, multă putere de muncă pentru
binele și fericirea patriei. Cu mîn-

PATRIEI LUMINĂ

*
**
*

Ești îndemnul nostru cel de totdeauna
Al acestui harnic și cinstit popor.
Omul ce, de veacuri, l-au visat străbunii
Patriei române drept conducător.

Ai luptat cu timpul înnoindu-i chipul
L-ai făcut să fie peste tot frumos
l-ai dat ochi din ochii patriei de aur
Ca să-și vadă însuși chipul luminos.

Ești cit va să fie vremea împlinirii.
După ani de grijă, trudă și nevoi,
Stînd, de stincă,-n fruntea dragostei de țară
Avem lingă inimi, inimă și noi.

Ești speranța, gîndul, viitorul nostru
Inima pe care omu-o aștepta,.

*r
*

Visul cel mai mare care-o națiune,
Un popor vreodată l-a putut visa.

Patriei lumină, glorie în lume,

1

Cu partidul care vieții ni te-a dat
Ești de totdeauna și rămii de seamă
Visul nostru mare, ce l-am așteptat.

**
**

VIRGIL CARIANOPOL

presie celor mai alese sentimente maghiari din străvechiul Sălaj vă
de stimă și dragoste ce le nutrim transmit cele mai calde felicitări,
față de dumneavoastră, mult iubite multă putere de muncă pentru propă
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. șirea economică și socială a patriei,
Vă mulțumim, cu toată căldura Ini pentru fericirea și bunăstarea po
milor noastre, pentru contribuția porului, pentru edificarea socialismu
esențială, de o valoare inestimabilă lui pe pămintul patriei dragi — se
pe care dumneavoastră ati adus-o și subliniază în telegrama adresată de
o aduceți in elaborarea politicii in COMITETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL
terne a partidului și statului nostru P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR
de dezvoltare puternică a economiei, JUDEȚEAN. Reinvestirea dumnea
științei și tehnicii, de Înflorire a cul voastră în) funcția supremă de condu
turii. de adîncite a democrației so cere a statului atestă imensul pres
cialiste. de ridicare continuă a ni tigiu și unanima apreciere de care
velului de trai ai întregului popor, vă bucurați în rîndurile tuturor
pentru aportul decisiv, original, la fiilor patriei pentru modul strălucit
îmbogățirea cu noi idei, teze si con în care slujiți aspirațiile fundamen
cepte a tezaurului teoriei si practicii tale, de progres și bunăstare, ale na
revoluționare.
țiunii noastre, cauza nobilă a socia
învățind din exemplul dumnea lismului, pacea și colaborarea între
voastră de muncă pusă in slujba națiuni.
propășirii poporului șl patriei. înflă , Acești ani luminoși de' puternică
cărați de grandioasele obiective ale efervescentă social-politică pe care-i
dezvoltării și înfloririi patriei, hotă- trăim, de creație in toate domeniile
i iți să înfăptuim cu răspundere co construcției socialiste poartă am
munistă prețioasele indicații și în prenta vie, nobilă, inconfundabilă a
demnuri ce ni le-ați adresat, vom face proeminentei dumneavoastră perso
totul pentru ca Mehedințiul să de nalități, caracterizată de dinamism
vină un județ tot mai înfloritor și înnoitor, de cutezanță și dăruire, de
prosper".
receptivitate și umanism revoluționar.
Iată de ce țara, întregul popor și,
„în numele comuniștilor, al tuturor impreună cu el. și locuitorii acestor
oamenilor muncii prahoveni, vă adre străvechi meleaguri românești vâ ur
săm. mult iubite și stimate tovarășe mează neabătut pe drumul jalonat cu
Nicolae Ceaușescu. cele mai calde clarviziune științifică dț Programul
felicitări împreună cu urarea de noi partidului ele făurire a societății so
și mari .succese in activitatea ne care o cialiste multilateral dezvoltate și
desfășurați pentru propășirea patriei, • înaintare a României spre co
pentru afirmarea României ne arena munism".
*
politică internațională ca militantă
activă pentru pace și înțelegere in
Telegrama adresată de COMITE
tre popoare — se «pune in telegrama LUI, JUDEȚEAN SUCEAVA AL
adresată de COMITETUL JUDE P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. Vâ ex JUDEȚEAN subliniază: ..în aceste zile
primăm din inimă, mult stimate to ale primăverii românești, inimile
varășe Nicolae Ceaușescu. cele mai noastre, ale tuturor bucovinenilor
vii mulțumiri pentru grija manifes — buchet in marele buchet de iubire
tată față de dezvoltarea econo- nețărmurită ce vă poartă poporul —
mico-socială a județului Prahova, își îndreaptă sentimentele lor de
pentru indicațiile deosebit de pre stimă către dumneavoastră, mult
țioase pe care ni le-ati dat cu pri stimate și iubite tovarășe Nicolae
lejul vizitelor de lucru in judelui Ceaușescu. omul de geniu pe care
nostru, pentru țot ceea ce faceți spre gloriosul partid v-a ales, acum un
binele tuturor ' Oamenilor muncii din deceniu și jumătate, cirmaciul său
cutezător, iar poporul v-a investit,
patria noastră.
Asemenea intregului popor, comu prin voința de cuget și simțire, să
niștii. toți cei ce trăiesc și muncesc purtați sceptrul de conducător de
pe meleagurile Prahovei, aprobă in țară. înnobilat prin luptele de
tru totul politica internă și externă veacuri ale neamului, pentru liber
activă promovată de partidul nostru, tate. independentă și suveranitate.
Trăim sentimentul de adîncă simți
activitatea dumneavoastră neobosită
pe plan international, inițiativele si re patriotică in această clipă in care
acțiunile constructive pe care le în marele forum legislativ al larii, extreprindeți. care sînț pătrunse de o , primind unitatea de voință a întregii
inaltă răspundere fală de cauza so națiuni, v-a reînnoit înalta învestitu
cialismului. a păcii și progresului ră de președinte al României socia
liste. garanție a edificării celei mai
social.
în aceste momente solemne, vâ ru drepte societăți pe pămintul scumpei
găm, mult iubite și stimate tovarășe noastre patrii.' Primiți, vă rugăm, la
sărbătoare a po
Nicolae Ceaușescu. să primiți expre această măreață
român, angajarea noastră
sia hotărârii unanime a prahovenilor porului
fermă,
comunistă
de
totul pen
de a acționa cu toate forțele, pentru tru ca luminoaselea face
ale
înfăptuirea exemplară a sarcinilor Congresului al XII-leaprevederi
al partidului
ce le revin din documentele Congre să fie transpuse exemplar
în viață
sului al XII-lea. din programul de și pe meleagurile. Sucevei, spre
edificare a societății socialiste multi nele poporului și înflorirea patriei bi!“.
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism".
„Locuitorii acestor meleaguri ro
„Trăind evenimentul istoric al mânești, într-o deplină unitate cu În
reinvestirii dumneavoastră in funcția treaga noastră națiune, văd in reale
supremă de președinte al Republicii gerea dumneavoastră ca președinte
Socialiste România, comuniștii, toți al Republicii Socialiste România o
locuitorii meleagurilor sătmărene — recunoaștere a meritelor, excepționale
români, maghiari, germani și de alte pe care le aveți in fruntea partidului

drie patriotică, ne exprimăm înalta
satisfacție și nețărmurita bucurie de
a trăi și munci în cel mai fertil timp,
în etapa cea mai densă în împliniri
din istoria milenară a patriei, de a
fi contemporani cu dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, omul care, întruchipînd cele mai alese virtuți ale po
porului, v-ati consacrat și vă consacrați cu inegalabilă pasiune, dăruire
și abnegație întreaga muncă si viață
minunatei opere de făurire a socialis
mului și comunismului pe pămintul
scump al țării, edificării unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră. Vă încredințăm, stimate to
varășe secretar general al partidului
și președinte al republicii, că oame
nii muncii din județul Vîlcea. aseme
nea întregului nostru popor, vor ac
ționa fără preget pentru înfăptuirea
hotărârilor celui de-al XII-lea Con
gres, adueîndu-și din plin contribu
ția la făurirea pe pămintul României
a celei mai înfloritoare civilizații, ci
vilizația comunistă".
Redăm din telegrama adresată de
COMISIA CENTRALA DE REVIZIE
A P.C.R. : „Legat prin mii de fire
de istoria acestui pămînt. întruchipind cele mai de seamă atribute ale
poporului român : geniul creator,
omenia, demnitatea națională, patrio
tismul, spiritul revoluționar, o neîn
trecută patere de muncă si dorința
arzătoare dc a trăi in pace și colabo
rare cu toate popoarele lumii, dum
neavoastră ati dat un curs nou, uma
nist istoriei noastre contemporane.
Realizările epocale obținute de po
porul nostru sub conducerea partidu
lui — fie că este vorba de înfăptui
rile din industrie și agricultură, de
neîntrerupta creștere a nivelului de
trai, de justa rezolvare a problemei
naționale, de succesele dobîndite in
dezvoltarea științei. învățămintUlui și
culturii, de continua adincire a demo
crației socialiste, de plămădirea omu
lui nou. de întărirea independentei
și suveranității patriei și creșterea
fără precedent a prestigiului ei in
lume — ne îndreptățesc, pe deplin. să
definim această perioadă drept cea
mai rodnică din întreaga istorie a
patriei.
în consens cu gindurile și senti
mentele tuturor Celor ce muncesc, vă
adresăm. mult stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu.
fierbintele nostru omagiu, recunoștin
ța profundă împreună cu urările cele
.mai sincere de sănătate, fericire, via
tă îndelungată, de noi și strălucite
succese in fruntea partidului si sta
tului. spre binele și fericirea poporu
lui român, pentru triumful păcii si
progresului în lume".
Cităm din telegrama MINISTERU
LUI AFACERILOR EXTERNE : „Co
muniștii. toți oamenii muncii din
Ministerul Afacerilor Externe Si de
la misiunile diplomatice ale Repu
blicii Socialiste România își exprimă,
alături de întregul nostru popor,
bucuria nețărmurită și profundele
sentimente de legitimă mindrie pa
triotică fată de realegerea dum
neavoastră in funcția supremă de
președinte al Republicii Socialiste
România — eveniment de importan

