
Partidul, țara, întregul popor omagiază cu profundă dragoste și recunoștință 
50 de ani de activitate revoluționară și ziua de naștere a secretarului general 

al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu

LA MULȚJ ANI, TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU!
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Ieri, în cadrul adunării solemne din Capitală, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i s-a conferit Medalia 
omagială și i-au fost adresate mesaje de înaltă stimă 
și prețuire din partea organizațiilor de partid, 
a organizațiilor de masă și obștești, a oamenilor 
muncii de pe întreg cuprinsul țării-expresie puternică 
a indestructibilei unități a întregii națiuni în jurul 
partidului, al secretarului său general
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Ia adunarea solemnă din Capitală
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să exprim cele mai vii 
mulțumiri Comitetului Central, 
Consiliului de Stat și Guvernului, 
precum și organizațiilor de masă, 
organismelor naționale democra
tice, organismelor științifice-cultu- 
rale, comitetelor județene de par
tid, armatei, tineretului și pionieri
lor, pentru felicitările și urările ce 
mi-au fost adresate cu prilejul ani
versării a 50 de ani de activitate 
revoluționară și a 65 de ani de 
viață.

Consider că toate urările și apre
cierile privind activitatea mea re
voluționară sînt adresate, deopotri
vă, partidului, al cărui militant 
sînt, în rîndul căruia am devenit 
revoluționar, am servit și servesc 
poporul, națiunea noastră, cauza 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!" ; 
„Ceaușescu .și poporul !“).

Mulțumesc, de asemenea, în mod 
călduros pentru Medalia ce mi-a 
fost acordată cu acest prilej, apre
ciind aceasta ca o expresie a pre
țuirii activității revoluționare a co
muniștilor, a tuturor acelora care 
și-au închinat viața eliberării na
ționale și sociale, bunăstării, inde
pendenței și suveranității patriei 
noastre. (Aplauze și urale puter
nice).

La împlinirea vîrstei de 65 de 
ani, primele mele gînduri, pline de 
recunoștință și de adîncă mulțu
mire, se îndreaptă către părinții 
mei care mi-au dat viață și de la 
care am învățat să cresc și să tră
iesc ca fiu credincios al poporului 
și să-l servesc neabătut, în toate 
împrejurările. (Aplauze puternice, 
iurale; se scandează îndelung

r 'eaușescu și poporul !“)•
La aniversarea a 50 de ani de 

activitate revoluționară gîndurile 
mele se îndreaptă către partid, că
tre tovarășii, prietenii, militanții pe 
care i-am cunoscut și cu care am 
lucrat și luptat în mișcarea revo
luționară, în rîndul căreia m-am 
format ca luptător și militant pen
tru eliberarea socială și națională, 
pentru cauza bunăstării și fericirii 
poporului, a socialismului, a inde
pendenței și suveranității patriei, 
ca luptător pentru pace și colabo
rare internațională. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

In aceste momente sărbătorești, 
ca fiu de țăran, ca muncitor și ca 
intelectual, în calitatea de secretar 
general al partidului și președinte, 
al Republicii Socialiste România, 
doresc să adresez cele mai calde 
mulțumiri clasei noastre munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregu
lui nostru popor, pentru felicitările 
și* urările adresate, pentru căldura 
cu care mă înconjoară în aceste 
momente sărbătorești. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc, încă o dată, să subliniez 
că toate aceste manifestări le con
sider atît ca o expresie a încrede
rii și aprecierii’ activității mele, 
cît și ca o expresie a încre
derii și ca o apreciere a politicii 
Partidului Comunist Român, con
ducătorul încercat al poporului 
nostru în lupta revoluționară pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului în România. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Privind retrospectiv la cei 50 de 

ani de activitate revoluționară, do
resc să declar că, din primul mo
ment al intrării în rîndurile miș
cării muncitorești, ale Uniunii Ti
neretului Comunist și ale Partidu
lui Comunist Român, mi-am dă
ruit întreaga viață luptei împoțri- 
va asupririi de clasă, burghezo- 
moșierească, pentru apărarea inte
reselor maselor populare, a cauzei 
revoluției socialiste, independenței

patriei, bunăstării și fericirii între
gului nostru popor. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Am început activitatea revolu
ționară în condițiile grele ale ile
galității. Am intrat în mișcare în 
anii luptei împotriva fascismului
— care se dezvolta și în România 
—, împotriva războiului. în toți 
acești 50 de ani am fost participant 
activ, împreună cu întregul partid, 
cu cadrele și militanții revoluțio
nari — comuniștii și fără de partid
— la cele mai importante lupte re
voluționare și momente din istoria 
patriei. Acum, la a 50-a aniversare 
de luptă revoluționară, am marea 
satisfacție să fiu participant la 
realizarea năzuințelor poporului 
pentru o viață mai bună, liberă și 
fericită, la remarcabilele realizări 
obținute în dezvoltarea economică 
și socială a patriei, la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. Nicicînd 
poporul nostru nu a avut un con
ducător atît de încercat cum a fost 
și este partidul nostru comunist, 
care își trage forța din rîndurile 
poporului, și care este continuato
rul celor mai mărețe năzuințe și 
idealuri de luptă pentru libertate 
și dreptate socială, pentru .inde
pendență. In noile condiții istorice, 
partidul nostru ridică pe o treaptă 
superioară tradițiile strămoșești, 
de luptă, și dă noi perspective și 
dimensiuni poporului nostru, na
țiunii române, socialiste. (Aplauze 
și urale prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

La această aniversare încerc o 
deosebită mîndrie că am intrat în 
rîndurile unui asemenea partid re
voluționar, că, împreună cu parti
dul, am slujit și slujesc poporul, 
patria. Voi face totul ca partidul 
în rîndurile căruia sînt să-și înde
plinească întotdeauna misiunea is
torică, să asigure poporului nostru 
bunăstarea, fericirea, independen
ța, să-l ridice spre noi culmi de ci
vilizație și progres, spre culmile 
înalte ale civilizației supreme, co
muniste ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Conferința Națională a analizat 

stadiul societății noastre socialiste 
și a trasat un program complex de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. Sînt cunoscute marile reali
zări din anii socialismului. Faptul 
că România s-a transformat din- 
tr-un stat cu o industrie și o agri
cultură înapoiată într-un stat cu o 
industrie modernă, avansată, cu o 
agricultură în plin progres, că ea 
se poate număra astăzi printre ță
rile care, într-o perioadă scurtă, a 
străbătut mai multe etape istorice, 
că nivelul de dezvoltare al patriei 
noastre demonstrează forța orîn- 
duirii socialiste — atestă cu pu
terea faptelor că numai și numai 
pe calea socialismului popoarele 
pot lichida rapid asuprirea socială 
și națională, pot înainta pe calea 
progresului economic și social, își 
pot asigura bunăstarea,

independența. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — România', sti
ma noastră și mîndria !“).

Conferința Națională a trasat un 
minunat program de măsuri pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului ăl XII-lea, a Programului 
partidului, punînd, în continuare, 
în centrul activității, înfăptuirea 
obiectivului fundamental -y- de 
trecere a patriei noastre la un nou 
stadiu de dezvoltare, de realizare 
a unei noi calități a muncii, și vie
ții în toate domeniile de activitate.

Conform hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și ale Conferinței Na
ționale, în centrul activității se 
află dezvoltarea puternică a bazei 
energetice, de materii prime, pen
tru a asigura într-o măsură mai 
mare necesarul dezvoltării econo
mice, independența energetică. 
Pornind de aici, se impune să ac
ționăm cu toată hotărirea și să 
luăm măsurile organizatorice co
respunzătoare pentru înfăptuirea 
neabătută a acestor programe de 
importanță hotărîtoare pentru dez
voltarea viitoare a patriei noastre.

Este necesar să acționăm, în con
tinuare, cu toată hotărirea în di
recția reducerii consumurilor ma
teriale, a recuperării și refolosirii 
materialelor. O atenție deosebită 
trebuie să acordăm creșterii mai 
puternice a productivității muncii. 
Doresc ca și acum, în aceste mo
mente sărbătorești, să subliniez că 
este necesar să facem totul pentru

fericirea, (Continuare în pag. a IlI-a)

MESAJUL 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului 

Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu cele mai profunde sentimente de stimă, și 
prețuire, dorim ca în această zi, cînd întreaga noastră 
națiune omagiază împlinirea a 50 de ani de activitate 
revoluționară și cea de-a 65-a aniversare a zilei 
dumneavoastră de naștere, să vă felicităm cu toată 
căldura inimilor noastre și să vă adresăm, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al Guvernului, cele mai calde 
urări tovărășești, de sănătate și fericire, de ani mulți 
și luminoși,-plini de satisfacții și împliniri, spre binele 
și prosperitatea poporului, pentrâ înaintarea neabătu
tă a patriei scumpe pe calea socialismului și comu
nismului.

Această aniversare - ce s-a înscris cu litere de aur 
în istoria națională și -in conștiința' întregului nostru 
popor - ne oferă fericitul prilej de a aduce un nou 
și fierbinte omagiu personalității dumneavoastră de 
eminent conducător de partid și de stat, înflăcărat 
revoluționar și patriot, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești, neobosit luptător pentru 
cauza libertății și independenței, popoarelâr, pentru 
progres social, colaborare și pace in lume.

Cu mîndria de a vă avea în fruntea partidului și 
a țării, dorim să exprimăm — și cu această ocazie - 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
recunoștința noastră fierbinte, a întregului partid și 
a tuturor-oamenilor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți spre gloria și fericirea acestei țări, 
pentru activitatea pe care o desfășurați, cu uriașă 
putere de muncă, înțelepciune și înaltă competență, 
în organizarea și conducerea întregii opere de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare d României spre comunism, în promovarea 
fermă a nobilelor idealuri ale păcii și înțelegerii între 
națiuni.

Partidul, țara întreagă apreciază în mod deosebit 
înaltele dumneavoastră calități de comunist și revo
luționar ferm și consecvent, afirmate cu strălucire 
încă din cei moi tineri ani qi vieții, in marile bătălii 
purtate de partid pentru apărarea intereselor clasei 
muncitoare și ale poporului român, pentru libertate 
și dreptate socială și națională, împotriva fascismului 
și războiului, pentru cauza independenței și suvera

nității patriei, pentru o viață mai bună. In anii grei 
ai ilegalității, ați militat cu dîrzenie și neînfricare — 
înfruntînd teroarea dezlănțuită de regimul burghezo- 
moșieresc, închisorile și lagărele antonesciene — pen
tru organizarea și ridicarea la luptă revoluționară a 
tineretului, a clasei muncitoare, însuflețit permanent 
de o nestrămutată credință în cauza dreaptă a po
porului, a libertății și demnității sale. Aceste minu
nate calități de revoluționar și patriot înflăcărat au 
fost continuu dezvoltate în condițiile nou create în 
țara noastră ca urmare a victoriei revoluției de eli
berare națională și socială de la 23 August 1944, 
în luptele purtate de masele muncitoare, conduse de 
partid, pentru înfrîngerea forțelor reacțiunii și cuce
rirea puterii politice și'economice în stat, în întreaga 
activitate de refacere și reconstrucție a economiei na
ționale, de democratizare a țării, de organizare â 
societății românești pe baze socialiste. întreaga 
dumneavoastră viață s-a împletit în modul cel mai 
strips cu toate marile momente ale luptei gloriosului 
nostru partid pentru victoria revoluției și construcției 
socialismului în România. Pentru toate acestea, parti
dul și poporul nostru v-au învestit cu suprema răs
pundere de secretar general al Partidului Comunist 
Român și întîiul președinte al României, văzînd in 
dumneavoastră cea mai sigură chezășie a viitorului 
fericit ol patriei, a independenței și suveranității sale, 
a edificării cu succes în România a celei mai drepte 
și umane orînduiri cunoscute în istorie - orînduirea 
socialistă și comunistă.