tă istorică pentru destinele poporu mentelor noastre de adine respect, de
lui român.
nețărmurită încredere și prețuire, de
Elaborând și conducînd in mod vie gratitudine față de dumneavoas
direct înfăptuirea politicii externe a tră. strălucit conducător al partidului
partidului și statului, ați determinat și patriei noastre socialiste, de opera
prin gîndirea și fapta dumneavoas căruia sînt legate indisolubil cele mai
tră o dinamizare fără precedent a mărețe impliniri din întreaga istorie
raporturilor internaționale ale țării, a României.
ati făcut ca mesajul suprem al po
Trăim în aceste zile satisfacția că
porului român, mesaj de pace, co cele mal scumpe idealuri plămădite
laborare și prietenie cu toate po pe pămintul românesc de peste două
poarele lumii, să devină înaltul semn milenii prind viață și chip minunat
de recunoaștere a prezenței româ in această glorioasă perioadă a unei
nești în marea familie a națiunilor impresionante unități in jurul parti
lumii.
dului, al dumneavoastră, marele om
Exprimindu-ne profunda mîndrie de stat ce întruchipați cele mai alese
de a fi activiști ai gloriosului nos virtuți ale poporului. Calitățile dum
tru partid in domeniul relațiilor in neavoastră deosebite de arhitect și
ternaționale. hotăriți să dăm viață promotor al noului, gînditor revolu
fără preget tezelor de o excepțio ționar de larg orizont au ridicat pres
nală importanță teoretică și practi tigiul international al României noas
că cuprinse în documentele Congre tre de astăzi, au statuat cu și. mai
sului al XII-lea al partidului, vă a- multă vigoare concepția de formare
sigurăm, mult stimate și iubite to a unei noi ordini politice și economi
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom ce internaționale, problema cardinală
face totul pentru a urma înaltul a zilelor noastre. însuflețiți de exem
dumneavoastră exemplu de muncă și plul dumneavoastră personal de
dăruire, pentru ca in întreaga noas 'dăruire față de nobila cauză a în
tră viață și activitate sâ indeplinim floririi continue a patriei noastre, oa
cu cinste sarcinile pe care ni le-ați menii muncii din industria construc
încredințat în realizarea consecventă țiilor de mașini, prezenti Pe frontul
a politicii internaționale a partidu construcției socialiste, se angajează
lui, și statului nostru".
cu hotărire să-și sporească eforturile,
să muncească mai mult și mai bine
„Cei ce muncim pe tărimul cerce pentru înfăptuirea hotărârilor Con
tării științifice, dezvoltării tehnolo gresului al XII-lea, a mărețului pro
gice și introducerii progresului teh gram de făurire a socialismului si
nic în țara noastră, alături de între comunismului in patria noastră".
gul popor, trăim bucuria'— se arată
în telegrama CONSILIULUI NAȚIO
„Reinvestirea dumneavoastră în
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH înalta
funcție de președinte al repu
NOLOGIE — realegerii dumneavoas blicii — se arată în telegrama adre
tră în suprema'funcție de președinte sată de MINISTERUL TRANSPOR
al Republicii Socialiste România !
TURILOR ȘI TELECOMUNICAȚI
îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe ILOR — exprimă dragostea' nețărmu
secretar general al partidului si pre rită a poporului român fată de cel
ședinte al republicii, ca să vă adre mai iubit fiu al său. în cei 15 ani de
săm. din toată inima, cele mai calde cind conduceți destinele patriei, ați
felicitări, însoțite de urările noastre dovedit înaltul devotament față de
de multă sănătate, putere de muncă, aspirațiile multimilenare ale po
ani îndelungați și rodnici în fruntea porului nostru, pentru dezvoltarea sa
.partidului și a țării, spre a desăvirși liberă și independentă, pentru afir
măreața operă istorică pe care ați marea sa tot mai deplină in rindul
inițiat-o și o conduceți cu glorie și popoarelor de pe planeta noastră.
strălucire de 15 ani, pentru făurirea Creșterile care s-au înregistrat în
în pace și demnitate a societății dezvoltarea bazei materiale, în in
socialiste multilateral dezvoltate și dustrializarea socialistă, moderniza
înaintare a României spre comunism. rea agriculturii, apariția de noi ra
Strins uniți în jurul partidului nos muri ale economiei naționale. înflo
tru comunist, al dumneavoastră, rirea științei și culturii sînt o con
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. secință firească a eforturilor pe care
creator revoluționar de frunte al le-ati făcut pentru ridicarea bunăstă
celei mai înțelepte și cutezătoare po rii materiale și spirituale a între
litici interne și externe a României, gului nostru popor.
ne vom mobiliza întreaga capacitate
îndeplinirea’ prevederilor, noului
și putere de muncă pentru transpu plan
cincinal 1981—1985. a hotărâri
nerea in viață a hotărîrilor celui lor Congresului al XII-lea al parti
de-al XII-lea Congres. Vom face to dului, este garantată prin prezența
tul pentru ca cercetarea .științifică și dumneavoastră in fruntea partidului
tehnologică românească, pe care în și statului.
acești 15 ani ați ridicat-o, cu stră
Noi. oamenii muncii din transpor
lucită clarviziune, lâ rangul de forță turi
și telecomunicații.- ferm hotă
de producție, să aducă o contribuție
hotărâtoare la înfăptuirea țelurilor râri de a vă urma indicațiile date, ne
deceniului viitor, pe care l-ați pus exprimăm bucuria și adeziunea tota
sub semnul afirmării plenare a revo lă fată de hotărîrea adoptată de ma
luției tehnico-știintifice în țara noas rele sfat al tării, urîndu-vă din toată
tră, al științei, tehnologiei, calității inima multă sănătate, multă putere
de muncă pentru binele și fericirea
și eficienței".
scumpei noastre patrii".

în telegrama adresată de MINISTE
RUL DE INTERNE se arată : „îm
preună cu toți fiii acestui milenar
pămînt românesc, cadrele Ministeru
lui de Interne, cu inimile pline de
mîndrie patriotică, trăiesc intens
uriașa bucurie și satisfacția nemărgi
nită a realegerii dumneavoastră —
fiul cel mai stimat și iubit al tării —
în înalta funcție de președinte al
Republicii Socialiste România. Rein
vestirea dumneavoastră în funcția
supremă a statului constituie cea
mai' puternică garanție a îndeplinirii
cu consecvență a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, a
continuității mersului mereu înainte,
victorios al României pe calea civi
lizației socialiste și comuniste, a mă
reției și strălucirii patriei noastre li
bere și demne.
Cu prilejul acestui eveniment isto
ric, vă rugăm, mult iubite si stimate
tovarășe președinte al Republicii So
cialiste România, comandant suprem
al forțelor armate, să primiți cele
mai calde și respectuoase urări de
succes in nobila dumneavoastră mi
siune, de multă sănătate și putere de
muncă. împreună cu legămîntul nos
tru solemn de a face totul pentru
apărarea cu abnegație și credință
nestrămutată a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a independentei,
suveranității și integrității scumpei
noastre patrii".
„Oamenii muncii din MINISTERUL
MINELOR, PETROLULUI ȘI GEO
LOGIEI — se spune in telegramă —
au primit cu nemărginită bucurie
realegerea dumneavoastră în funcția
supremă de președinte al Republicii
Socialiste România. Perioada de cind
dumneavoastră, t o va r ă șe Nicolae
Ceaușescu. vă atlați in fruntea parti
dului și statului nostru este cea mai
bogată în impliniri din istoria tării,
în care poporul român a făcut pași
uriași pe calea dezvoltării economico-sociale a țării, afirmării României
pe plan mondial. Această etapă este
marcată pregnant de munca si activi
tatea dumneavoastră, de spiritul re
voluționar și orientarea științifică in
soluționarea problemelor interne si
externe ale României și ale lumii
contemporane.
Minerii, petroliștii, geologii și cei
lalți oameni ai muncii din industria
extractivă, față de care ati manifes
tat o permanentă grijă pentru iml»unătățirea condițiilor de muncă si via
ță. dau o inaltă apreciere realegerii
dumneavoastră in funcția de pre
ședinte al tării si văd in aceasta ga
ranția sigură a realizării hotărârilor
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului. a mersului înainte al societății
noastre pe calea socialismului și co
munismului. In întreaga noaștră
muncă vom urma pilda dumneavoas
tră vie de eroism și pasiune revolu
ționară.. de inaltă dăruire fată de in
teresele majore ale poporului și vă
încredințăm, .mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom
face totul pentru a asigura economia
națională cu cit mai multe materii
prime, că vom munci cu toată price
perea și răspunderea pentru înfăp
tuirea politicii partidului și statului
nostru".
„Realegerea dumneavoastră în su
prema funcție de președinte ai re
publicii reprezintă pentru noi — se
subliniază in telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚI
ILOR DE MAȘINI — un nou prilej
pentru a da glas gindurilor și senti

„Cu prilejul reinvestirii dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste România
— se arată în telegrama UNIUNII
ARTIȘTILOR PLASTICI — întreaga
obște a artiștilor plastici din patria
noastră vă exprimă din inimă cele,
mai calde felicitări. Noi vedem ln‘
acest act de importantă istorică voin
ța de nestrămutat a întregului popor
de a avea ia cîrma tării pe cel mai
iubit fiu al neamului, pe acela al
cărui nume înseamnă opera de cti
torie a României modeme, iibere,
puternice și prospere. Acum, la îm
plinirea unui deceniu și jumătate de
cînd, într-o impresionantă unitate de
voință șl gînd, partidul v-a ales con
ducător și stegar al luptei si aspira
țiilor sale cele mal înalte, aniversăm
și 15 ani de cind, avîndu-vă în frun
te. poporul nostru a pășit într-o eta
pă fără precedent a istoriei . sale
bimilenare. România oferă azi națiu
nilor lumii — datorită muncii dum
neavoastră eroice animată de o
fierbinte dragoste de țaf-ă. de o ge
neroasă încredere în oamenii ei mi
nunați — imaginea exemplară a unei
țări care își construiește liberă si
independentă destinul, a cărei voce
se aude limpede și răspicat in dialo
gul internațional. • promovind neabă
tut aspirațiile sale de pace si neatîrnare. militînd pentru găsirea căilor
de rezolvare demnă și echitahila a
problemelor cu care este-*confruniată
azi omenirea.
Ca slujitori ai artei, continuatori ai
celor mai înaintate tradiții ale spiri
tualității românești, vâ asigurăm că
nu ne vom precupeți eforturile in
direcția ridicării pe o treaptă nouă,
calitativ superioară a activității de
creație, animați de indemnul dum
neavoastră de a nu pierde nici o clipă
din vedere că astăzi marele benefi
ciar al operei noastre este întreg
poporul căruia ii aparținem cu trup.
și suflet".
Cităm din telegrama trimisă de
UNIUNEA CENTRALA A COOPE
RATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI :
„Alături de întreaga suflare a tării,
oamenii muncii din cooperația meș
teșugărească au primit cu un senti
ment de vibrantă mindrie patriotică
istoricul eveniment al realegerii dum
neavoastră in înalta funcție dc pre
ședinte al republicii. Noi vedem în
aceasta o nouă și strălucită recu
noaștere a meritelor,nepieritoare pe
care le-ati cîștigat în fata‘partidului,
a intregului popor, prin, inegalabila
competentă și devotamentul nețărmu
rit cu care slujiți interesele vitale ale
națiunii noastre, cauza socialismului,
păcii si. colaborării internaționale.
Rezultat al voinței unanime a po
porului român, expresie a năzuinței
fierbinți a tuturor fiilor tării spre o ‘
viață mai bună, demnă și liberă, pre
zenta dumneavoastră in funcțiile su
preme de partid și de stat reprezintă
pentru noi toți deplina garanție a
înfăptuirii întocmai a Programului
partidului, a mersului neabătut îna
inte ne calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate'. Gin
direa dumneavoastră novatoare, exem
plul strălucit de muncă si creație. de
spirit dinamic, exigent și revoluțio
nar pe care-1 oferiți întregii țări con
stituie cel mai puternic stimulent de
a nu ne precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din istoricele docu
mente adoptate de cel de-al XII-lea
Congres ai partidului".

SC1NTEIA — miercuri 2 aprilie 1980
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Mesaje de felicitări de peste hotare adresate
*

'

.

f

președintelui Republicii Socialiste România
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și al meu
personal, vă transmit cele mai cordiale felicitări cu prilejul reale
gerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România.
Cu această ocazie aș dori sâ-mi exprim profunda încredere că
relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Bul- •
garja și Republica Socialistă România vor continua să se dezvolte
și adîncească. pe baza marxism-leninismului. în interesul popoare
lor bulgar și român, al coeziunii și unității de acțiune ale țărilor
comunității socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.
Vă doresc, dragă tovarășe Ceaușescu, sănătate deplină, fericire
personală si mari succese în activitatea dumneavoastră neobosită
pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in
România prietenă și vecină, pentru bunăstarea poporului frate ro
mân. pentru dezvoltarea continuă a prieteniei bulgaro-române.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii. Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Peripiteti-mi ca, în numele poporului cehoslovac si al meu per
sonal, să vă felicit cordial în legătură cu realegerea dumneavoas
tră ca președinte al Republicii Socialiste România.
Prețuim aportul dumneavoastră la adîncirea continuă a relații
lor reciproce și la colaborarea strînsă dintre Partidul Comunist din
Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica Socialistă România.
Sînt convins că relațiile dintre partidele și țărilte noastre, bazate
pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socia
list. se vor adînci în interesul unității țărilor socialiste, al socialis
mului și păcii în întreaga lume.
Primiți, stimate tovarășe, urările mele cordiale de multă sănă
tate. fericire personală și noi succese în activitatea consacrată în
floririi patriei dumneavoastră socialiste.

TODOR JIVKQV
•

Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe.
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al
Republicii Socialiste România, permiteti-mi să vă felicit călduros
și să vă urez cele mai mari succese;
Vă reînnoiesc prietenia mea.

GUSTAV

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră tn funcția de președinte al
Republicii Socialiste România, doresc să vă felicit și să vă transmit
cele mai bune urări de succes In activitatea dumneavoastră viitoare.
Sint convins că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște și pe
mai departe o evoluție pozitivă. Sper ca, în curind, să pot da curs
amabilei dumneavoastră invitații de a vă vizita țara.

KARL CARSTENS

SANTIAGO CARRILLO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă felicit cu ocazia realegerii dumneavoastră, de către
Marea Adunare Națională, în funcția de președinte al Republicii
Socialiste România. Realegerea dumneavoastră este o dovadă grăi
toare a încrederii pe care poporul României o. are în dumnea
voastră.
Continuitatea conducerii supreme din România este o garanție
a perpetuării bunelor relații dintre poporul nostru și poporul român.
în prezent, cînd poporul Zimbabwe este în pragul obținerii inde
pendentei. guvernul meu este încrezător irt consolidarea prieteniei
și legăturilor noastre pe baze reciproce.
Permiteți-mi ca. încă o dată, să vă doresc fericire și succes de
plin în perioada noului mandat de președinte al României.
Cu cele mai bune-asigurări de înaltă considerație și prietenie de
neclintit.

ROBERT MUGABE
Prim-ministru al 'Zimbabwe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe președinte,
Cu ocazia istorică a realegerii dumneavoastră în funcția de
președinte al Republicii Socialiste România, vă transmit, in numele
.partidului, Guvernului și poporului Zambiei, cele mai călduroase
saluturi frățești și salutări cordiale. Sub conducerea dumneavoastră
ilustră, România a înregistrat realizări epocale in activitatea de
construcție națională, a păcii și securității internaționale. Noi salu
tăm marea dumneavoastră contribuție nu numai la bunăstarea po
porului român, dar și a omenirii în întregime, mai ales a popoarelor
oprimate.
Sperăm sincer că la Începutul ținui nou mandat In funcția de
președinte veți avea și mai mari succese, în timp ce colaborarea
intre țările noastre va căpăta un cadru mai larg și mai amplu. Vă
dorim, de asemenea, viață lungă și succes continuu în îndeplinirea
aspirațiilor poporului român.
Cu cele mai calde considerente personale,
al dumneavoastră sincer,

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului FRELIMO, «1 poporului și Guvernului Re
publicii Populare Mozambic, precum și al meu personal, adresez
Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii in
funcția de președinte al Republicii Socialiste România.
Doresc ca acest nou mandat eu care ați fost Învestit, pe care veți
ști să-l îndepliniți In mod exemplar, să fie Încununat de succese
spre binele poporului român.
Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelentei Voastre urările
mele de multă sănătate șl fericire personală șl a reafirma hotărlrea
noastră de a dezvolta relațiile de prietenie șl cooperare existente
intre popoarele, partidele și țările noastre.
Cu înaltă și frățească considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare
Mozambic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să exprim Excelenței Voastre, in numele poporu
lui și guvernului peruan, cele mai cordiale felicitări cu prilejul
realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste
România.
, ,
Adresind urări de prietenie ș! cooperare între cele două țăn ale
noastre, vă reînnoiesc asigurarea celei mai înalte și distinse
consideratiuni.

FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI
.

General de divizie,
Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și guvernului argentinian și al meu per
sonal. îmi este plăcut să transmit Excelentei Voastre cele mai sin
cere felicitări la alegerea dumneavoastră pentru un al treilea man
dat pretidential. adresindu-vă în același timp cele mai bune urări
de succes in funcția dumneavoastră.

General locotenent (R)
JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în calitate de secretar general, precum și în numele meuwpersonal vă adresez cele mai cordiale felicitări cu prilejul realegerii
dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste
Romania, tară de care noi. spaniolii, sintem legați prin atitea afi
nități.
'
Vă dorim aceleași succese ca și pină in prezent, atîl in politica
Internă, cit și internațională a țării dumneavoastră.
Cu salutări socialiste,

FELIPE GONZALEZ
Secretar general
al Partidului Socialist
■ Muncitoresc Spaniol

HUSAK

Președintele
Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu plăcere că Excelența Voastră a primit recent al
III-lea mandat în înalta funcție de președinte al Republicii Socia
liste România. Cu această ocazie de bun augur, am marea plăcere
de a vă transmite din inimă felicitări și sincere urări de bine pen
tru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea
poporului dumneavoastră.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al
Republicii Socialiste România, vă adresez viile mele felicitări.
Exprim dorința ca, sui? înalta dumneavoastră conducere, rela
țiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre să
se adîncească în interesul lor comun și al păcii pe continentul nos
tru. Cunoașteți importanta pe care personal o acord acestor relații.
Așteptînd cu plăcere să vă revăd, cu ocazia vizitei oficiale pe care
urmează să o efectuat! în Franța. în luna iulie a acestui an. vă rog
să primiți, domnule președinte, asigurarea foarte înaltei mele con
siderații.
.
,

VALERY GISCARD D'ESTAING
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră, domnule președinte, pen
tru a conduce destinele țării, îmi este plăcut să vă transmit cor
dialele mele felicitări și urări de tot mal mari succese pe durata
noului dumneavoastră mandat.

JUAN CARLOS I
-

Regele Spaniei

EXcelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
•
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am primit cu mare plăcere știrea realegerii dumneavoastră în
funcția de președinte al Republicii Socialiste România prietene.
Felicitînd sincer pe Excelența Voastră pentru marea încredere pe
care v-a acordat-o poporul român, doresc să vă adresez urări da
succes deplin în eforturile de îndeplinire a aspirațiilor marii dum
neavoastră țări.
Vă rog să aveți amabilitatea de a accepta salutări sincere îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de
progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

MOHAMED HUSNI MUBARAK
Vicepreședinte
al Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Republicii Socia
liste România îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre cele
mai călduroase salutări și felicitări.
Folosesc'acest prilej pentru a exprima profunda noastră convin
gere că relațiile cordiale și colaborarea prietenească dintre cele
două țâri ale noastre se vor dezvolta în continuare în interesul
cooperării internaționale.
Rrimiti. vă rog. Excelență, bunele mele urări pentru sănătatea și
fericirea personală și pentru progresul si prosperitatea poporului
prieten al României

■ Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al
Republicii Socialiste România, doresc să vâ transmit, în numele gu
vernului italian și al meu personal, in spiritul colaborării prietenești
existente intre țările noastre, cele mai vii felicitări și cele mai bune
urări pentru succesul înaltei dumneavoastră misiuni și pentru feri
cirea dumneavoastră personală.