Cei aproape 18 ani de cînd vă aflați in fruntea 
partidului și statului au fost — spre mîndria noastră, 
a tuturor fiilor țării — cei mai rodnici și bogați în 
împliniri din întreaga existență a României. Făcînd 
bilanțul acestei perioade deosebit de fertile, partidul 
și poporul nostru dau o înaltă apreciere rolului ho- 
tărîtor pe care l-ați avut și îl aveți în dinamizarea 
întregii opere de construcție a noii societăți în Româ
nia, în elaborarea și aplicarea celor mai corespun
zătoare soluții pentru accelerarea progresului econo
mic si social al țării, pentru ridicarea întregului popor

(Continuare în pag. a Il-a)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
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HOTĂRÎRE COMUNĂ 
a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român si Consiliului de Stat 

ai Republicii Socialiste România
privind conferirea tovarășului Nicolae Ceausescu a Medaliei 

omagiale, instituită cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere

In semn de profund omagiu și înaltă cinstire 
a îndelungatei activități revoluționare consacrate 
apărării intereselor clasei muncitoare și ale 
poporului român, împlinirii aspirațiilor și idea
lurilor de libertate, dreptate socială și națională 
ale întregii națiuni, victoriei revoluției socialiste 
și făuririi noii orînduiri sociale pe pămîntul pa
triei, cauzei suveranității și independenței țării,

Pentru activitatea neobosită revoluționară, 
desfășurată cu înflăcărat patriotism * in slujba 
propășirii României, pentru contribuția hotărî- 
toare adusă, în fruntea partidului și statului, la 
elaborarea și aplicarea în viață a strategiei și 
tacticii edificării socialismului în patria noastră, 
la înfăptuirea Programului de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, la ridicarea în
tregului popor pe trepte tot mai înalte de bună
stare și civilizație materială și spirituală,

Pentru aportul inestimabil la dezvoltarea și 
dinamizarea gindirii și practicii revoluționare în 
țara noastră, la îmbogățirea cu noi concepte și 
idei a tezaurului socialismului științific, a patri
moniului cunoașterii și creației istorice naționale 
și universale,

Pentru rolul determinant în elaborarea și în
făptuirea politicii externe a partidului și sta
tului, de pace și securitate, de apărare a indepen
denței și suveranității popoarelor, oprirea cursei 
înarmărilor și reducerea cheltuielilor militare, 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, întărirea înțele

gerii și colaborării intre popoare, apărarea drep
tului fundamental al națiunilor și al oamenilor 
la viață, la pace, la existență liberă și demnă,

Exprimind sentimentele de nețărmurită dra
goste și stimă,«de înaltă considerație și recunbș- 
tință ale întregului popor,

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
ȘI 

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

HOTĂRĂSC
Se conferă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în
flăcărat revoluționar și patriot, eminent condu
cător de partid și de stat, promotor consecvent 
al progresului economic și social al țării, militant 
de frunte al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, neobosit luptător pentru cauza 
libertății și independenței popoarelor, pentru 
progres social, colaborare și pace in lume,

MEDALIA OMAGIALA, instituită în mod spe
cial pentru secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, în semn de profund omagiu și înaltă 
cinstire, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și aniversării zilei de 
naștere.

MESAJUL
Comitetului Central al
(Urmare din pag. I)
pe trepte tot moi înalte de bunăstare și civilizație 
materială și spirituală.

Constituie o realitate profund simțită și trăită de 
fiecare cetățean ol patriei faptul că perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea — ale cărui hotărîri 
și orientări poartă nemijlocit pecetea gindirii și ac
țiunii dumneavoastră cutezătoare, pătrunse de o înaltă 
răspundere pentru destinele poporului român - a 
deschis o epocă nouă in istoria patriei, a' adus un 
Spirit profund înnoitor in toate domeniile construcției 
socialiste, determinînd adinei prefaceri revoluționare 
în întreaga societate lomâneascâ. Intemeindu-se pe 
magistralele analize științifice, materialist-dialectice, 
pe care le-ați făcut in legătură cu realitățile și cerin
țele obiective ale dezvoltării societății socialiste ro
mânești în fiecare etapă istorică, congresele și con
ferințele naționale ale partidului, plenarele Comite
tului Central, desfășurate în această perioadă sub 
directa dumneavoastră conducere și îndrumare, au 
adoptat hotărîri și orientări care au mobilizat puter
nic energiile și capacitățile de creație ale întregului 
popor în înfăptuirea programelor de dezvoltare eco
nomică, socială și culturală a țării, in realizarea tu
turor obiectivelor stabilite de partid penttu înaintarea 
fermă a României pe calea socialismului.

Este cunoscută și apreciată orientarea pe care 
ați asigurat-o privind dezvoltarea și modernizarea 
forțelor de producție, crearea unei puternice baze 
tehnico-materiale - ca o condiție primordială a li
chidării într-un timp scurt o înapoierii economice și 
sociale moștenite de la vechiul regim, ca un factor 
determinant al asigurării progresului mai rapid al 
întregii țări. Pe baza acestei orientări, ne-am putut 
crea o industrie puternică, modernă, o agricultură 
socialistă în plină dezvoltare, am asigurat progresul 
armonios al tuturor ramurilor economiei naționale, 
creșterea avuției socialiste și a venitului național, 
ridicarea generală a nivelului de viață și de civilizație 
al întregului popor. Dacă nu am fi promovat cu 
consecvență și hotărîre această politică de indus
trializare, ar fi fost greu, dacă nu imposibil, să asigu
răm, în condițiile actuale - cînd fiecare țară, inclusiv 
România, resimte urmările crizei economice mondiale 
— dezvoltarea economiei noastre socialiste, fora noas
tră ar fi rămas, vreme îndelungată, într-o stare de 
înapoiere economică, ceea ce ar fi afectat grav con
strucția socialistă în patria noastră, munca și viața 
întregului popor. Preocuparea dumneavoastră con
stantă pentru amplasarea armonioasă a forțelor de 
producție pe teritoriul țării a ridicat la viață nouă, 
înfloritoare județele patriei, a asigurat ca toți 
oamenii muncii să se bucure de binefacerile civiliza
ției socialiste, de condiții egale de muncă și de 
viață.

Dorim să subliniem și cu acest prilej importanța deo
sebită pe care o are orientarea dumneavoastră de a 
pune consecvent la baza întregii activități de construc
ție a noii orînduiri' cele mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, de a asigura, în acest 
scop, un puternic avînt al științei, învățămîntului și 
culturii, lărgirea continuă a orizontului de pregătire 
tehnică și culturală a întregului popor. Festivalul 
național al muncii și creației socialiste „Cîntarea 
României", organizat și desfășurat din inițiativa 
dumneavoastră, s-a transformat într-o puternică miș
care cultural-educativă de masă, ce asigură o amplă 
desfășurare a geniului creator al poporului, înflo
rirea culturii noastre noi, socialiste, îmbogățirea 
întregii vieți spirituale a maselor largi.

Oamenii muncii simt, prin proprio lor viață, grija 
șl preocuparea dumneavoastră deosebită de a asigura 
ca tot ceea ce realizăm in patria noastră liberă și 
independentă să servească nemijlocit poporului, ridi
cării nivelului său de civilizație și bunăstare. întregul 
nostru popor vă este profund recunoscător pentru 
consecvența cu care vegheați ca la baza politicii de 
dezvoltare economico-socială a țării să stea perma
nent țelul și scopul fundamental al partidului - de 
o asigura oamenilor muncii condiții de muncă și de 
trai tot mai bune, o viață tot mai îmbelșugată și 
fericită.

Organizînd și conducînd opera de edificare socia
listă, ați manifestat și manifestați o preocupare per
manentă pentru ca. paralel cu dezvoltarea forțelor 
de producție, să se asigure perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție și sociale, a organizării și 
conducerii societății. O realizare remarcabilă a aces
tor ani o constituie înfăptuirea în viață a ideilor și 
a concepției dumneavoastră privind organizarea pe 
baze democratice a întregii vieți economice și sociale 
din țara noastră. Din inițiativa și sub îndrumarea 
dumneavoastră directă a fost creat un sistem organi
zatoric original, unic în felul său, care asigură parti
ciparea efectivă, nemijlocită, a tuturor oamenilor 
muncii Io conducerea societății, exercitarea deplină a 
prerogativelor poporului de adevărat stăpîn al țării, 
de făuritor conștient al propriilor destine. Au fost 

* create organe și organisme democratice în toate 
unitățile economice și sociale de bază și la nivel

național, situîndu-se în centrul acestui amplu sistem 
democratic principiile autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești, care dă posibilitate tuturor oamenilor 
muncii - în calitatea lor de proprietari, producători 
și beneficiari - să-și spună cuvintul și să ia parte 
nemijlocit la dezbaterea și luarea hotărîrilor, la con
ducerea democratică a tuturor sectoarelor de activi
tate. Ca urmare, avem astăzi în România o democra
ție de tip nou, superioară din toate punctele de 
vedere oricărei democrații burgheze.

Prin întreaga dumneavoastră activitate ne oferiți 
tuturor, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un 
înalt exemplu de conducere democratică a societății, 
de legătură strinsă și consultare sistematică, perma
nentă cu partidul, cu poporul, în luarea tuturor 
hotărîrilor care privesc mersul înainte al patriei pe 
calea socialismului, a progresului și bunăstării. Con
gresele și consfătuirile pe care le organizați la nivel 
național, ca și vizitele și prezența dumneavoastră 
permanentă in toate județele și localitățile țării, in 
întreprinderi, unități agricole, șantiere, institute de 
învățămint și cercetare, pretutindeni acolo unde se 
realizează in viață politica partidului, dialogul viu pe 
care îl întrețineți permanent cu țara, cu cele mai 
largi categorii de oameni ai muncii constituie un 
model de înfăptuire a democrației socialiste dat de 
însuși conducătorul țării, o vie ilustrare a aplicării 
concrete in viață a concepției dumneavoastră privind 
construcția socialismului împreună cu poporul și 
pentru popor.

întregul popor și partid cunosc și dau o înaltă 
prețuire preocupării dumneavoastră permanente pen
tru dezvoltarea însușirilor noi ale națiunii noastre 
socialiste și întărirea unității întregului popor - ca 
factor fundamental >al victoriei socialismului și comu
nismului în România. Ne mindrim, de asemenea, cu 
modul strălucit in care - prin aplicarea fermă in viață 
a ideilor și concepțiilor dumneavoastră - a _ fost 
asigurată rezolvarea problemei naționale în România, 
creindu-se condiții de deplină și reală egalitate intre 
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, 
de intărire continuă a unității și frăției tuturor celor 
ce muncesc in lupta pentru progresul și înflorirea 
patriei comune - Republica Socialistă România. Așa 
cum ați subliniat dumneavoastră, nu o dată, am dori 
ca naționalitățile conlocuitoare din toate țările să se 
bucure de cel puțin aceleași drepturi și libertăți de 
care se bucură cele din Ropiânia.

Apreciem preocuparea dumneavoastră deosebită și 
răspunderea cu care acționați pentru perfecționarea 
continuă a activității statului nostru socialist, pentru 
creșterea rolului și atribuțiilor sale in organizarea și 
desfășurarea întregii opere de construcție socialistă. 
Pentru noi toți și pentru întregul popor, au o impor
tanță deosebită recentele precizări pe care le-ați 
făcut cu privire la caracterul statului nostru in etapa 
actuală, la faptul că el nu mai este astăzi un stat 
al dictaturii proletariatului, ci, odată cu adîncirea pro
cesului democratic, a căpătot caracterul de stat al 
democratei muncitorești, revoluționare - ceea ce dă 
o perspectivă nouă, superioară dezvoltării societății 
românești.

Qăm o înaltă apreciere fermității și consecvenței cu 
care acționați pentru întărirea și perfecționarea lega
lității socialiste, pentru așezarea activității din toate 
domeniile pe bază de legi, pentru respectarea întocmai 
a tuturor reglementărilor legale, a normelor de con
viețuire socială. A avut un profund răsunet in conști
ința poporului nostru fermitatea cu care ați acționat 
pentru combaterea și înlăturarea manifestărilor și 
fenomenelor nesănătoase, de ignorare și încălcare a 
legalității, de abuzuri și nedreptăți care au existat în 
trecut, pentru restabilirea unui climat principial, legal 
și luarea măsurilor ca asemenea stări-de lucruri să nu 
se mai repete, ca în societatea noastră să domnească 
legalitatea, dreptatea, principiile umanismului revolu
ționai. Prețuim in mod deosebit grija cu care vegheați 
ca nimeni să nu fie pedepsit pe nedrept și nimeni să 
nu rămînă nepedepsit dacă încalcă legile țării, ca 
legea să fie una pentru toți.

Cunoaștem și prețuim, de asemenea, preocuparea 
dumneavoastră constantă pentru întărirea capacității 
de apărare a patriei, concepția pe care o promovați 
cu privire la pregătirea și răspunderea întregului popor 
de a fi oricind gata.să respingă oiice agresiune, să 
apere cuceririle socialiste, revoluționare, independența, 
suveranitatea și integritatea României,

Comuniștii. întregul nostru popor apreciază in mod 
deosebit grija și răspunderea cu care asigurați 
întărirea continuă a partidului - ca nucleu vital al 
întregii națiuni - creșterea rolului său conducător in 
întreaga operă de construcție socialistă din patria 
noastră. Faptul că avem astăzi un partid puternic, 
core acționează intr-o unitate de monolit, indepli- 
nindu-și cu cinste misiunea istorică în transformarea 
revoluționară a societății, că dispunem de un puternic 
activ de cadre revoluționare devotate trup și suflet 
cauzei socialismului se datorește într-o măsură ho- 
tărîtoare aplicării îndrumărilor și orientărilor dumnea
voastră, modului profund c-eator, dialectic în care 
ați abordat și abordați problemele activității de partid 

în strinsă legătură cu cerințele și obiectivele concrete 
ale fiecăiei etape de dezvoltare a societății noastre 
pe calea socialismului. O importanță deosebită au 
ideile și concepțiile dumneavoastră cu privire la ne
cesitatea ca partidul să-și desfășoare întreaga sa 
activitate in strînsă unitate cu poporul, să asigure 

• participaiea la viața societății a tuturor claselor și 
categoriilor sociale, a maselor largi ale femeilor și 
tinerei generații, a oamenilor muncii fără deosebire 
de naționalitate, să promoveze cu fermitate interesele 
vitale și aspirațiile supreme ale întregii națiuni. 
Aceasta a făcut și face ca partidul nostru să fie urmat 
cu profundă încredere de popor, să fie înconjurat de 
dragostea și stima întregirnoastre, națiuni. Ne mindrim 
cu toții cu gloriosul nostru partid, de la care emană 
tot ce are rtiai bun; mai inaintat societatea noastră 
și care, călit în luptă și strîns unit în- jurul dumnea
voastră, conduce cu fermitate și înaltă răspundere 
patria noastră socialistă spre culmi tot mai înalte de 
civilizație, bunăstare și progres - spre comunism.

Studiind în mod profund realitățile românești, apli- 
cind creator adevărurile generale, universal valabile, 

‘-principiile materialismului dialectic și istoric ia con
dițiile concrete din România, ați adus și aduceți o 
contribuție de inestimabilă valoare la înnoirea și dina
mizarea permanentă a gindirii și practicii revoluționare 
din patria noastră, la îmbogățirea cu noi idei, 
concluzii și concepte a tezaurului socialismului științific, 
a patrimoniului cunoașterii și creației istorice 
universale.

Reprezintă o contribuție strălucită la dezvoltarea 
teoriei revoluționare concluziile și ideile pe care le-ați 
formulat in expunerea dumneavoastră la plenara 
ideologică a partidului din iunie anul trecut - adopta
tă ca document programatic al partidului - precum 
și in strălucitul Raport xpe care l-ați prezentat la Con
ferința Națională a partidului, cu privire la stadiul și 
cerințele obiective ale dezvoltării socialiste a României 
în etapa actuală și in perspectivă Tezele dumneavoas
tră cu privire Io sarcinile și rolul partidului și statului 
în noile condiții de astăzi, la procesul de adincire a 
democrației socialiste, analizele profund științifice pe 
care le-ați făcut in legătură cu contradicțiile din 
societatea socialistă și la modul de soluționare a lor 
au înarmat intregul nostru popor cu un program clar 
pentru continuarea fermă, pe o treaptă superioară, a 
întregii opere de construcție economică și socială, 
pentru sesizarea și lichidarea la timp a neconcordan- 
țelor care apar in diferite etape aie dezvoltării socie
tății, pentru depășirea oricăror greutăți și asigurarea 
mersului ferm inainte al patriei pe calea socialismului 
și comunismului.

Nu putem să nu subliniem, și cu acest prilej, preo
cuparea dumneavoastră deosebita pentru educarea 
revoluționară o oamenilor muncii, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste o poporului și înarmarea lui cu o 
concepție înaintată, materialist-dialectică și istorică, 
despre viață și societate.- Apreciem, totodată, marea 
pasiune cu care miljtați pentru formarea omului nou, 
înaintat al societății noastre, pentru cultivarea in rin- 
durile tinerei generații, ale întregului popor, a patrio
tismului, a dragostei și răspunderii față de țară și 
partid, pentru promovarea fermă in viața socială și 
in relațiile dintre oameni a principiilor eticii și echității 
socialiste. O puternică înriurire asupra vieții noastre 
sociale are promovarea consecventă de către dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
înaltelor prințipii ale umanismului nou, revoluționar - 
ce caracterizează intreaga dumneavoastră viață și 
activitate - care pune in centrul său libertatea, dem
nitatea și fericirea omului, grija pentru crearea clima
tului celui mai propice de înflorire multilaterală a 
personalității umane.

In prezent, intregul nostru popor, profund însuflețit 
de hotărîrile Conferinței Naționale, de îndemnurile și 
chemările pe care i le-ați adrfesat de la tribuna înal
tului forum al comuniștilor români - și care constituie 
un amplu program de perspectivă pentru mersul îna
inte al patriei noastre in actualele condiții interne 
și internaționale - acționează cu abnegație și spirit 

■ gospodăresc pentru înfăptuirea cu succes in viață a 
programelor de dezvoltare economică șî socială a 
țării, pentru realizarea unei calități noi, superioare în 
toate domeniile de activitate, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții c planului cincinal. Raportul 
dumneavoastră Io Conferința Națională in care, odată 
cu relevarea morilor succese și înfăptuiri ale socia
lismului, atrageți atenția partidului și statului. întregii 
națiuni asupra unor deficiențe și rămîneri în urmă 
care mai există in activitatea noastră, asupra unor 
dificultăți și greutăți pe care le mai avem de înfrun
tat, mobilizează puternic forțele, energia și voințe 
întregului popor de a perfecționa continuu activi
tatea economico-socială în toate domeniile, de a 
valorifica la un nivel tot mai înalt potențialul mate- 
r:al și uman de care dispune societatea noastră. 
Strîns unit în jurul partidului, al dumneavoastră, 
tovarășe Secretar general, intregul nostru popor este 
hotărît să înfăptuiască neabătut politica partidului 
pe care o promovați cu atîța înflăcărare, să facă 

totul pentru edificarea noii orînduiri pe pămîntul 
patriei.

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Slujind cu inepuizabilă energie interesele vitale ale 

țării și poporului român, cauza socialismului în 
România, ați intrat, totodată, în conștiința întregii 
lumi, ca promotor înflăcărat al celor mai nobile idea
luri de înțelegere, colaborare șf pace între națiuni, ca 
strălucit luptător pentru cauza independenței și 
suveranității popoarelor, pentru apărarea dreptului 
fundamental al națiunilor, al oamenilor la viață, la 
pace, la existență liberă și demnă.

In anii de cînd vă aflați în fruntea partidului și a 
Statului, România a promovat o politică fermă de 
pace și colaborare, a participat cu profund spirit con
structiv la dezbaterea și soluționarea marilor și 
complexelor probleme ale epocii noastre - ceea ce 
i-a adus o largă recunoaștere și prețuire internațio
nală, a situat-o pe un loc demn, de cinste, in rîndul 
națiunilor lumii. Nicicînd, în nici o perioadă a istoriei 
sale, România nu s-a bucurat de un asemenea înalt 
prestigiu internațional, nu a avut atîția prieteni cum 
are astăzi pe toate meridianele lumii. Analizele 
strălucite, profund științifice pe care le faceți în 
legătură cu diferitele probleme și aspecte ale evoluției 
vieții internaționale, cu tendințele ce se confruntă pe 
arena mondială, concluziile pe care le desprindeți în 
legătură cu direcțiile in care trebuie acționat pentru 
salvgardarea păcii, pentru întărirea colaborării și 
încrederii intre state, găsesc un profund ecou in 
rîndul popoarelor, al forțelor înaintate de pretutindeni.

Este unanim recunoscută și apreciată excepționala 
activitate pe care o desfășurați pentru aplicarea 
fermă in viața internațională. în relațiile dintre state, 
a principiilor noi. democratice, de deplină egalitate 
în drepturi, respect al independenței și suveranității 
naționale, neamestec în treburile interne și avantaj 
reciproc, de nerecurgere la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței. Viața a confirmat și confirmă necon
tenit valabilitatea acestor principii,' faptul că ele 
constituie o condiție șine qua non a dezvoltării unor 
relații normale intre state, a evitării conflictelor și 
stărilor de încordare, a asigurării păcii in lume.

In actualele împrejurări internaționale, cînd pe 
plan mondial s-a ajuns la o încordare deosebită, cînd 
viața, libertatea și independența popoarelor, liniștea 
și pacea întregii lumi sînt tot mai grav puse în 
pericol, chemările și îndemnurile dumneavoastră de a 
face totul, pină nu e prea tîrziu. pentru a se înlătura 
pericolul războiului, pentru a se împiedica agravarea 
situației internaționale și a se păși ferm pe calea 
reluării și continuării politicii de destindere, de co
laborare și pace - au o puternică rezonanță interna
țională și se bucură de o largă aprobare in rîndurile 
tuturor națiunilor lumii.

Popoarele, forțele înaintate de pretutindeni cunosc 
și apreciază pozițiile constructive ale României, ener
gia cu care militați pentru lichidarea politicii de forță 
și amenințare cu forța, pentru soluționarea tuturor 
diferendelor dintre state numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative. Se bucură de o largă 
adeziune internațională propunerile și inițiativele de 
pace și dezarmare ale României, perseverența cu 
care dați glas voinței și hotărîrii națiunii noastre de 
a face totul pentru oprirea cursei inarmărilor, pentru 
preîntimpinarea războiului și oprirea cursului eveni
mentelor spre o catastrofă nucleară. Marile acțiuni 
și manifestări de masă desfășurate in România in 
favoarea păcii și dezarmării, propunerile și acțiunile 
dumneavoastră pe linio opririi cursei inarmărilor, a 
reducerii cheltuielilor militare au sporit și sporesc 
necontenit imensul prestigiu internațional de care vă 
bucurați, co strălucit luptător împotriva politicii de 
confruntare și război, pentru înțelegere și colaborare 
intre națiuni, pentru o lume fără arme și fără 
războaie.

Sint larg cunoscute eforturile pe care le^ desfă
șurați pentru înfăptuirea securității și păcii in 
Europa, pentru succesul reuniunii de la Madrid și 
convocarea unei conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării pe continent, pentru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune și 
retragerea și distrugerea celor existente, pentru o 
Europă unită, o păcii și colaborării, fără nici un fel 
de arme nucleare. Este, de asemenea, cunoscută și 
apreciată preocuparea dumneavoastră statornică pen
tru întărireo colaborării și păcii în Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni într-o zonă a bunei 
vecinătăți și conlucrării rodnice, într-o regiune fără 
nici un fel de arme nucleare.