MOAMMER EL GEDDAFI

.

Conducătorul Marii Revoluții
de la 1 Septembrie
Jamahiria Arabă Libiana Populară
Socialistă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu satisfacție că Marea Adunare Națională a României
v-a reales în înalta funcție de președinte al Republicii pentru
o nouă perioadă de cinci ani.
In numele poporului mauritanez, al Comitetului Militar de Sal
vare Națională, al guvernului și al meu personal, vă exprim
sincerele noastre felicitări împreună cu urările fierbinți de succes
in îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni.
Sînt convins că în timpul noului dumneavoastră mandat relațiile
de cooperare prietenească dintre tărire noastre se vor întări în inte
resul reciproc al oelor două popoare.*
\
Cu cea mai înaltă considerație,
>

Lt. col. MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALA
Președintele Comitetului Militar
de Salvare Națională,
șef al statului și al Guvernului
Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
In legătură cu realegerea dumneavoastră în funcția de președinte
al Republicii Socialiste România, sînt bucuros să exprim Excelentei
Voastre, în numele poporului din Kuweit, felicitările noastre cele
mai calde pentru această binemeritată încredere de care vă bucurați
și să vă urez multă fericire și succese, iar poporului român prieten
prosperitate și progres continuu sub conducerea dumneavoastră
strălucită.

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Italiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele- Republicii Socialiste România
Cu amintirea constantă a întilnirilor noastre precedente, vă
transmit, domnule președinte, sincere felicitări pentru realegerea
dumneavoastră in funcția supremă a Republicii Socialiste România,
reînnoind urările de succes și de prosperitate pentru dumneavoastră
și poporul dumneavoastră.

AMINTORE FANFANI
Președintele Senatului Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în Suprema funcție de con
ducere a statului român, sînt bucuros să vă adresez, în numele
Parlamentului elen și al meu personal călduroase felicitări.
Sîntem convinși că această reînvestire a dumneavoastră în func
ția de președinte al Republicii Socialiste România va duce la conti
nuarea frumoasei dumneavoastră lupte pentru prosperitatea și feri
cirea poporului român prieten.
Vă urăm deplin succes în această luptă a dumneavoastră,

DIMITRIOS PAPASPYROU
Președintele Parlamentului elen

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii
Socialiste România, vă rog să primiți urările sincere ale
social-democraților italieni și ale mele personal.
Sîntem siguri că sub conducerea dumneavoastră poporul român
va obține cele mai bune rezultate in domeniul economic și social
și mai ales va da o contribuție semnificativă la realizarea unei
politici de destindere și de pace, pe baza respectării integrale a
suveranității și independenței naționale.
Cu sentimente de prietenie,

JABER AL-AHMED AL-SABAH

PIETRO LONGO

Emirul Kuweitului

Secretar național
al Partidului Socialist Democratic Italian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Aflind .de onorabila dumneavoastră realegere ca președinte al
acestei națiuni prietene. îmi face plăcere să exprim Excelenței
Voastre alesele mele felicitări și cele mai bune urări de deplin suc
ces în înalta dumneavoastră funcție.
Folosesc această fericită ocazie pentru a exprima Excelentei
Voastre asigurările celei mai înalte consideratiuni.

LIDI’A GUEILER TEJADA
Președinte constituțional interimar
al Republicii Bolivia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România îmi oferă fericitul prilej de, a vă adresa
caldfele mele felicitări și' cele mai bune urări de sănătate personală
și succes continuu pentru bunăstarea statului si poporului României.

YITZHAK NAVON
Președintele Statului Israel

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Permiteti-mi vă rog să vă adresez felicitări călduroase cu ocazia
realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste
România. Privim cu încredere spre dezvoltarea in continuare a coo
perării cu România sub președinția dumneavoastră.
Vă rog să primiți urările noastre cele mai bune pentru îndepli
nirea cu succes a mandatului dumneavoastră.

Excelenței Sale
Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Dragă prietenă.
Este o mare plăcere pentru mine «ă vă adresez ■felicitări din
inimă cu ocazia investirii dumneavoastră in funcția de prim
viceprim-ministru al Guvernului României prietene și să vă urez
succes continuu in îndeplinirea sublimei dumneavoastră misiuni.
Sînt încredințată că asumarea acestei înalte responsabilități re
prezintă un mare succes șl un mare cîștig pentru femeile din în
treaga lume, ca și un beneficiu pentru cauza păcii |și dezvoltării,
deoarece femeile au dovedit că sînt In măsură să aducă o contri
buție pozitivă la edificarea păcii și ordinii mondiale.
Vă rog să aveți amabilitatea să acceptați cele mai sincere sen
timente și- urări de sănătate șl fericire, de progres continuu și
prosperitate pentru poporul României prietene.

JIHAN EL SADAT

Izvorul tăriei morale
a comuniștilor - fermitatea
convingerilor revoluționare
și unitatea de acțiune
42 de ani de la cucerirea
regimului politic în închisori
A intrat in tradiție ca. la în
ceput de aprilie, să aniversăm
o importantă biruință politică a
Partidului Comunist Român —
cucerirea. în anul 1938, a regi
mului politic pentru militanții
comuniști și antifasciști întem
nițați. impresionantă mărturie a
forței de neinfrînt a partidului
nostru comunist în anii ilegali
tății.
Năzuind si luptînd pentru o
lume nouă, lipsită de exploa
tare. Partidul Comunist Român
a avuț de înfruntat. încă din
zorii existentei sale, represiu
nile regimului burghezo-moșieresc. Prigonirea mișcării munci
torești. la adăpostul legislației
burgheze de clasă. înăbușirea,
adeseori prin forță armată, a
luptelor revendicative sau poli
tice au fost însoțite în perma
nență de arestări masive ale
militantilor
revoluționari, de
condamnarea lor la multi ani
de temniță grea. în ura loi’ fată
de comunism. clasele domi
nante nu instituit in închisori
un regim de aspră teroare, con
dițiile în care erau deținuți militanții comuniști și antifasciști
învederînd, în anumite momen
te. intenția premeditată de a-i
distruge fizic si moral.
Caracteristică a fost, din acest
punct de vedere, mai ales situa
ția de la Doftana. concepută
încă de la construirea sa ca în
chisoare centrală disciplinară,
în care au fost întemnițați, cu
precădere, luptătorii revoluțio
nari. Regimul de exterminare la
care erau supuși comuniștii și
antifasciștii în celulele „H“. de
tristă faimă, era recunoscut de
înșiși
executorii
„justiției"
burgheze. Un raport al direcției
închisorii consemna în acest
sens : „Se pun deținutilor lan
țuri de niîini și de picioare.
Drept hrană primesc jumătate
din rafia reglementară și două
zile pe săptămină post. Nu au
voie să-și îndulcească viata cu
alte alimente. Nu au voie să
scrie sau să primească scrisori
și nici să fie vizitați de rude.
In celule nu există nici un fel
de mobilier". •
Pe fundalul acestui angrenai
al măsurilor represive se relie
fează, cu atît mai puternic, ab
negația. dîrzenia si neînfricarea
comuniștilor care, crezînd fier
binte în idealul revoluționar,
devotați cu trup și suflet cau
zei claseț muncitoare, au izbu
tit să reziste celor mai grele în
cercări.. Nenumărate fire, de le
gătură. străjuite de cea mal
adîncă conspirativitate, străba
teau zidurile închisorilor, permitînd contactul si conlucrarea
strînsă între comuniștii întem
nițați și tovarășii din afară.
Astfel au fost create și au fiin
țat în închisori. în special în
Doftana. organizații de' partid
ale militantilor întemnițați, care
au desfășurat o susținută mun
că politică în vederea întăririi
coeziunii interne a colectivelor
de deținuți politici.
Un rol însemnat în Întărirea
vieții de partid la Doftana l-au
avut noile contingente de militanți comuniști și antifasciști
arestați în 1935—1936 ; în închi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
.
în numele Institutului pentru problemele unei noi ordini econo
mice internaționale și al nostru personal, dorim să vă adresăm un
mesaj de felicitări și de urări pentru realegerea dumneavoastră in
funcția de președinte al Republicii Socialiste România.
Amintindu-ne de ceremonia care a avut loc la 27 februarie a.c.
la București, cu ocazia celei de a 5-a aniversări a fondării institu
tului nostru, vă exprimăm din nou aprecierea noastră cea mai vie
si mai sinceră pentru rolul important jucat de dumneavoastră De
scena politicii internaționale contemporane, prin indicarea măsuri
lor celor mai adecvate pentru depășirea- ..impasului" economic, știin
țific și cultural in care se află țările din asa-zisa lume a treia.
Dumneavoastră, domnule președinte, perfect conștient de strînsă
corelație care există intre proiectul unei noi ordini economice in
ternaționale și cel al dezarmării generale și păcii, nu ați șovăit să
avansați o concepție curajoasă atît personal, cit și prin reprezen
tanții dumneavoastră la Helsinki, la Belgrad si la O.N.U., ca să
nu amintim decit împrejurările cele mai recente, pentru afirmarea
dreptului popoarelor Ia autodeterminare, indiferent de importanta
și mărimea țărilor lor.
Este o concepție care implică renunțarea la folosirea forței in
raporturile internaționale, precum și respectarea principiilor coexis
tenței pașnice, care, după ultimul război mondial, ar fi trebuit să
dea viată unor raporturi interstatale mai bune decit cele pe care
le trăim in realitate.
Beneficiind de misiunea constantă de pace ne care dumnea
voastră o desfășurati. de faptul că sinteti continuu în căutarea mij
loacelor diplomatice si tehnice necesare instaurării unui sistem de
schimburi mai echitabil la nivel mondial, sîntem cu adevărat
bucuroși să vă transmitem urările noastre cele mai bune pentru
realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste
România.
Transmitem, de asemenea, urări de succese tot mai mari nobilei
națiuni române și dumneavoastră, căruia vă reînnoim admirația
pentru opera șl gîndirea dumneavoastră din care institutul nostru
se inspiră.