Românie socialistă se bucură de o mare prețuire 
în rindul țărilor în curs de dezvoltare pentru politica 
consecventă pe care o promovează și pentru poziția 
dumneavoastră constructivă privind lichidarea subdez
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voltării, a marilor decalaje dintre țările sărace și țările 
bogate, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale care să favorizeze progresul mai rapid 
al tuturor țărilor și îndeosebi al celor rămase în urmă, 
să asigure stabilitatea economică mondială, atenuarea 
și depășirea marilor dificultăți pe care le creează 
crizo economică mondială.,

Partidul și poporul nostru dau o deosebită apreciere 
activității neobosite pe care o desfășurați pentru dez
voltarea colaborării și solidarității cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei unități 
noi în mișcarea comunistă și muncitorească, bazată 
pe deplină egalitate, pe dreptul fiecărui partid de 
a-și stabili, de sine stătător, strategia și tactica re
voluționară în conformitate cu cerințele și condițiile 
concrete din țara în care iși desfășoară activitatea. 
Sînt, de asemenea, cunoscute și apreciate preocupările 
și inițiativele dumneavoastră privind lărgirea continuă 
a legăturilor partidului nostru cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de eliberare națio
nală. cu forțele democratice, progresiste și antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, în lupta pentru pace și pro
gres social, pețitru o lume moi bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

Contactele și convorbirile pe care le purtați cu 
conducători de partide comuniste și muncitorești, de 
organizații democratice, progresiste, vizitele reciproce 
și întilnirile dumneavoastră cu șefi de state și guverne, 
cu oameni politici de oretutindeni, declarațiile comune 
și documentele pe care le-ați semnat cu prilejul aces
tor intilniri - sînt tot atitea mărturii concrete ale 
voinței României de pace și colaborare, ale înaltului 
prestigiu de care țara noastră și dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
bucurați pe arena mondială.

Se bucură de o largă aprobare în rîndul popoaref A 
lumii poziția României - pe care o exprimați cu p< 
severență, în toate împrejurările, privind participareâ 
egală a tuturor statelor, fie ele mari, mijlocii sau mici, 
la dezbaterea și soluționarea problemelor ce confruntă 
omenirea contemporană, creșterea rolului O N.U. în 
viața internațională, încrederea pe care o monifestați 
în forța unită a popoarelor, în capacitatea lor de a 
opri cursul periculos al evenimentelor spre confruntare 
și război, spre prăpastie și de a asigura, în strinsă 
unitate, un curs nou în politica mondială spre destin
dere, colaborare și pace.

Dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm — și cu prilejul acestei 
aniversări - de hotărîrea noastră neabătută de a 
urma, întotdeauna, înaltul exemplu pe care ni-l oferiți 
in permanență, de a munci cu abnegație și dăruire 
revoluționară pentru a înfăptui obiectivele istorice 
stabilite de Congresul al Xll-leo si Conferința Națio
nală. Știm că soluționarea oroblemelor complexe care 
ne stau în față, lichidarea neajunsurilor și greutăților 
pe core le moi intîmpinăm necesită un efort uriaș, 
concentrarea tuturor energiilor noastre, ele întregului 
popor, dor nu vom precupeți nimic pentru transpune
rea neabătută in viață a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare o României spre comunism. Ne anga
jăm cu toții să milităm cu toate forțele pentru crește
rea continuă a rolului conducător al partidului și 
pentru întărirea statului nostru socialist, pentru a face 
mereu mai puternică unitatea partidului și poporului 
in jurul dumneavoastră, pentru o asigura înfăptuirea 
exemplară o hotărîrilor Conferinței Naționale și a 
tuturor obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea 
privind trecerea României la un nou stadiu de dez
voltare - la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată. 
Vom face totul pentru înfăptuirea mărețelor idealuri 
ale socialismului și comunismului, pe care le-ați slujit 
și le slujiți de mai bine de cinci decenii, cu nemărginit 
devotament și înaltă răspundere față de popor, față 
de destinul istoric al României.

in acest moment sărbătoresc, dînd glas gîndurilor 
și simțămintelor întregului nostru paftid, ale comuniș
tilor și tuturor constructorilor socialismului din Romă- w 
nia, vă dorim, din toată inima, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne trăiti ani mulți și 
fericiți, să vă bucurați de multă sănătate și putere de 
muncă, pentru a conduce patria noastră socialistă spre 
noi și noi victorii, spre mari și minunate împliniri, 
demne de măreațo epocă marcată de puternica dum
neavoastră personalitate.

Vă dorim. în continuare, noi realizări in activitatea 
de supremă răspundere pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului, tinerețe veșnică, zile pline 
de satisfacții și bucurii, multă fericire, împreună cu 
tovorășc dumneavoastră de viață și de luptă, mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, împreună cu în
treaga familie, cu toți cei ce vă sînt d-agi și apropiați.

La mulți ani. iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
ca, în următorii cîțiva ani, să rea
lizăm o asemenea creștere a pro
ductivității muncii, îneît să putem 
demonstra și în acest domeniu su
perioritatea socialismului. Să reali
zăm o productivitate superioară ce
lei realizate în țările capitaliste 
dezvoltate ! Aceasta este o cerință 
obligatorie a făuririi socialismului 
și comunismului ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Se impune să acordăm întreaga 
atenție creșterii puternice a eficien
ței economice, aplicării neabătute 
a noului mecanism economic în 
toate sectoarele de activitate. ‘

Sînt necesare măsuri și mai ho
tărîte în vederea înfăptuirii obiec
tivelor trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului în domeniul 
agriculturii, al înfăptuirii noii re
voluții agrare, prin realizarea unor 
producții superioare, printr-o mai 
bună organizare a muncii, prin ri- 
dicarea nivelului de activitate d«:ț 
agricultură la nivelul activității 
din industrie. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Succese importante am obținut, 
în anii construcției socialiste, în 
dezvoltarea științei, învățămîntului 
și culturii — factori hotărîtori pen
tru făurirea socialismului și comu
nismului. Este necesar ca în munca 
și lupta pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale, să dăm un nou 
avînt activității științifice, să fa
cem ca. în toate sectoarele, știința, 
cercetătorii, oamenii de știință 
să-și aducă o contribuție și mai 
importantă la soluționarea proble
melor complexe ale dezvoltării și 
organizării . întregii activități - pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane. 
Este necesar, de asemenea, să per
fecționăm continuu învățămîntul, 
să întărim legătura între învăță- 
mînt. cercetare și producție, să 
asigurăm formarea cadrelor, a spe
cialiștilor necesari pentru toate 
domeniile de activitate. Să făurim 
viitorii constructori ai societății so
cialiste multilateral dezvoltate, ai 
comunismului, pe baza celor mai 
noi cuceriri, în toate domeniile de 
activitate ! Aceasta constituie una 
din garanțiile victoriei comunismu
lui în România ! (Aplauze și urale 
puternice).

Este necesar să intensificăm ac
tivitatea cultural-artistică, de edu
care și formare a omului nou, 
înarmat cu o înaltă conștiință re
voluționară, patriotică, pe baza 
concepției revoluționare despre 
lume și viață, a materialismului 
dialectic și istoric, a socialis
mului științific. Să -nu uităm 
nici un moment că numai cu 
o înaltă conștiință patriotică 
și revoluționară, '■numai îhțele* 
gînd sensul evenimentelor vom 
putea să acționăm întotdeauna, cu 
întreaga răspundere șî capacitate, 
în mod conștient, în .soluționarea 
problemelor complexe care apar 
în dezvoltarea societății, numai așa 
vom putea să servim, în orice îm
prejurări, interesele poporului, 
cauza socialismului, a bunăstării 
și fericirii, a independenței pa
triei ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Mă refer și acum la toate aces
tea, tovarăși, pentru că tocmai 
privind retrospectiv la această pe
rioadă de 50 de ani de luptă re
voluționară, nu pot să nu subliniez 
invățămintele pe care partidul 
nostru le-a tras -r faptul că pentru 
a fi comunist, pentru a fi revo
luționar, nu este suficient să 
ai un carnet roșu în buzu
nar. Trebuie să îți ridici con
tinuu nivelul de cunoștințe, trebuie 
să acționezi, în orice împrejurare, 
ca revoluționar ; să acționezi în 
sensul cerințelor obiective ale dez
voltării. Comunismul înseamnă ști
ință, cultură, un înalt nivel de cu
noaștere a legilor dezvoltării so
ciale și ale naturii. Numai un ase4- 
menea comunist va putea să-și în
deplinească, în toate împrejurările, 
misiunea sa, în orice domeniu de 
activitate. Aceasta am învățat-o 
în cei 50 de ani de activitate revo
luționară ! Aceasta este cerința 
față de toți comuniștii, aceasta este 
cerința față de întreaga noastră 
națiune! Să facem ca națiunea 
noastră să trăiască ca o națiune 
revoluționară, cu o înaltă conștiin
ță și cu un înalt nivel de civilizație 
și cultură ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușescu-P.C.R.!").

Am intrat în mișcarea revoluțio
nară în anii prigoanei și ai terorii 
burghezo-moșierești. Am luptat 
in rîndul partidului, împreună cu 
multe organizații de masă și ob
ștești, pentru apărarea libertăților 
și drepturilor democratice ale po- 

. porului nostru. încă din acești 
primi ani am înțeles că socialis
mul înseamnă umanism, libertate.

dreptate socială, înseamnă o largă 
participare a poporului, 'a maselor 
la conducerea societății ; înseamnă 
Orânduirea cu forma cea mai înal
tă, supremă, de democrație, de 
participare a poporului la făurirea 
conștientă a propriului său viitor, 
în acest sens acționează partidul 
nostru în dezvoltarea democrației 
muncitorești revoluționare, în rea
lizarea unui cadru organizatoric 
larg — de consilii ale oamenilor 
muncii, de organisme naționale de
mocratice, care se contopesc, în- 
tr-un sistem național, cu organis
mele de stat — realizînd o înaltă 
conducere democratică a societății 
noastre socialiste. Democrația 
muncitorească, statul muncitoresc, 
revoluționar, democrația muncițo- 

' rească revoluționară constituie for
ma minunată în care poporul nos
tru iși asigură făurirea socialismu
lui. și comunismului., participînd. 
activ, în toate domeniile, la topte 
hotăririle, la elaborarea politicii 
interne și externe, la înfăptuirea in 
viață a acestei politici. Tocmai da
torită cadrului larg democratic al 
societății noastre socialiste, partid 
cipării conștiente a maselor, a po
porului la conducerea societății, am 
obținut aceste minunate realizări, 
am realizat această unitate indes
tructibilă între partid și popor — 
unitatea întregului nostru popor în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. (Aplauze 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar să perfecționăm și 
să întărim continuu acest minunat 
cadru democratic, autoconducerea 
și autogestiunea, să dăm noi 
mensiuni formelor democratice 
toate unitățile, autoconducerii 
autoaprovizionării teritoriale, 
aplicăm neabătut principiile socia
liste de muncă și retribuție în toa
te domeniile de activitate.

Trebuie să nu uităm nici un mo
ment învățămintele desprinse din 
activitatea îndelungată a poporului 
nostru, a partidului, în lupta pen
tru afirmarea cu putere a princi
piilor de dreptate și echitate so
cială, a umanismului revoluționar, 
caracteristic, dealtfel, dintotdea- 
una poporului român.

îmi revin în minte momentele 
intrării în mișcarea revoluționară. 
M-am născut într-o regiune unde 
nu existau naționalități. în rîndu- 
rile clasei muncitoare am lucrat 
cu muncitori de diferite naționali
tăți. în organizațiile revoluționare, 
în U.T.C., în partid, am lpcrat și 
luptat împreună cu militanți re
voluționari' de diferite naționali
tăți. Aici am învățat că muncitorii, 
indiferent de naționalitate, aveau 

:— și au și astăzi în țările - capi
taliste — un singițr dușman ; 
asupritorii, aceia care ii je
fuiau și asupreau deopotrivă și pe 
unii și pe alții, fără deosebire de 
naționalitate. E drept, cîteodată, la 
exploatarea capitalistă sau moșie
rească se mai adăuga și înjosirea, 
sau un accent de asuprire în plus 
pentru oamenii muncii de alte na
ționalități. Dar atunci am înțeles 
că muncitorii, indiferent de națio-

și

di- 
din 

și 
să

nalitate, trebuie să lucreze și să 
lupte uniți pentru a-și asigura 
dreptul la o viață liberă, pentru 
a-și făuri o viață așa cum o doresc 
ei, în egală măsură pentru toți. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Clasele stăpînitoare, aparatul de 
stat burghezo-moșieresc nu au făcut 
niciodată deosebire între revoluțio
narii români, maghiari, germani, 
sîrbi, evrei sau de alte naționali
tăți. Toți, deopotrivă, au fost su-’ 
puși aceleiași prigoane, au înfrun
tat teroarea, temnițele, închisorile 
și lagărele și, în strînsă unitate, au 
ținut sus steagul luptei revoluțio
nare pentru lichidarea asupririi 
burghezo-rpoșierești, pentru înfăp
tuirea revoluției naționale și so
ciale. antifasciste și antiimperialis- 
te. pentru făurirea socialismului în 
România. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Deci, politica națională a parti
dului' nostru ișî are • expresia în 
structura societății noastre, în ori
ginea gîndirii și concepției științi
fice socialiste despre lume și viață. 
In acest spirit a acționat partidul 
nostim ; în acest spirit, împreună 
cu întregul partid, am acționat și 
voi acționa în continuare, pentru a 
asigura întregului nostru popor, tu
turor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, deplina egalitate 
în drepturi, participarea egală ia 
întreaga activitate. Vom face totul 
ca fiecare cetățean să se bucure de 
toate drepturile, dar să aibă și 
toate îndatoririle pe care trebuie 
să le aibă un constructor al socia
lismului și comunismului, un cetă
țean demn și liber al Republicii 
Socialiste România ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
.Ceaușescu și poporul

în activitatea îndelungată revo
luționară am cunoscut multe pro
bleme care au preocupat și care au 
frămîntat partidul nostru. în a- 
ceastă activitate am înțeles că tre
buie făcut totul pentru întărirea 
continuă a partidului, pentru a asi
gura permanent caracterul de cla
să revoluționar al partidului, pen
tru a înarma întregul partid cu 
concepția materialist-dialectică și 
istorică, pentru a-i .păstra perma
nent spiritul revoluționar de luptă 
pentru interesele poporului, ale so
cialismului și comunismului. în- 
tr-adevăr, partidul nostru se pre
zintă astăzi ca un partid puternic, 
unit. Amintindu-mi de drumul 
străbătut de partidul nostru doresc 
să subliniez și acum că fiecare re
voluționar, fiecare membru de par
tid are răspunderea de a veghea 
necontenit la întărirea și perfec
ționarea activității partidului, a de
mocrației interne de partid, dar și 
a unității partidului, ca o condiție 
indispensabilă pentru a-și putea 
îndeplini misiunea istorică de a 
conduce întreaga noastră națiune 
pe culmile luminoase ale societății 
comuniste. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Vă rog să mă înțelegeți, tovarăși,

că în aceste momente îmi vin în 
gînd multe, multe probleme din 
viața partidului și a poporului 
nostru. Cîteodată, într-adevăr, în 
munca și lupta pentru a realiza 
noi și mărețe transformări revolu
ționare, nu ai timp să te gindești 
la trecut. Dar in asemenea împre
jurări nu poți să nu tragi și anu
mite concluzii — iar concluzia pe 
care aș dori să v-o mărturisesc în 
aceste împrejurări este că fiecare 
comunist, fiecare revoluționar, fie
care patriot al țării noastre trebuie 
să acționeze întotdeauna, cu între
gul spirit de răspundere, pentru în
deplinirea în cele mai bune condi
ții a sarcinilor încredințate de par
tid, să pună mai presus de toate 
interesele generale ale patriei, ale 
poporului, ale socialismului și co
munismului, ale independenței pa
triei. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul 1“).

Dragi tovarăși și prieteni,
La Conferința Națională am ana

lizat pe larg problemele 
ternaționale, acțiunile și 
activității partidului și 
nostru pe plan mondial, 
necesar să subliniez 
că sarcina fundamentală în epo
ca actuală este activitatea pen
tru preîntîmpinarea războiului și 
asigurarea 
nu poate exista problemă 
importantă 
pune capăt cursei înarmărilor, de 
a se trece la dezarmare și, în pri
mul rînd, la dezarmare nucleară ! 
Trebuie să facem totul pentru a 
opri cursul evenimentelor spre ca
tastrofă, să asigurăm dreptul su
prem al oamenilor, al popoarelor 
la existență, la viață, la indepen
dență și Jpace ! (Aplauze și urale; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— pace!").

în acest cadru, una din proble
mele vitale pentru popoarele euro
pene este oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa, retragerea și 
distrugerea celor existente. Pu
tem spune că anul 1983 are o im- . 
portanță hotărîtoare în această di
recție, deoarece la sfîrșitul anului 
urmează să se treacă la amplasa
rea acestor rachete în Europa. De 
aceea, trebuie să facem totul, să în
tărim activitatea și conlucrarea cu 
toate popoarele europene pentru a 
opri amplasarea acestor rachețe, 
în interesul, fiecărei națiuni, al cau
zei păcii în general. Doresc să mă 
adresez, și în această împrejurare, 
tuturor oamenilor de stat și politici 
din Europa, popoarelor europene : 
să ne unim forțele, să acționăm — 
pină nu este prea tîrziu — pentru 
a asigura viața, existența, indepen
dența națiunilor noastre, pacea Eu
ropei și a întregii lumi ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).

Să acționăm cu întreaga răspun
dere pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, să facem 
totul pentru încheierea cit mai 
grabnică a reuniunii de la Madrid 
consacrată colaborării și coopera- .

vieții in- 
direcțiile 

Statului 
Consider 

și acum

păcii.

decît

Nu există și 
mai 

de aaceea

rii în Europa, pentru convocarea 
unei conferințe a încrederii și dez
armării pe continentul european și 
continuarea reuniunilor începute 
la Helsinki ! Trebuie să acționăm 
în deplină unitate, în interesul po
poarelor noastre, cu întreaga răs
pundere pentru o Europă unită, pe 
baza respectării orînduirii sociale 
din fiecare țară, pentru o Europă 

•fără arme nucleare, a conlucrării 
și păcii ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu-pace !“).

Doresc să subliniez necesitatea 
realizării în regiunea noastră, în 
Balcani, a unei colaborări largi în 

Toate domeniile, a transformării 
Balcanilor într-o zonă fără arme 

■ nucleare și fără baze militare 
străine, a colaborării și prieteniei, 
a dezvoltării economice-sociale in- 
denewjcnte a fiecărui popor djp, 

jegiurțea .noastră, (Aplauze puterai-,, 
ce, îndelungate).

, . Da «Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al țărilor ■ panici-; 
pante la Tratatul de la Varșovia 
— care a avut loc. la începutul 
acestei luni la Praga — s-a elabo
rat și adoptat o Declarație politică, 
în centrul căreia stau problemele 
dezarmării, ale păcii și colaborării 
internaționale. S-au adresat pro
puneri pentru începerea cît mai 
neîntîrziatâ de tratative între țările 
Pactului de la Varșovia și țările 
din N.A.T.O. cu privire la dezar
mare, la oprirea cursei înarmărilor 
și. asigurarea păcii. Noi am pornit 
și pornim de la faptul că peste 
80 la sută din armamente și aproa
pe totalitatea armamentelor nu
cleare se găsesc în țările din aceste 
două blocuri militare ; deci un 
acord de dezarmare între ele în
seamnă, de fapt, un acord de dez
armare generală, ceea ce va avea 
o influență hotărâtoare asupra în
tregii vieți internaționale.

Ș-a propus încheierea unui tra
tat ' de neagresiune și alte măsuri 
necesare destinderii, dezarmării și 
asigurării păcii.

Considerăm că- este rîndul țări
lor din N.A.T.O. să răspundă aces
tor propuneri, pornind de la inte
resele păcii, de la interesele pro
priilor lor popoare. Nu consider că 
numai propunerile țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
sînt cele care trebuie discutate. 
Dimpotrivă, așteptăm propuneri 
constructive și de la țările N.A.T.O. 
Să ne așezăm la masa tratativelor, 
să discutăm toate, problemele, toa
te propunerile, pornind de la ne
cesitatea opririi cursei înarmărilor 
și trecerii la dezarmare !

Trebuie să păstrăm un echilibru 
al raportului de forțe, dar nu prin 
acumularea de noi arme și de noi 
armamente nucleare, ci prin redu
cerea la un nivel cît mai scăzut 
al acestora. Nimeni nu poate avea 
o securitate asigurată prin noi ar
mamente ! Acumularea de noi ra
chete, de noi armamente nucleare 
si clasice înseamnă creșterea pe
ricolului de război, de distrugere. 
Deci, in interesul vieții popoarelor 
noastre, al păcii în Europa și in 
întreaga lume, să trecem la trata

*

relațiilor 
faptul 
să-și 

în mod 
nici i

internațio- 
că fiecare 
aleagă ca- 

1 liber, irjde- 
un amestec

rare, în pace, pe baza respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
alege calea dezvoltării așa cum o 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. Avem ferma convingere că 
fiecare națiune dorește să trăiască 
mai liberă și mai bine — și că va 
ști să-și aleagă acea orînduire care 
răspunde năzuințelor sale. Convin
gerea noastră este că întreaga 
omenire, mai devreme sau mai tîr- 
ziu — noi am dori cît mai devreme 
— va alege singura cale care asi
gură oamenilor deplina egalitate și 
libertate — socialismul, comunis
mul ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“).

încrederea noastră în victoria 
socialismului și comunismului nu 
ne va abate nici un moment de la 
principiile
nale, de la 
popor trebuie 
lea dezvoltării 
pendent, fără 
din afară. Noi dorim să colaborăm
cu toate națiunile și popoarele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială, să realizăm, împreună, tot 
ceea ce este mai bun pentru po
poarele noastre, să asigurăm pa-- 
cea, dreptul la viață și la liberta
te al fiecărui popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu-pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc încă o dată 

să exprim cele mai vii mulțumiri 
pentru căldura și încrederea cu 
care sînt înconjurat și în aceste 
împrejurări, pentru colaborarea și 
pentru activitatea cadrelor de par
tid și de stat, pentru felul în care 
fiecare acționează în înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului și 
statului nostru.

Vă asigur, dragi tovarăși și prie
teni, asigur întregul nostru popor 
că și în viitor, în realizarea sarcini
lor încredințate de partid și po
por, voi face totul pentru a răs
punde încrederii acordate. Nu am 
avut, nu am și nu voi avea nimic 
mai de preț decît interesele po
porului în rîndul căruia m-am 
născut, am trăit și trăiesc ! Nu am 
avut, nu am și nu voi avea nimic 
mai de preț decît servirea dorințe
lor sale de bunăstare, de fericire, 
de libertate și independență! Voi 
face totul pentru a asigura, sub 
conducerea partidului nostru, mer
sul ferm înainte al națiunii noastre, 
spre culmile luminoase ale socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, ale societății comuniste. Nu
mai așa voi considera că mi-gm 
îndeplinit îndatorirea de comunist, 
de revoluționar, de patriot, de fiu 
al poporului român ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „OăușeȘKU și poporul'!".