ARTURO FRONDIZI

SIGVARD EKLUND

Președinte"

Director general al Agenției Internaționale
pentru Energia Atomică

GIANCARLO ELIA VALORI
Secretar general
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16.W Telex
16,05 Teleșcoală.
Admiterea
în
treapta a H-a de liceu. Mate
matică: Probleme de geome
tric
'
16,25 Almanah pionieresc
16,40 Atenție la... neatenție. Emi
siune pe teme de protecție a
muncii
16,55 Fotbal: România — R.D. Ger.
mană. Transmisiune directă
de ța stadionul ,,23 August”
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19.20 Noi.' femeile ! • Omagiul tă
rii — președintelui reales de
țară o Puterea exemplului.
Virtuțile educative ale colec
tivului de muncă $ Din ac
tivitatea comitetelor și comi
siilor de femei
20,00 La ordinea zilei in agricul
tură

vremea
Timpul probabil pentru zilele tie
S, 4 și 5 aprilie. în țară : Vremea
va fi in general caldă.
Cerul,
schimbător, va prezenta tnnorări
pronunțate in vestul sl
nordul
țării, unde vor cădea ploi tempo
rare avind șl caracter de averse
Izolate Însoțite de descărcări elec
trice șl grindină. In celelalte re

soarea de la Doftana a fost adus,
în august 1936, și tinărul
militant revoluționar Nicolae
Ceaușescu, condamnat de Tribu
nalul militar al Corpului 5 de
armată din Brașov la doi ani și
jumătate închisoare. Maturita
tea politică, dîrzenia și intransi
gența sa revoluționară, dovedite
în numeroase împrejurări, in
clusiv în fața organelor de an
chetă și a tribunalului militar
și în lupta împotriva practicilor
samavolnice folosite de adminis
trația închisorii, au constituit un
cîștig prețios pentru colectivul
luptătorilor comuniști și antifas
ciști întemnițați la Doftana, in
lupta lor pentru obținerea regi
mului politic. Amintind cu emo
ție de grelele încercări pe care
comuniștii le-au înfruntat cu
neabătută dîrzenie în anii în
delungați de detenție la Dofta
na, ca și în alte închisori și la
găre,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu sublinia : „Lupta re
voluționară, viața în colectivele
clin închisori și lagăre au consti
tuit o inaltă școală de pregătire
politico-ideologică, de educare și
formare in spiritul principiilor
eticii și echității socialiste și co
muniste. în mod deosebit aș dori
să menționez viața organizată in
închisori în spiritul principiilor
eticii comuniste, care au dat tă
rie și forță tuturor celor închiși
să reziste prigoanei, Înfometării,
mizeriei și să țină sus steagul
luptei revoluționare, să nu se
plece nici un moment in fața
claselor exploatatoare".
Unitatea de acțiune și combati
vitatea revoluționară a comuniș
tilor din închisori, solidaritatea
muncitorimii, a opiniei publice
progresiste din țară și de peste
hotare au impus claselor domi
nante reintroducerea regimului
politic Ia Doftana în primăvara
anului 1938 — ceea ce a deter
minat îmbunătățirea condițiilor
de detențiune și în celelalte în
chisori.
Victorie de prestigiu a Parti
dului Comunist Român, cuce
rirea regimului politic In Închi
sori a pus in mod pregnant în
evidență trăinicia legăturilor
partidului cu masele, curajul,
dîrzenia și spiritul de sacrificiu
de care au dat dovadă militanții
revoluționari întemnițați. Cunos
cute de mase, lupta, sacrificiile
și suferințele îndurate de comu
niști au întărit prestigiul parti
dului clasei muncitoare, au adus
noi și noi adeziuni la politica sa
revoluționară și patriotică.
Dîrzenia și neînfricarea pro
bate de comuniști de atîtea ori
în anii ilegalității constituie
pentru generațiile de azi un
mobilizator îndemn la cultivarea
spiritului revoluționar și patrio
tic, la sporirea eforturilor ca
România socialistă, pentru a.
cărei făurire au luptat cu abne
gație și s-au jertfit atiția milțtanți revoluționari, să devină tot
mai puternică, tot mai înflori
toare.

Dr. Olimpiu MATICHESCU

cercetător științific principal
la Institutul de studii istorice
și social-politice
de pe lingă CC. al P.C.R.

20,10 Telecinemateca. Ciclul ..Mari
adtori“. ,,Balada lui Pancho
Villa”. Premieră pe
tara.
Producție a studiourilor ame
ricane
21..45 Telejurnal
PROGRAMUL 2

17.30 Momente lirice
18.05 Documentar TV : Monumente
ale natunii. Parcul național
Retezat
18.30 De dragoste — emisiune de
.versuri și muzică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Album coral
19.45 Studio T ’80. Repere aie pre
gătirii pentru viitor
20,10 Soliști și formații de muzică
ușoară din R.P. Ungară
20.40 Inscripții pe celuloid. ..în lu
mea nordicilor”
21,05 Treptele afirmării.
Colocviu
muzical. ' Tema :
Concertul
instrumental
21.45 Telejurnal

giuni, ploile vor avea o frecvență
redusă. Vîntul, moderat va pre
zenta unele intensificări în Banat.
Moldova și zona de munte. Tem
peraturile-minime vor fi cuprinse
între 2 și 12 grade, iar cele, maxi
me între 12 și
22 de grade. în
București : Vremea va fi în gene
ral caldă. Cerul va fi schimbător,
favorabil ploii, mai ales in a doua
parte a intervalului. Vînt slab
pină la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 4 și
8 grade, maximele între 18 și 22
de grade. (Corneliu Pop, meteo
rolog de serviciu).
»
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Telegrame de felicitare adresate tovarășului
llie Verdeț, prim-ministru al guvernului
Primul ministru al Marii Britanii l-a primit
pe ambasadorul României
LONDRA 1 (Agerpres). — Marti,
primul ministru al Marii Britanii,
Margaret Thatcher, a primit pe am
basadorul României, Pretor Popa, in
legătură cu încheierea misiunii sale
în această tară.
Cu acest prilej, primul ministru al
Marii Britanii a transmis tovarășului

2

n

Nicolae Ceaușescu calde felicitări
pentru realegerea sa in înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România, precum și cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, noi succese în activitatea
sa dedicată progresului multilateral
al României.

reactualizat intr-un raport prezentat de Kurt Waldheim
vederilor cu înalți funcționari ai
O.N.U.. guvernul sud-african a re
afirmat că acceptă propunerea de re
glementare făcută de Națiunile Unite.
Totuși, guvernul sud-african a cerut o
anumită perioadă pentru a examina
aspectele stabilirii unei zone deriiilitarizate de o parte și de alta a
frontierei Namibiei.
Organizația Poporului din Africa
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — notează
raportul — a făcut cunoscut că va
respecta pozițiile Angolei și Zambiei
privind punerea în aplicare a zonei
demilitarizate în teritoriile lor. dar
se opune ca Republica Sud-Africană
să dispună de poziții special alese în
sectorul namibian al zonei demilita
rizate.

COMITETUL PLENAR AL O.N.U.
PENTRU NOUA ORDINE ECONO
MICA INTERNAȚIONALA și-a
deschis prima sa sesiune de fond
pentru 1980. Comitetul a adoptat or
dinea de zi care cuprinde : probleme care se pun in domeniul mate
riilor prime, energiei, comerțului,
dezvoltării relațiilor financiare și
monetare, modalitățile și calendarul
negocierilor globale, alte aspecte in
vederea pregătirii sesiunii speciale
a O.N.U. din luna august, consacrată noii ordini economice interna
ționale.

I

I
|
!
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panmunjon

: 0 nouă intilnire a delegațiilor

R. P. D. Coreene și Coreei de Sud
PANMUNJON 1 (Agerpres). — Cea
de-a V-a întilnife a delegațiilor la
nivel de lucru, ale R.P.D. Coreene și
Coreei de Sud. destinate pregătirii
contactelor dintre primii miniștri ai
celor două părți, s-a desfășurat,
marți, la Panmunjon — relatează agenția A.C.T.C.
în cadrul întîlniril. șeful delegației
R.P.D. Coreene a criticat încercările
părții sud-coreene de a aduce în dez
batere probleme care nu au legătu
ră cu misiunea delegațiilor la nivel
de lucru și cu scopul fundamental al
reuniunii, și a respins, ca nefondate

șl total false, afirmațiile delegației
Coreei de Sud cu privire la „infiltra
rea de personal și nave militare".
Delegatul R.P.D. Coreene a subliniat
și cu acest prilej că partea nord-coreeană pornește de la dorința since
ră de a face totul ca intilnirile să se
desfășoare cu succes, arătind că de
legațiile celor două părți ale Coreei
trebuie să depună toate eforturile
pentru ca premierii guvernelor lor
să poată avea contacte cît mai curind posibil.
Părțile au convenit ca următoarea
întîlnire să aibă loc la Panmunjon,
la data de 18 aprilie.

Manifestări consacrate României
BRUXELLES 1 (Agerpres). — In
localitatea belgiană Șart BemardAssesse a avut loc o manifestare
culturală românească consacrată
împlinirii a 2 050 de ani de. la con
stituirea primului stat dac centrali
zat si independent. Jean Paul Declairfayt, președintele comitetului
de conducere al Centrului cultural
din Assesse, a vorbit despre tradi
țiile folclorice ale poporului român.

HAGA 1 (Agerpres). — In cadrul
manifestărilor consacrate împlinirii
a 2 050 de ani de la constituirea
primului stat dac centralizat și in
dependent și a centenarului stabi
lirii relațiilor diplomatice între
România și Olanda, Consiliul cul
tural al provinciei Limburg a or
ganizat, in orașul Maastricht, ca

pitala provinciei, o adunare festivă
la care au luat parte membri ai
conducerii Consiliului cultural, oa
meni de cultură și artă, ziariști.
ROMA 1 (Agerpres). — Editura •
„Feltrinelli" din Milano a scos de
sub tipar volumul „Poezia română
de avang'ardă", ce reunește versuri
și texte referitoare la curentele care
s-au manifestat in literatura ro
mână la începutul secolului XX.
Apărută' in ediție bilingvă, cu tra
ducerile în limba italiană aparținind ' profesorilor Marco Cugno și
Marin Mincu, antologia este prece
dată de două studii prin care citi
torii sint introduși in fenomenele
literare prezentate și este definit
locul ce îl ocupă literatura română
de avangardă pe plan european.

- pe scurt

CONFERINȚĂ AFRICANĂ LA NIVEL ÎNALT. La Lusaka au început marți
lucrările unei conferințe la nivel înalt, la care iau parte șefi de stat și de
guvern sau reprezentanți ai acestora din nouă state din zona centrală și
de sud a Africii (Angola, Mozambic, Zambia, Tanzania, Botswana, Lesotho,
Ngwane (Swaziland), Malawi și Rhodesia), precum și Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Participanții examinează modalitățile de extindere a raporturilor de colabo
rare în domeniul economic, urmînd să adopte, între altele, Declarația
privind eliberarea economică a sudului Africii, precum și un program
de'acțiune, elaborat anterior la nivel de specialiști.

Planul 0. N. U. privind independența Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Kurt
Waldheim, a propus data de 15 iunie
1980 pentru punerea in aplicare a
planului O.N.U. privind independen
ta Namibiei. Intr-un raport adresat
Consiliului de Securitate asupra situa
ției ultimelor negocieri privind Na
mibia, Waldheim estimează că aces
tea au .ajuns „la un punct cind tre
buie să fie adoptate deciziile politice
necesare pentru ca această problemă
să treacă de la stadiul de discuții la
cel de aplicare". El apreciază că,
„dacă se pierde șansa unei regle
mentări adecvate și pașnice, eveni
mentele care vor surverii vor avea
grave consecințe pentru regiune".
Raportul relevă că. în cursul între
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ÎNTREVEDERE LA VARȘOVIA.
In capitala Poloniei a avut loc o
întrevedere între Edward Gierek,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
și Louis Van Geyt, președintele
P. C. din. Belgia,, care se află în
vizită in Polonia. S-a făcut un
schimb de informații privind acti
vitatea celor două partide, precum
și asupra principalelor probleme in
ternaționale actuale. Părțile au convenit, asupra .necesității de a dez
volta relațiile dintre cele două par
tide, țări și popoare.

CONVORBIRI
KUWEITIANOBULGARE. Ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov, a fost primit de emirul Ku
weitului, șeicul Jaber Al-Ahmed Al
Sabah, și a avut convorbiri cu vicepremierul și ministrul de externe
j al țării-gazdă. S-a relevat dorința
celor două părți de a dezvolta reilațiile bilaterale în diferite domenii
și s-a evidențiat necesitatea slăbirii
încordării internaționale. încetării
■ cursei7 înarmărilor și adoptării unor
măsuri eficiente de dezarmare, nefolosirii în relațiile dintre state a
I forței sau amenințării cu forța, re
zolvării problemelor litigioase pe
calea negocierilor in conformitate
I cu Carta O.N.U., respectării suveI ranitâții și integrității teritoriale a
țărilor și neamestecului în treburile
> interne.

I

RĂSPUNSUL INDIEI LA APELUL STATELOR A.S.E.A.N. Înaltul
comisar interimar indian la Kuala
I Lumpur, V. B. Soni, a declarat, luni,
!că India se pronunță pentru întă
rirea relațiilor sale pe baze bi
laterale, cu țările membre ale
, A.S.E.A.N. — Indonezia, Thailanda,
Malayezia, Filipine și Singapore. El
a precizat că India a hot'ărit să răspundă pozitiv apelului lansat de
.

j

GUVERNUL EGIPTEAN A CON
DAMNAT. ȘI RESPINS din nou im
plantarea de așezări israeliene în
teritoriile palestiniene ocupate, con. siderind că această politică reprer
zintă o violare a’ drepturilor po
porului palestinian, o abatere de la
spiritul și litera acordurilor de la
Camp David.

SCUMPIREA PETROLULUI IRA
NIAN. La Teheran s-a anunțat,
marți, sporirea prețurilor la petro
statele A.S.E.A.N. privind colabo
lul iranian cu 2,50 dolari per baril
rarea lor, în diferite domenii, cu
— 'informează agenția P.A.R.S.
partea indiană.
• No.ul preț al. țițeiului iranian va
riază, in prezent, in funcție de ca
O DEMONSTRAȚIE DE PROTEST
litate, intre 33.50 și 32,50 dolari ba
ÎMPOTRIVA PARTICIPĂRII ISLANDEI
rilul. După cum s-a precizat la Te
heran, această măsură a intrat în
la N.A.T.O. și a prezenței bazei mi
litare americane la Keflavik a avut vigoare incepind cu data de 1
aprilie.
loc Ip Reykjavik. Demonstrația a fost
organizată cu prilejul împlinirii a 31
AU FOST MAJORATE PREȚU
de ani de la intrarea islandei în RILE LA BENZINA ȘI MOTORINA,
N.A.T.O.
în Ungaria, de la 1 aprilie, anunță
agenția M.T.I. Prețul benzinei
CONFERINȚA MINISTERIALA A cu cifra . octanică 98 a fost
COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. stabilit la 13 forinți litrul. Au
fost majorate prețurile la trans
PENTRU AFRICA se vo ține între
portul mărfurilor. La taximetre
9 și 12 aprilie la Addis Abeba.
preturile au crescut cu 30 la sută.
Priritre documentele de lucru ale Preturile
biletelor la alte mijloace
conferinței se află un raport privind
de transport de pasageri au rămas
dezvoltarea științei și tehnologiei în
neschimbate. ,Au fost majorate, de
țările africane.
asemenea, prețurile de stat cu amănuntul la materiale lemnoase, la
ACȚIUNE
REVENDICATIVA.
cherestea în medie cu 16 la sută, la
Salar iații serviciilor municipale
P.F.L. și P.A.L. cu 19—30 la șută.
pentru transportul urban din New'
York au încetat, marți, lucrul, in
SUB AUSPICIILE O.M.S. (Orga
sprijinul revendicărilor lor cu ca nizația Mondială a Sănătății) și ale
racter economic. Greva a avut ca
UNICEF, in Mozambic va avea
efect suspendarea activității celui
loc săptămina aceasta un seminar
mai amplu sistem de transport ur
internațional cu privire la servicii
ban din Statelfe Unite, care totali
le sanitare de bază. La seminar
zează 368 de km linii de metrou
vor fi prezente delegații din Bot
și 2 560 km de trasee de autobuze, swana, Etiopia, Gambia, Lesotho.
deservind, zilnic, 5,4 milioane de
Nigeria, Swaziland. Tanzania și
Uganda. •
pasageri. Greva a fost declanșată
pe termen nelimitat.
COMPANIA AMERICANA „PIO
ORARUL DE VARA 1N BULGA NEER AIRCRAFT", constructoare
de avioane, a anunțat închiderea a
RIA. Potrivit unei hotăriri a Con patru
dintre uzinele sale din statele
ciliului de Miniștri al R. P. Bul
Pennsylvania, Florida si California.
garia, in fiecare an orarul de vară
Ca urmare a acestei măsuri.’ uri nu
va intra in vigoare in această țară măr de 5 200 muncitori și ingineri ai
companiei își vor pierde locurile de
în prima duminica a lunii aprilie și
va rămine in vigoare pină in ultima muncă.
simbătă a lunii septembrie.
PROBLEMA GIBR ALTARULUI.
Miniștrii de externe ai Marii Brita
REPREZENTANTUL
SPECIAL
ÎN CIPRU al secretarului general nii și Spaniei, lordul Carrington și
Marcelino Oreja, se vor întîlni la
al O.N.U. a reluat consultările cu
9 aprilie la Lisabona pentru a lua
conducătorii comunităților cipriote
din nou in discuție unele aspecte
greacă și turcă în vederea relansă
ale problemei viitorului statut al
rii convorbirilor intercomunitare.
Gibraltarului.

RELAȚIILE COMERCIALE DINTRE, PIAȚA COMUNA ȘI ȚĂRILE
ANDINE. Măsurile protecționiste adoptate de Piața comună, in comerțul
cu țările membre ale Pactului Andin (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru
și Venezuela) limitează dezvoltarea acestuia — a declarat Washington
Herrera, coordonator al Acordului de la Cartagena. Tratativele dintre'cele
două organisme economice, a subliniat el, vor trebui să se soldeze cu
încheierea unui acord de cooperare) Negocierile sint insă complexe și
nu vor putea fi realizate dacă nu vor fi satisfăcute cererile țărilor andine,
care doresc ca printr-o participare activă, in condiții reciproc avantajoase,
la schimburile economice dintre state să contribuie la crearea unei noi
ordini economice internaționale.