Doresc-să vă asigur, încă o. dată, 
“fit cftMridaizoâilriL, întregul,popor, 
’ dtr pi'ldtetfii 5fioț?£?i de peste hotare, 
toate popoarele lumii că vor avea 
în România,. în poporul român un 
luptător ferm pentru pace, pentru 
independență, pentru progres, pen
tru asigurarea dreptului națiunilor 
la existență, la libertate ! (Aplauze 
puternice ți urale ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !").

La rîndul meu, doresc să adresez 
cele mai bune urări de succes în 
toate domeniile de activitate parti
dului nostru comunist, tuturor ac
tiviștilor și membrilor de partid, 
conducerilor organizațiilor de masă 
și obștești, tuturor organismelor 
democratice, organismelor de știin
ță și cultură. Le urez tuturor 
succese tot mai mari în toate do
meniile de activitate, îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere ce 
revin fiecăruia în înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale.

Adresez cele mai calde felicitări 
și urări clasei muncitoare, țărăni
mii, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, între
gului nostru popor și urarea stră
bună, acum, la începutul noului an, 
de noi și noi succese, de bunăsta
re, de fericire, de viață veșnică în 
libertate, în independență, în co
munism ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“. 
„Ceaușescu — la mulți ani !“).

Vă mulțumesc tuturor și vă 
doresc multă sănătate 
fericire! (Aplauze și 
ternice, prelungite ; se 
ză : „Ceaușescu și 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, ,
— pace !“, „Ceaușescu — la mulți 
ani !“. Toți cei prezenți in sală se 
ridică in picioare și, într-o atmos
feră de mare însuflețire și puternică 
unitate in jurul partidului, al secre
tarului său general, aclamă și ova
ționează îndelung pentru cel mai 
iubit fiu al țării, conducătorul par
tidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

tive, să acționăm pentru dezarma
re, pentru pace, pentru â asigura 
viața popoarelor noastre ! (Aplau
ze puternice, îndelungate ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu-pace!"). 

Am menționat că am intrat în 
mișcarea revoluționară în anii as
censiunii fascismului, în anii pre
gătirilor de război ; deci de la în
ceput am participat activ la lupta 
împotriva războiului și a fascismu
lui. Din această experiență, din 
ceea ce au însemnat fascismul și cel 
de-al doilea război mondial, tre
buie să tragem toate învățăminte
le ! Să facem totul pentru a nu se 
mai repeta, în nici o țară,'dicta
tura fascistă, pentru a asigura li
bertățile democratice ale popoare
lor, dreptul lor la dezvoltarea li
beră, independentă, așa cum o do
resc, fără nici un amestec din

. _________  _ ______
Șă facem totul și să unim-ț>uter+>=v r.CBanșcscu la *fiulți ani !“), 

nica mișcare de. pace de ^prețuim-'
.urtlenr, înta-o n-uriașă forță'’tJM*e "<&■•«> 

oprească-cursa’•înarmărifck.*«iî,:tiKH"*‘3 
gure pacea! Am deplina convin
gere că popoarele, puternica miș
care de pace — care a cuprins toa
te categoriile sociale și în rîndul 
căreia intelectualitatea are un rol 
important, deoarece înțelege bine 
ce înseamnă folosirea armelor nu
cleare sau a armelor chimice — 
dispun de forța necesară pentru a 
pune capăt politicii de înarmări. 
Să facem totul ca, unind această 
uriașă mișcare de pretutindeni, să 
asigurăm pacea, să determinăm 
șefii de state, șefii de guverne să 
țină seama de voința popoarelor. 
Și voința acestora este una — să 
fie pace, să se respecte dreptul 
fundamental al fiecărei națiuni 
la existență, la independență ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu-pace !“).

Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România sînt 
hotărîte să facă totul pentru a în
tări și dezvoltă colaborarea cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Vom întări necontenit colabo
rarea și solidaritatea cu toate sta
tele socialiste și, în primul rînd, cu 
vecinii noștri. De asemenea, vom 
întări solidaritatea cu țările în curs 
de dezvoltare. Vom dezvolta co
laborarea și cu statele capitaliste 
dezvoltate, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 

Am așezat și așezăm ferm la 
baza relațiilor noastre cu toate 
statele lumii principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării, la forță și la amenințarea 
cu forța.

Vom întări necontenit solidarita
tea cu mișcările revoluționare, pro
gresiste, de pretutindeni, cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu toate partidele și forțele 
de eliberare națională, democrati
ce, cu toți oamenii politici și for
țele politice care gîndesc realist,, 
care doresc să trăiască în colabo-

și multă 
urale pu- 

i scandea- 
poporul 

„Ceaușescu
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ADUNAREA SOLEMNĂ DE LA SALA PALATULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

0 vibrantă și emoționantă manifestare a înaltei prețuiri
și profundului devotament al oamenilor munții, al întregului popor fața de 
partid, fața de setretarul general al partidului, tovarășul Nitolae Ceaușestu

In Sala Palatului Republicii a avut loc, marți, 25 ianuarie, adunarea 
solemnă consacrată omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară și 
aniversării zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. Organizată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România, adunarea solemnă 
a prilejuit manifestarea sentimentelor de adincă și aleasă stimă și pre
țuire pe care cetățenii României socialiste, fără deosebire de naționalitate, 
le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, comunistul de mare omenie, 
patriotul înflăcărat, cu inima vibrind de cea mai inaltă iubire față de neam 
și țară, luptătorul dirz, neînfricat, care și-a făcut din slujirea devotată 
a partidului, patriei și poporului, a cauzei socialismului și păcii țelul suprem 
al pilduitoarei sale vieți și activități revoluționare, conducâtorul înțelept 
și cutezător, urmat cu credință de întreaga noastră națiune, ctitorul celei 
mai glorioase epoci din istoria țării.

Prin întreaga sa desfășurare, adunarea a dobîndit dimensiunile unei 
manifestări cu valoare de simbol, exprimînd gindurile și simțămintele îm
părtășite de toți fiii pămîntului românesc. Ea a reafirmat cu tărie dragos
tea și recunoștința cu care cei ce muncesc și trăiesc pe cuprinsul țârii 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici - îl înconjoară pe secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel ce câlăuzește cu 
strălucire destinele patriei pe calea luminoasă a socialismului, spre înfăp
tuirea visului de aur - comunismul.

In această atmosferă entuziastă, sub semnul acestor înălțătoare senti
mente, a început adunarea solemnă la care, prin intermediul transmisiei 
în direct a posturilor noastre de radio și televiziune, au participat, de fapt, 
toți locuitorii patriei, fâcind astfel să bată aici, sub cupola Sălii Palatului, 
inima întregii țări.

Ora 17,00... Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sosește în Sala Palatului 
Republicii, care găzduiește acest mo
ment aniversar. Marele și iubitul 
sărbătorit este primit cu multă in- 
suflețire, cu vii aplauze, urale 
și ovații. Participanții scandează 
neîntrerupt, intr-un singur glas, 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu, România !“, Ră
sună apoi urarea pe care întregul 
popor o adresează ,cu toată căldura 
sufletului conducătorului partidului 
și statului : „Ceaușescu — La mulți 
ani !“

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul adunării iau 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgi! Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Leonard Constantin, 
Miu Dobrescu, Marin Enache, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ștefan Mocuța, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Constantin 
Olteanu, Ion Stoian, Iosif Szasz, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion M. Nicolae, 
Gheorghe Petrescu și loan Totu, vi- 
ceprim-miniștri ai guvernului.

în prezidiu iau loc, de asemenea, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Ion 
Popescu-Puțuri, Vasile Vîlcu, Andrei 
Neagu, Nicolae Cioroiu, Mihai Burcă, 
Stela Moghioroș, Virgil Teodoreșcu, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate.

Punînd pregnant tn lumină unita
tea de nezdruncinat a întregului po
por în jurul partidului, al secretaru
lui general, adunarea solemnă reu
nește membrii Comitetului Central 
al partidului, ai Consiliului de Stat 
și ai Guvernului, activiști de nartid 
și de stat! membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din industrie, agri
cultură, transporturi și construcții, 
militari ai forțelor armate și luptă
tori din gărzile patriotice, oameni de 
știință, artă și cultură din întreaga 
tară.Sala Palatului este festiv împodo
bită. Fundalul scenei este dominat 
de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapele roșii 
și tricolore.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în deschiderea adunării, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, dă citire MESAJULUI ADRE
SAT TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU DE COMITETUL CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, CONSILIUL DE STAT ȘI 
GUVERNUL REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA.

Toți cei prezenți ascultă cu intensă 
emoție, bucurie și satisfacție Mesajul 
în care se regăsesc gindurile și sim
țămintele întregului nostru ponor.

Inmînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Mesajul, tovarășul Con
stantin Dăscălescu îl felicită călduros, 
îl îmbrățișează pe conducătorul par
tidului, președintele Republicii,

Tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, dă citire Hotărîrii 
comune a Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România privind conferirea Medaliei 
omagiale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. întreaga asistență trăiește 
cu legitimă mindrie patriotică acest 
moment de mare semnificație, care 
găsește un larg ecou în sufletul și 
conștiința întregii națiuni.

Tovarășul Ștefan Voitec înmînează 
apoi tovarășului Nicolae Ceaușescu 
înalta distincție, felicitîndu-1 cu 
căldură și îmbrățișîndu-1 cu dragoste 
și stimă.

în aceste clipe solemne, tovarășii 
din conducerea partidului și statului, 
precum și vechii militanți ai parti
dului îi adresează calde felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îl 
îmbrățișează.

Medalia reproduce în relief portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
jurul căruia sînt înscrise cuvintele 
„Socialism — Independență — Liber
tate — Pace — Progres**. La baza 
medaliei se află o eșarfă încadrată 
de lauri și pe care se poate citi : 
„50 de ani de activitate revoluțio- 
nară“.

Pe revers sint imprimate Stema 
țării, o cunună de lauri și frunze de 
stejar, precum și cuvintele „Republi
ca Socialistă România**. Pe un per
gament este gravat următorul text : 
„Vibrant omagiu și înaltă prețuire 
din partea întregului popor și a 
Partidului Comunist Român, cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și a 65 de ani 
de viață. 26 ianuarie 1983“.

Impresionanta manifestare a con
tinuat cu prezentarea mesajelor de 

felicitare adresate conducătorului 
partidului și statului nostru de re
prezentanții comuniștilor din întrea
ga țară, ai instituțiilor centrale de 
stat, ai organizațiilor de masă și ob
ștești, ai puternicelor detașamente 
muncitorești din marile întreprinderi, 
combinate industriale și șantiere, ai 
țărănimii, ai'oamenilor de știință, 
artă și cultură, ai armatei și ai ti
nerei generații.

Prima delegație care prezintă me
sajul este cea a membrilor de 
partid cu stagiu din ilegalitate. în 

Cu sentimente de înaltă stimă și profundă recunoștință, reprezentanții 
oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul tării au adresat celui mai iubit 
fiu al națiunii noastre calde mesaje de felicitare cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere
acest mesaj, citit de tovarășul Ion 
Popescu Puțuri, se spune :

în numele membrilor de partid cu 
stagiu din ilegalitate, vă aducem, îm
preună Cu întregul nostru partid și 
popor, un cald omagiu cu prilejul 

: împlinirii a 50 de ani de' activitate 
revoluționară și aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere.

Evocăm, în aceste momente emoțio
nante, marele dumneavoastră exem
plu de militant patriot, revoluționar, 
curajul și eroismul cu care ați știut 
să înfruntați prigoana claselor ex
ploatatoare, teroarea din anii grei ai 
ilegalității, rolul însemnat pe care 
l-ați avut în pregătirea și desfășu
rarea, împreună cu alți militanți de 
seamă ai partidului, a unor mari bă
tălii de clasă, antifasciste, ardoarea 
și clarviziunea cu care ați acționat 
pentru cauza clasei muncitoare, a 
poporului român, pentru a aduce țării 
lumina unui nou timp, socialist. Ca
litățile dumneavoastră organizatorice 
și politice, strălucitele virtuți de re
voluționar, de conducător politic co
munist, exemplar afirmate încă din 
anii luptei ilegale, v-au impus con
științelor noastre ca un curajos și 
dîrz revo.luționar. ca un luminat și 
demn fiu al poporului român.