DREPTUL LA VIAȚĂ, DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI,

înseamnă dreptul la pace, la o lume fără arme și războaie
„Trebuie să se înțeleagă faptul că primul drept al
omului este acela de a trăi în pace și liniște. Dacă vor
bim de drepturile omului, să facem astfel incit să se re
nunțe la armamentul nuclear de distrugere a omului, la
armele de distrugere în masă. Să se respecte drepturile
omului la viață, drepturile popoarelor la independență și
pace“.
NICOLAE CEAUȘESCU
Document programatic de excep
țională valoare teoretică și practică,
discursul rostit de tovarășul Nicolae
Ceaușescu de la inalta tribună a Ma
rii Adunări Naționale, cu ocazia mo
mentului solemn, de semnificație is
torică in viața națiunii noastre, al
învestiturii in funcția ’ supremă de
președinte al republicii, definește
direcțiile de acțiune in noua etapă
de dezvoltare a patriei și, totodată,
reafirmă, pe baza orientărilor fun
damentale ale Congresului al XIIlea al partidului, obiectivele majore
ale activității României socialiste, pe
planul vieții internaționale. Din ma
rea aulă a parlamentului a răsunat
peste intinse zări glasul României
chemind la unitatea și colaborarea
forțelor populare, progresiste, demo
cratice de pretutindeni pentru a se
opri accentuarea încordării interna
ționale, pentru a se asigura continua
rea politicii de destindere; a fost din
nou exprimată hotărirea -țării noastre
de a întări relațiile de prietenie și
solidaritate cu toate țările socialiste,
de a dezvolta colaborarea-cu țările
in curs de dezvoltare, cu toate țările
lumii, indiferent de orînduirea socia
lă ; a fost subliniată necesitatea pre
gătirii temeinice a reuniunii de la
Madrid consacrate securității și coo
perării in Europa, a mobilizării eforturilor pentru edificarea unei noi
ordini economice internaționale. Dis-,
cursul solemn al președintelui Româ
niei, se constituie, astfel, intr-un vi
brant apel- la intensificarea luptei
popoarelor pentru asigurarea păcii și
securității pe planeta noastră, obiec
tiv major, de însemnătate cardinală
in zilele noastre și pentru înfăptuim
rea căruia partidul și statul nostru
desfășoară o vastă și susținută acti4 vitate.
în acest cadru general, se cuvine
remargat accentul deosebit pus in
cuvântarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu pe problemele adoptării
unor măsuri autentice de dezarmare.
Pronunțindu-se cu fermitate pentru
măsuri concrete de dezangajare mi
litară in Europa, de dezarmare, in

primul rind de dezarmare nucleară,
cuvintarea constituie o elocventă ex
presie a preocupărilor României so
cialiste. ale’președintelui ei- privind
înlăturarea definitivă a spectrului
războiului, o elocventă expresie a
răspunderii față de interesele vitale
și destinele intregii umanități.
Răspundere ce se vădește cu atit
mai puternic in actualele condiții,
cind in viața internațională, ca ur
mare a politicii imperialiste de forță
și dictat, de reîmpărțire a sferelor
de influență, are loc o accentuare a
încordării, care pune în grav pericol
cauza destinderii, a păcii și indepen
denței popoarelor. Și este deosebit
de grav faptul că manifestările de
încordare, noile, conflicte apărute au
loc pe un teren atît de exploziv, de
incendiar, datorat escaladei fără pre
cedent a cursei înarmărilor. Tocmai
avind in vedere aceste condiții, pre
ședintele României socialiste cheamă
stăruitor la rațiune, la evaluarea lu
cida și responsabilă a primejdiei pe
care o reprezintă pentru insăsi exis
tenta umanițătii actualele arsenale.
Pentfu că povara uriașă ce- apasă pe
umerii popoarelor, nevoite să suporte
anul acesta fantastica sumă de 480 mi
liarde de dolari pentru înarmări, este
o povară a morții. Nu mai este ne
voie de calcule pentru a demonstra
că armamentele acumulate pe glob ar
putea distruge de mai multe ori în
treaga civilizație. Evidențiind cit de
absurdă și de inumană este politi
ca înarmărilor, tovarășul Nicolae
Ceaușescu arăta cu deosebită for
ță de convingere că aceasta consti
tuie o adevărată sfidare adusă însăși
conștiinței umane.
Primul drept al omului — sublinia
vibrant președintele României de la
tribuna Marii Adunări Naționale —
este acela de a trăi in pace și liniște,
dreptul la viață. Este știut că parti
dul nostru, așa cum a arătat in re
petate rinduri tovarășul Nicolae
Ceaușescu. inclusiv la Conferința general-europeană de la Helsinki, nu
numai că nu este împotriva discu
țiilor asupra drepturilor omului, ci,

dimpotrivă. promovează o viziune
largă, profundă și atotcuprinzătoare
asupra acestor drepturi, pentru afir- .
marea lor plenară. Drepturile omu
lui nu pot fi și nu trebuie privite
limitativ, iar problemele umanitare
nu pot fi rezumate doar la unele as
pecte secundare sau colaterale, for
male sau citeodată chiar artificiale,
în concepția partidului nostru, drep
turile omului includ, drept categorii
fundamentale, dreptul la muncă .si
piine, la eliberare de orice exploatare
și asuprire, la libertate și egalitate
socială și națională, la garantarea
mijloacelor materiale pentru exerci
tarea libertăților politice. Fără îndo
ială insă că înfăptuirea tuturor aces
tor drepturi și libertăți se bazează pe
dreptul primordial al omului — drep
tul său la viată, fără de care orice
alte „drepturi" ar rămine fără obiect
și fără subiect...
în legătură cu reuniunea de la
Madrid, cu faptul că au fost expri
mate unele intenții de a se canaliza
dezbaterile in mod precumpănitor
asupra problemei drepturilor omului,
ar fi deosebit de necesar ca cei pre
ocupați de această problemă să nu
piardă din vedere esențialul, respec-,
tiv că forma cea mai concludentă dc
manifestare a interesului pentru
drepturile omului ar li acțiunea prac
tică, pașii concreți pe linia dezarmă
rii, a înlăturării mijloacelor de ex
terminare in masă ce amenință în
suși dreptul la viață al popoarelor.
Aceasta este „esența esențelor" pro
blemei drepturilor omului ; oare ce
valoare ar avea alte,aspecte în con
dițiile unui apocalips atomic ?! îndemnind la adincă reflecție asupra
acestui adevăr incontestabil, tovară
șul Nicolae Ceaușescu formula . în
acest sens întrebarea ; dar dacă va
acționa armathentul nuclear, cine se
va mai ocupa de aceste drepturi ?
Este o întrebare adresată conștiin
ței umanității, intr-un moment de
mare răspundere, care impune acțiu
nea hotărîtă, cit nu este prea tîrziu,
pentru înlăturarea teribilei amenin
țări pe care o constituie pentru in

săsi viata ne pămint armele și
armamentele acumulate pe glob.
Iată de ce, in concepția partidului
nostru, a secretarului său general,
înfăptuirea dezarmării, edificarea unei
lumi a păeji și securității constituie
o condiție sine qua nou a afirmării
plenare a drepturilor și libertăților
omului.
în această poziție Își găsește ex
presie profundul umanism al politicii
Partidului Comunist Român, al ini
țiativelor sale constructive în direc
ția opririi cursei înarmărilor și tre
cerii Ia măsuri efective, concrete d?
dezarmare. Desigur, țara noastră are
in vedere ca înfăptuirea Unor aseme
nea măsuri să asigure un echilibru
corespunzător al forțelor. însă acest
echilibru necesar poate și trebuie
să fie asigurat prin reducerea / sub
stanțiala a înarmărilor. ,și in primul
rind a înarmărilor nucleare.
In acest sens, partidul nostru, așa
cum( se știe, a prezentat de-a lungul
anilor un șir de propuneri de dezar
mare. inclusiv măsuri parțiale de
reducere a înarmărilor și cheltuieli
lor militare. Orientarea fermă in fa
voarea -dezarmării a fost reafirmată
și aprofundată in Raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Congresul al
XII-lea al P.C.R., care a definit o
amplă și cuprinzătoare platformă de
acțiune. De,o deosebită importantă
in această direcție este propunerea
privind reducerea cheltuielilor mili
tare cu cel puțin 10 la sută pină in
1985. aplicarea unor măsuri tranzi
torii. chiar parțiale, de naturii să
ducă Ia jntăpirea încrederii, la dimi
nuarea poverilor, la crearea condi
țiilor trecerii treptate' spre obiectivul,
final al dezarmării generale și to
tale — lichidarea bazelor militare
străine, retragerea in interiorul fron
tierelor naționale a tuturor trupelor'
și armamentelor, reducerea treptat.!
a armatelor naționale, reducerea ac
tivității blocurilor militare, desfiin
țarea lor concomitentă.
O elocventă expresie-a înaltei răs
punderi pentru destinele păcii mon
diale o constituie propunerile Româ
niei, reafirmate in discursul solemn
rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
de la tribuna Marii Adunări Națio
nale, privind dezangajarea militară
și dezarmarea în Europa, ca o condi
ție esențială a unei reale securități
pe continent. însemnătatea acordată
de țara noastră dezarmării pe con
tinentul european derivă din faptul
că aici se află fată în fată cele
două blocuri militare, aici sint con
centrate cele mai numeroase trupe,
ddtate cu armamente din cele mai
moderne si mai perfecționate, arme
nucleare cu o’ capacitate de distru
gere inimaginabilă. Este o tragică
realitate că Europa, leagăn al atitor
comori de civilizație, a fost transfor

mată intr-un imens arsenal, care
generează uriașe pericole la adresa
intregii omeniri.
Iată de ce partidul nostru. Româ
nia s-au pronunțat cu toată clarita
tea împotriva hotăririi adoptate de
N.A.T.O. la sfirșitul anului trecut
privind amplasarea unor noi tipuri
de rachete nucleare în unele țări
vest-europene membre ale acestei
alianțe, măsură, dealtfel, viu deza
probată de opinia publică de pe , con
tinent. Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru popoa
rele europene problema amplasării de
noi rachete nucleare distrugătoare
nu este o chestiune teoretică, ci o
problemă de viață, pentru că aceste
rachete ar lovi toate țâțile euro
pene, și de o parte, și de alta. Por
nind de la această realitate, pre
ședintele României sublinia necesi
tatea de a se spune un NU hotărît
amplasării de noi rachete in Eu
ropa, de a se face totul pentru anu
larea sau, cel puțin, aminarea apli
cării hotăririi amintite, pentru înce
perea tratativelor in vederea renun
țării definitive Ia dezvoltarea arsena
lului de rachete in Europa și a tre
cerii la măsuri de dezangajare mili
tară și dezarmare. Este mai ușoară
și mai eficientă prevenirea unei
decizii grave, și periculoase ’decît
înlăturarea efectelor ei. este întot
deauna preferabilă profilaxia unor
măsuri nocive, menținerea încă in
fazele de proiecte și intenții, decît
transformarea lor în realități.
Se poate spune că nu există mi
siune mai nobilă, de mai inaltă răs
pundere politică și umanistă decit
aceea de a acționa cu toată energia
pentru oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare, pentru asigu
rarea păcii și securității in lume. în
virtutea acestui comandament, to
varășul Nicolae Ceaușescu a propus
constituirea unei comisii speciale a
Marii' Adunări Naționale care să
acționeze, in colaborare cu reprezen
tanții parlamentelor din alte țări. în
direcția înfăptuirii acestui deziderat
vital al întregii omeniri.
De la tribuna parlamentului român,
președintele țării declara in acest
sens : „Să facem lotul pentru ca
minunatele cuceriri ale științei, ale
cunoașterii, ale geniului uman să
servească bunăstarea, fericirea, inde
pendența popoarelor". Este mesajul
solemn pe care partidul și statul
nostru îl adresează. în aceste mo
mente de înaltă răspundere, cu con
vingerea că stă în puterea popoare
lor ca. actionind unite, să preintîmpine o nouă conflagrație mondială,
să asigure pacea, destinderea, cola
borarea și progresul intregii omeniri.