Devotamentul dumneavoastră ne
țărmurit pentru idealurile socialis
mului, energia clocotitoare, gîndirea 
clarvăzătoare, profunda înțelegere și 
pătrundere a fenomenelor sociale au 
căpătat noi dimensiuni după înfăp
tuirea mărețului act al demnității 
naționale de la 23 August 1944 și 
trecerea țării la revoluția Si construc
ția socialistă.

De numele și neobosita dumnea
voastră activitate este legată perioa
da de întărire a rindurilor partidului, 
a activității și coeziunii sale și în
florirea patriei, inaugurată de Con
gresul al IX-lea, care a deschis eta
pa celor mai rodnice înfăptuiri din 
întreaga istorie a României.

Pentru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți spre binele și fericirea poporu
lui, pentru gloria și strălucirea Parti
dului Comunist Român, pentru vic
toria cauzei socialismului și păcii în 
lume, noi, membrii de partid cu sta
giu din ilegalitate, asigurindu-vă că 
vom răspunde permanent chemării 
partidului, contribuind, pe măsura 
puterilor noastre, la înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, vă exprimăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
sentimente de stimă, dragoste, pre
țuire și recunoștință, devotamentul 
nostru nețărmurit.

Vă dorim din toată inima. La mulți 
ani I

Tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., a dat citire mesajului dele
gației Organizației de partid a Capi
talei, cel mai puternic detașament de 
comuniști din țară, în care se subli
niază :

In aceste momente de mare sărbă
toare, cînd întreaga țară omagiază cu 
adîncă cinstire gloriosul semicente
nar al eroicei dumneavoastră activi
tăți revoluționare și ziua de naștere, 
vă rugăm să primiți, odată cu pri
nosul de recunoștință ce vi-1 aduc, 
uniți în aceeași vibrantă trăire cu 
țara, comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală; cele mai calde felicitări 
și urări de sănătate, fericire, viață 
lungă și multă putere de muncă, spre 
a conduce cu aceeași neasemuită 
clarviziune și cutezanță partidul și 
poporul pe drumul luminos al comu
nismului.

înscriindu-se ca o memorabilă pa
gină in hronicul noului destin al pa
triei. opera durată de dumneavoastră 
de-a lungul celor cinci decenii, de 
cînd, cu nețărmurit devotament' și 
nestrămutată credință, slujiți cau_a 
partidului și a poporului reprezintă 
o elocventă expresie a aspirației și 
voinței ferme a întregii națiuni de 
a-ș. făuri în mod suveran viitorul pe 
care și-1 dorește. Ea este aistăzi în

cununată de grandiosul edificiu so
cialist pe care-1 regăsim în dezvol
tarea puternică și armonioasă a eco
nomiei naționale, in ridicarea bună
stării oamenilor muncii, in perfec
ționarea și adîncirea continuă a sis
temului unitar al democrației socie
tății noastre, pe temeiul unui profund 
umanism, in promovarea in toate do
meniile a unui spirit dinamic, înnoi
tor, legat indisolubil, pentru totdea
una, în conștiința noastră și in co
lumna timpului, de numele, gîndirea 
și munca dumneavoastră titanică, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Dînd glas gîndurilor și simțăminte- 
lor de fierbinte dragoste și adîncă 
prețuire cu care vă înconjurăm pe 
dumneavoastră, iubit și brav condu
cător al partidului și statului, Eroul 
ales al țării, purtător al celor mai 
înalte virtuți ale poporului, oamenii 
muncii din Capitală — orașul in care 
activitatea dumneavoastră revoluțio
nară, începută aici încă din anii fra
gezi ai tinereții, a marcat deplina 
afirmare a conștiinței naționale și a 
dobindit o amplă rezonantă și apre
ciere internațională — vă încredin
țează, cu solemn legămînt, că. însu
flețiți de exemplul dumneavoastră, 
mereu dătător de încredere și forță, 
sînt ferm hotărîți să acționeze cu în
treaga lor pricepere și energie pen
tru transpunerea neabătută în viață 
a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului — expresia 
cea mai deplină a vocației construc
tive și a idealurilor celor mai înalte 
ale poporului român.

Faptele noastre de zi cu zi sînt 
Omagiul cel mai înalt pe care-1 pu
tem aduce ctitorului și arhitectului 
strălucit al noii Românii.

După străbuna noastră datină, în 
această scumpă zi de sărbătoare, vă 

adresăm, din toată inima, dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu, întregii 
familii, urarea să ne trăiți întru 
mulți ani fericiți, spre măreția și 
gloria eternă a patriei, spre binșle 
și fericirea întregului popor !

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost înminate mesaje de felicitare din 
partea delegațiilor următoarelor or
ganizații județene de partid : Alba, 
Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița- 
Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, 
Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Con
stanța, Covasna, Dîmbovița, Galați, 
Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, 
Ialomița, Maramureș, Mehedinți, 
Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleor
man, Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrancea.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
este înmînat Mesajul delegației 
Marii Adunări Naționale de către 
tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte
le M.A.N.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește Mesajul Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, citit 
de președintele executiv al Consi
liului Național al F.D.U.S., tovarășa 
Tamara Maria Dobrin, in care se 
arată :

Cu prilejul aniversării unei jumă
tăți de veac de glorioasă activitate 
revoluționară și a zilei dumneavoas
tră de naștere, vă rugăm să primiți 
omagiul fierbinte al tuturor forțe
lor sociale și politice ale națiunii, 
strîns unite, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in Frontul 
Democrației și Unității Socialiste.

în această zi de mare sărbătoare, 
oamenii muncii de pe tot cuprinsul 
țării, fără deosebire de naționalitate, 
într-o indestructibilă unitate de 
muncă și idealuri, strîns uniți în ju
rul partidului, își îndreaptă gindu
rile, cu profundă dragoste și recu
noștință, cu deosebită stimă și pre
țuire, spre dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul clarvăzător și înțelept 
al partidului și statului, mintea lu
minată și sufletul incandescent al 
noului și minunatului destin al 
României, ferm hotărîți de a vă 
urma in tot ceea ce gîndiți și între
prindeți, spre binele și fericirea po
porului, spre înălțarea și strălucirea 
scumpei noastre patrii.

Ne mîndrim cu tot ce a. realizat 
poporul nostru sub îndrumarea și 
conducerea dumneavoastră strălucită 
— făurirea unei economii moderne, 
a unei democrații reale, continua 
emancipare a țării și afirmarea ei 
în viața internațională — toate pur- 
tînd amprenta cutezanței, gîndirii 
novatoare și imensei puteri de crea
ție, ce vă este proprie, și fiind me
nite să dăinuie peste veacuri drept 
cea mai strălucită epocă din istoria 
multimilenară a patriei.

Dînd expresie angajamentului una
nim al tuturor forțelor politice și 
sociale ale națiunii, al întregului 
nostru popor de a acționa, in strînsă 
unitate, cu - elan patriotic și înaltă 
răspundere pentru înfăptuire^ hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceabșescu. urarea 
de sănătate deplină, viață îndelun
gată și fericită, spre a conduce, cu 
aceeași strălucire, destinele poporu
lui nostru spre noi culmi de progres 
și civilizație.

Să ne trăiți întru multi ani !
Președintele Biroului C.C. al 

O.D.U.S.. tovarășul Constantin Ar
seni, prezintă Mesajul delegației Co
mitetului Central ai Organizației De
mocrației și Unității Socialiste, in 
care se menționează :

Comitetul Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste, cu 
prilejul împlinirii unei jumătăți de 
veac de activitate revoluționară și a 
zilei dumneavoastră de naștere, vă 
roagă să primiți felicitările sale pli
ne de respect și de adincă prețuire și 

vă adresează, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai 
calde urări de sănătate și putere de 
muncă, spre binele și fericirea po
porului român.

Milioanele de membri ai organi
zației noastre, creată din inițiativa 
dumneavoastră, participanți activi 
la întreaga viață politică a țării, 
sint mîndri că in fruntea partidului 
și statului vă aflați dumneavoastră, 
fiu credincios al poporului, stră
lucit patriot revoluționar, persona
litate de înalt prestigiu a lumii de 
azi, care v-ați identificat întru to
tul cu interesele vitale ale patriei și 
ați imprimat întregului proces de 
construcție socialistă dimensiunile 
unei opere de adevărată renaștere 
națională, în centrul căreia stau 
omul, afiftnarea multilaterală a per
sonalității sale.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, acționînd per
manent sub inalta dumneavoastră 
îndrumare, pe baza hotărîrilor de 
importanță istorică ale Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, organizația noas
tră va milita și în viitor cu toată ho- 
țărîrea spre a-și îndeplini neabătut 
misiunea de mare răspundere cu 
care ați investit-o în societate, 
adueîndu-și — așa cum ne-ați 
îndemnat cu atîta înflăcărare — 
o contribuție tot mai importantă 
la realizarea planului de stat pe anul 
1983 și pe întregul cincinal, la apă
rarea și dezvoltarea proprietății so
cialiste, lă participarea activă a tu
turor cetățenilor la viața politică șl 
social-economică a țării, la făurirea 
conștiinței înaintate, a omului nou 
al societății noastre.

în acest moment solemn, sărbăto
resc pentru întreaga țară, pentru toți 
fiii României socialiste, puternice, 
libere și independente, îngăduiți-ne, 

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă urăm, din 
adîncul inimilor noastre, ani mulți 
și fericiți, spre gloria partidului și a 
patriei, spre bunăstarea și fericirea 
poporului român.
. Mesajul Consiliului Național al 
Oamenilor Mtiniii a fost citit de to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Bi
roului Executiv ai Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, în care se 
arată : •

Acum, cînd întreaga țară este în 
sărbătoare, omagiind cu emoție și 
aleasă cinstire împlinirea a 50 de ani 
de pilduitoare activitate revoluțio
nară, precum și aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere. Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, in nu
mele clasei muncitoare din România, 
al tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, vă adre
sează cele mai calde felicitări, urări 
de viață îndelungată, ani mulți și 
fericiți pentru a ne conduce cu 
aceeași dirzenie, cutezanță și înțe
lepciune pe drumul înfăptuirii unei 
vieți libere și prospere, bunăsțării și 
fericirii celor ce yiuncesc pe pămin- 
tul străbun al patriei.

Clasa muncitoare nutrește un sen
timent de profundă mindrie pentru 
activitatea dumneavoastră revoluțio
nară, desfășurată cu bărbăție și cu
raj in anii grei ai ilegalității pentru 
eliberarea națională și socială, care 
v-a format ca militant dîrz și neîn
fricat pentru idealurile și cauza 
nobilă a poporului pentru liber
tatea, independența și prosperi
tatea patriei. Vă exprimăm mulțu
mirile și recunoștința noastră fier
binte pentru tot ceea ce întreprin
deți in folosul clasei muncitoare, din 
rîndurile căreia v-ați ridicat, pentru 
remarcabila dumneavoastră activita
te, spiritul de profundă omenie și de 
înțelegere ce-l dovediți față de inte
resele și năzuințele tuturor oameni
lor muncii.

Ducînd mai departe tradiția și 
experiența gloriosului nostru partid, 
dumneavoastră ați pus bazele celor 
mai profunde și cutezătoare prefaceri 
revoluționare cunoscute vreodată in 
istoria țării. Dumneavoastră sinteți 
ctitorul industriei moderne româ
nești, ale cărei dovezi se văd astăzi 
materializate in toate localitățile 
țării ; ați creat un original cadru 
economic și social, perfecționînd con
tinuu structurile organizatorice, asi
gurând lărgirea și adîncirea demo
crației muncitorești, participarea -ne
mijlocită a tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani, de alte 
naționalități — în calitatea lor de 
proprietari și producători, la condu
cerea întregii societăți, întărind ast
fel legăturile partidului cu oamenii 
muncii, unitatea indisolubilă intre 
partid și popor.