Dumitru ȚINU

Cu prilejul realegerii in funcția de
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășu
lui llie Verdeț i-au fost adresate te
legrame de felicitare de către unii
șefi de guverne.
în telegrama semnată de tovarășul
A. N. Kosîghin. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., se
spune : „în legătură cu reinvestirea
dumneavoastră ca prim-ministru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România. primiți felicitările și
urările mele de mari succese in această înaltă funcție de mare răs
pundere".
Exprimînd felicitări cordiale si cele
mai bune urări, tovarășul Veselin
Giuranovici, președintele Consiliului
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, arată în telegrama sa : „Folo
sesc și acest prilej pentru a-mi ex
prima convingerea in dezvoltarea
rodnică și cu succes, in continuare,
a relațiilor de bună vecinătate și a
colaborării multilaterale dintre țări
le noastre socialiste, vecine, in in
teresul ambelor părți, in folosul în
țelegerii, păcii si securității in Eu
ropa".
Adresind felicitări in numele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria și al său personal, tovarășul
Ștanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria,
subliniază in telegrama sa : „Am
convingerea că prietenia și colabo
rarea dintre Republica Populară
Bulgaria și Republica Socialistă
România se vor dezvolta și adinei
continuu, in mod fructuos. în inte
resul celor două țări ale .noastre, al
cauzei socialismului și păcii in lume".
Urîndu-i mult succes primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, precum și putere
de muncă și multă sănătate, tova
rășul Willi Stoph, președintei^ Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane,
menționează în telegrama sa : „Sint
convins că relațiile de bună priete
nie și strinsă colaborare dintre Re
publica Democrată Germană și Re
publica Socialistă România se vor
dezvolta și adinei și în viitor".
în telegrama tovarășului Lubomir
Strougal. președintele Guvernului

Federal al R.S. Cehoslovace, se spune:
„îmi- exprim ferma convingere că adîncirea colaborării reciproce și dez
voltarea relațiilor multilaterale din
tre statele noastre socialiste vor con
tribui la întărirea prieteniei dintre
popoarele țărilor noastre, a unității
comunității socialiste, a socialismului
și păcii in lume".
Transmitted tovarășului llie Verd?t Cele mai călduroase felicitări, to
varășul Li Giong Ok, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene. arată : ..Folosind acest prilej,
urez din toată inima ea poporul frate
român să obțină succese tot mai mari
în. lupta pentru transpunerea in via"
tă a hotăririlor celui de-al XII-lea
Congres al partidului de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României".
După ce adresează felicitări cordia
le primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, tova
rășul J. Batmunh. președintele .Con
siliului de Miniștri al Republicii
Populare Mongole, spune în telegra
ma se : „Vă doresc multă sănătate
și mari succese în activitatea dum
neavoastră nobilă consacrată înflori
rii României socialiste, în interesul
întăririi păcii și prieteniei între po
poare".
O telegramă de felicitare a fost adresată tovarășului llie Verdeț de
Helmut Schmidt, cancelarul federal
al Republicii Federale Germania,
care își exprimă speranța că si în
viitor colaborarea dintre statele și
popoarele noastre se va dezvolta cu
succes spre binele celăr două părți.
Sincere felicitări și cele mal bune
urări au fost adresate de' Suleyman
Demîrel. primul ministru al Republi
cii Turcia, și Biilent Ecevit, fost
prim-ministru.
De asemenea, călduroase felicitări
și deplin succes în activitatea de răs
pundere încredințată tovarășului llie
Verdeț au fost adresate de Bruno
Kreisky. cancelar federal al Republi
cii Austria. Francesco Cossiga, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
Republicii Italiene. Wilfried Martens,
prim-ministru al Regatului Belgiei,
A.A.M. Van Agt, prim-ministru al'
Regatului Țărilor de Jos, Menahem
Begin, prim-ministru al Israelului.

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul llie Verdeț. a primit marți pe
’ambasadorul Regatului Hașemit al

Iordaniei Ia București. Marwan Du
din. in legătură cu încheierea misiu
nii sale în țara noastră.
(Agerpres)

-Vizita ministrului de externe al Republicii Socialiste
Cehoslovace
Marti au continuat convorbirile în
tre ministrul afacerilor externe al
Republicii Socialiste România, to
varășul Ștefan Andrei, si ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, tovarășul Bohuslav Chnoupek.
în timpul convorbirilor s-a reliefat
importanța intensificării eforturilor
tuturor statelor și guvernelor pentru
oprirea cursului spre agravarea cli
matului politic international, pentru
relansarea procesului de colaborare,
destindere și înțelegere în lume.
Totodată, a fost evidențiată impor
tanța pregătirii temeinice a reuniunii
ds la Madrid, din acest an. chemată
să impulsioneze realizarea ca un tot
unitar a prevederilor Actului final al

Conferinței de la Helsinki. De ase
menea. a fost subliniată voința celor
două tari de a-și aduce in continuare
contribuția la reglementarea exclusiv
pe cale politică a tuturor litigiilor
dintre state, la adoptarea de măsuri
în domeniul dezarmării, și in primul
rind al .dezarmării nucleare, la întă
rirea păcii, securității si cooperării
în Europa și în întreaga lume.
★

Ministrul afacerilor externe al R.S.
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, a
depus, marți dimineață, o coroană de
flori la Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului si a
patriei, pentru socialism.
(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări
a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă
Marti a avut loc în Capitală la
Asociația artiștilor fotografi verni
sajul
expoziției
fotodocumentare
„Ungaria azi", manifestare organi
zată sub auspiciile Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, cu prilejul
celei de-a 35-a aniversări a eliberă
rii Ungariei de sub dominația fas
cistă.
Expoziția înfățișează, printr-un în
semnat număr de fotografii alb-negru și color, aspecte din viata si
activitatea oamenilor muncii din R.P.
Ungară, din realizările dobîndite de
poporul ungar, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, in
edificarea societății noi. socialiste.
Relevînd semnificația organizării
acestei expoziții in contextul raportu
rilor pe multiple planuri statornicite
intre partidele, popoarele și țările
noastre. Silviu Comăhescu. secretar
al Asociației artiștilor fotografi, și
Peter Gondor, secretar al Ambasadei
R.P. Ungare la București, au evo
cat. in alocuțiunile rostite la vernisaj,
evoluția continuu ascendentă a rela
țiilor dintre România și Ungaria,
dintre P.C.R. și P.M.S.U., subliniind
că in cadrul acestora intilnirile si
convorbirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Janos Kadar au des
chis de fiecare dată noi perspective
conlucrării
prietenești
românoungare.
La vernisaj au luat parte Ion
Găleteanu, secretar de stat la Con

siliul Culturii și Educației Socialiste,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au luat, de asemenea, parte
Sandor Rajnai. ambasadorul R.P.
Ungare la București, și membri al
ambasadei.
Au fost de fată șefi de misiuni
diplomatice acreditați în tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.
★

La cinematograful „Studio" din Ca
pitală au fost inaugurate, marți sea
ra, „Zilele filmului din R. P. Un
gară", manifestare organizată cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația
fascistă. Spectacolul de gală a pro
gramat filmul artistic „Așa am venit",
în regia Iui Miclos Iancso.
La spectacolul de gală au partici
pat reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ministe
rului Afacerilor Externe, Asociației
cineaștilor, alți oameni de cultură și
artă. A fost prezentă delegația de
cineaști din R. P. Ungară, aflată cu
această ocazie în țara noastră.
Au luat parte, de asemenea, Sandor
Rajnai, ambasadorul Ungariei la
București, și, membri ai ambasadei.
Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră
și membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Recepție la Ambasada Republicii Islamice Iran
XJu ocazia sărbătorii naționale a
Republicii Islamice Iran, ambasado
rul acestei țări la București. Pourang
Baharlu, a oferit marți o recepție.
Au participat tovarășii Virgil
Trofin, viceprim-mțnistru al guver
nului, loan Avram și Ion Ceterchi,

miniștri, Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centra
le. oameni de artă și cultură.
Au fost de față ’șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cronica

zilei

Tovarășul Cornel Burtică, vieeprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, s-a întîlnit„ marți după-amiază, cu Talal al
Merhabi, ministrul economiei, co
merțului și sănătății din . Liban, care
face o vizită in țara noastră.
în cadrul întrevederii s-a exprimat
satisfacția pentru stadiul relațiilor' de
colaborare româno-libaneze și s-au
analizat căile de extindere și diver
sificare in continuare a acestora, pe
plan economic și tehnico-știintific, în
interesul reciproc al celor două țări
și popoare.

Marți au început în Capitală lucră
rile Consfătuirii conducătorilor cine
matografiilor și reprezentanților uniu
nilor de cineaști din țări socialiste.
La reuniune iau parte delegați din
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G.,
Mongolia, Polonia, România. Uniunea
Sovietică. Ungaria. R.S. Vietnam,
precum și din R-.D.P. Laos.
în cadrul consfătuirii se face un
schimb de experiență si informații
privind probleme ale dezvoltării ci
nematografiei, ale colaborării in do
meniul celei de-a 7-a arte, ale parti
cipării la manifestări Internationale
de profil, ale formării cadrelor da
actori, regizori, operatori.
(Agerpres)
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