Pornind de la strălucitul dumnea
voastră exemplu de revoluționar, a 
cărui viață este dedicată cu eroism 
slujirii intereselor partidului și po
porului, vă asigurăm că întregul de
tașament al clasei muncitoare va 
face totul pentru realizarea-și depă
șirea planului pe anul 1983 și pe cin
cinal. in indu.strie construcții, trans
porturi. în condiții de inaltă calitate 
și eficiență economică.

în aceste momente sărbătorești, de 
profundă mindrie patriotică, vă urăm 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului, al clasei noastre munci
toare, viață îndelungată spre gloria 
și măreția poporului român, a scum
pei noastre patrii — România socia
listă. Să trăiți mulți ani, în sănătate 
și fericire 1

Tovârășul Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. a! P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., dă 
citire Mesajului delegației Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România .*

în aceste clipe istorice, de înălță
toare bucurie, cînd întregul popor 
omagiază excepționala activitate re
voluționară pe care o desfășurat! de 

o jumătate de secol șl aniver
sează ziua dumneavoastră de naște
re — dind glas celor mai alese sen
timente de stimă și respect, de pro
fundă recunoștință pe care vi le 
poartă milioanele de membri ai sin
dicatelor din România, vă rugăm să 
primiți cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire, spre bi
nele și înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Anii de cînd vă aflați In fruntea 
partidului și a țării sînt cei mai rod
nici din istoria României, in toate 
domeniile vieții economico-sociale, 
în afirmarea plenară a democrației 
muncitorești, socialiste. în coftștiința 
poporului nostru sînt adine întipă
rite proeminenta dumneavoastră per
sonalitate de militant revoluționar 
și patriot înflăcărat, rolul determi
nant in elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, marele pres
tigiu și prețuirea de care vă bucu
rați în întreaga lume pentru strălu
citele inițiative de pace și colaborare 
între popoare.

Mindri de a fi compatrioți și con
temporani cu dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului român, re
afirmăm angajamentul organelor și 
organizațiilor sindicale, al tuturor 
oamenilor muncii, de a face totul 
pentru îndeplinirea mărețelor sarcini 
ce ne stau în față pentru acest an 
și întregul cincinal, a prețioaselor 
dumneavoastră orientări și indicații 
și vă adresăm, din adîncul inimilor 
noastre, strămoșeasca urare de viață 
îndelungată, cu sănătate, putere de 
muncă, alături de mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, pentru a 
conduce, cu mereu înaltă strălucire, 
destinele poporului român spre 
piscurile luminoase ale socialismului 
și comunismului.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
sînt înminate apoi mesajele de feli
citare din partea delegațiilor de oa
meni ai muncii din următoarele mari 
unități industriale ale țării : între
prinderea „23 August** București, în
treprinderea „Tractorul** Brașov, 
Combinatul de utilaj greu Iași, în
treprinderea de avioane Craiova, în
treprinderea „Electronica** Bucu
rești, Combinatul siderurgic Galați, 
Combinatul metalurgic Cimpia Tur- 
zii, întreprinderea minieră Lupeni, 
întreprinderea minieră Rovinari, 
Trustul petrolului Bolintinu, între
prinderea de prospecțiuni și explo
rări geologice Maramureș, Combina
tul petrochimic Pitești, Combinatul 
chimic Rimnicu Vilcea, întreprinde
rea electrocentrale Porțile de Fier, 
întreprinderea de confecții și trico
taje București, Întreprinderea „Por
țelanul** Alba lulia. Combinatul de 
prelucrare a lemnului Suceava, Re
gionala căi ferate București, Centra
la Canal Dunăre — Marea Neagră, 
Trustul de construcții industriale și 
agrozootehnice București.

Urmează delegația Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, al cărei mesaj este citit de 
tovarășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor :

Cu prilejul omagierii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și al ani
versării zilei dumneavoastră de naș
tere, milioanele de oameni ai mun
cii care lucrează in agricultură își 
exprimă nețărmurita dragoste, de
votamentul, recunoștința și prețuirea 
față de dumneavoastră, cel mai iu
bit fiu al poporului român, care, în 
fruntea partidului și statului nostru, 
acționați cu clarviziune și dăruire 
comunistă pentru continua dezvol
tare economică și socială a țării, 
pentru edificarea socialismului in 
România, pentru triumful păcii, în
țelegerii și colaborării in întreaga 
lume.

Vă adresăm, șl cu acest prilej, 
profunda noastră recunoștință pen
tru grija deosebită pe care o acor
dați progresului continuu al agri
culturii, înfloririi satului românesc, 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de muncă și de viață ale oamenilor 
muncii de la sate.

Conștienți de marile răspunderi 
ce revin azi agriculturii, ca ramură 
de bază a economiei naționale, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa fără preget pentru înfăptui
rea exemplară a noii revoluții agra
re, inițiată de dumneavoastră, a 
marilor obiecțive ce ne revin din 
hotârîrile Congresului al XII-lea, a 
programelor adoptate de Conferința 
Națională a partidului, pentru creș
terea producțiilor vegetale și ani
male, pentru gospodărirea exempla
ră a pămîntului, sporirea substan
țială a contribuției agriculturii la 
progresul și înflorirea patriei noas
tre socialiste.

•în aceste momente sărbătorești 
pentru întregul nostru partid și po
por, vă adresăm, din adîncul inimi
lor noastre, după datina străbună, 
ani mulți șl fericiți, multă sănătate 
și putere de muncă spre a ne con
duce pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului I Să ne 
trăiți, La mulți ani I, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !

In continuare. Înmînează mesaje 
de felicitare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu delegațiile oamenilor 
muncii din următoarele unități a- 
gricole : întreprinderile agricole de 
stat Urîeasca, județul Brăila, și „Mi
hail Kogălniceanu**, județul Constan
ța. stațiunile de mașini agricole din 
Furculești. județul Teleorman. și 
Pecica. județul Arad, cooperativele 
agricole de producție din Scornicești, 
județul Olt. Gurbănești, județul Că
lărași, „Gheorghe Doja**. județul Ia
lomița, din Bucov, județul Prahova, 

Petrești, județul Dîmbovița, Topolo- 
vățu, județul Timiș.

Tovarășul Ștefan Mocuța, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., prezintă Mesajul delegației 
Organizației de partid a județului 
Cluj :

întruchipînd cele mai alese virtuți 
ale poporului român, spiritul de 
dreptate și omenie, patriotismul mi
litant și internaționalismul consec
vent, manifestate plenar într-o 
eroică luptă revoluționară, desfășu
rată cu inegalabilă dăruire de-a lun
gul a cinci decenii, într-o inestima
bilă activitate teoretică și practică, 
de conducere a procesului istoric de 
înfăptuire a revoluției socialiste pe 
pămintul românesc, de promovare a 
păcii, de apărare și dezvoltare a va
lorilor umanității, dumheavoastră ați 
intrat în conștiința poporului nostru 
și a lumii contemporane drept una 
dintre cele mai proeminente perso
nalități ale epocii noastre.

Pe t.emeiul realizărilor cu adevă
rat impresionante, fără egal în is
toria țării, obținute de gloriosul 
nostru partid comunist și de poporul 
român, sub. înalta dumneavoastră 
conducere, oamenii muncii din jude- 
,țul Cluj, fără deosebire de naționa
litate, vă roagă să primiți profunda 
lor recunoștință, vă încredințează de 
hotărârea lor unanimă de a înfăptui 
obiectivele strategice stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, de a vă 
urma cu fermitate și dăruire exem
plul de patriot revoluționar și in
ternaționalist consecvent.

Cu prilejul acestei vibrante sărbă
tori naționale — de omagiere a peste 
50 de ani de neobosită activitate re
voluționară și a zilei dumneavoastră 
de naștere — vă urăm, din adîncul 

ființei noastre, multă sănătate și pu
tere de muncă, viață îndelungată, 
spre a ne conduce cu aceeași înaltă 
înțelepciune și strălucită clarviziune 
revoluționară în opera măreață de 
ridicare a scumpei noastre patrii pe 
noi culmi de civilizație socialistă și 
comunistă, de progres, bunăstare și 
fericire.

Să ne trăiți întru mulți ani, în
țelept și iubit conducător 1

La rindul său, primul secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
tovarășul Ion Radu, dă citire Me
sajului delegației Organizației de 
partid a județului Dolj, in care se 
spune :

Evenimentul jubiliar al aniversării 
a 50 de ani de activitate revolu
ționară și a zilei dumneavoastră de 
naștere — zi luminoasă, de mare 
sărbătoare a întregului nostru popor 
— ne oferă și nouă, oamenilor mun
cii din județul Dolj, prilejul ca, la
olaltă cu țara, să dăm expresie celor 
mai alese gînduri și sentimente de 
profundă stimă, dragoste și prețuire 
față de dumneavoastră, omul care 
întruchipați organic crezul și conști
ința întregii noastre națiuni.

Vă mulțumim din adîncul Inimilor 
noastre pentru impresionanta operă 
de făurire a unei industrii și agri
culturi moderne, de inflorire a știin
ței și învățămintului, pentru măre
țele împliniri socialiste din județul 
nostru, prefigurate genial încă din 
1946, la marea adunare populară din 
Craiova, cînd ați arătat : „Dorim ca 
din Oltenia lui Tudor Vladimirescu, 
sărăcită și Înapoiată pină acum dato
rită jugului moșieresc, să facem o 
Oltenie bogată, cu o industrie și o 
agricultură puternice. Dorim ca din 
Craiova, cetatea Banilor și a opre
siunii, cum era in trecut, să facem 
o cetate a muncii, a culturii și știin
ței in Oltenia**.

Vă încredințăm și cu acest prilej 
că, urmînd înaltul dumneavoastră 
exemplu, nu vom precupeți • nici un 
efort pentru a se îndeplini la 
timp și in condiții de calitate sar
cinile mobilizatoare ce ne revin în 
industrie, agricultură, in celelalte do
menii de activitate, pentru a asigura 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, înainta
rea patriei noastre socialiste pe noi 
trepte ale progresului și bunăstării, 
pentru a duce mai departe flacăra li
bertății, demnității și omeniei pe 
care de cinci decenii o purtați in gîn- 
dul, inima și în faptele dumneavoas
tră.

Vă urăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, viață ‘în
delungată, multă sănătate și putere 
de muncă, alături de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, de toți cei 
ce vă sînt dragi. Să ne trăiți intru 
mulți ani, pentru a conduce cu ace
eași strălucire destinele scumpei 
noastre.patriiRepublica Socialistă 
România.

Tovarășa Ana Mureșan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
prezintă Mesajul delegației Consiliu
lui Național al Femeilor :

In această zi de mare sărbătoare, 
atît de scumpă întregului nostru po- 
oor, femeile de pe întreg cuprinsul 
aatriei, fără deosebire de naționali
tate, vă aduc un respectuos și vi
brant omagiu dumneavoastră, condu- 
eătorul partidului și statului nostru, 
patriotul înflăcărat, suflet din sufle
tul neamului, care de o jumătate de 
veac vă dedicați, cu neobosită ener
gie și pasiune revoluționară. luptei 
pentru triumful celor mai nobile 
idealuri ale poporului român, ale so
cialismului pe pămintul patriei.

Este o datorie de onoare ca. în 
acest moment istoric, să exprimăm 
adînca noastră recunoștință, dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru creșterea 
participării femeilor la întreaga viață 

social-politică a țării, pentru condi
țiile minunate de muncă și viață de 
care acestea se bucură. In spiritul 
concepției dumneavoastră umaniste. 
Consiliul Național al Femeilor, co
mitetele și comisiile femeilor ac
ționează cu fermitate revoluțio- 
nară pentru îmbinarea armonioa
să a prezenței active a femeii în 
producție, în învățâmint, știință și 
cultură, în toate domeniile vieții so
ciale, în sporirea avuției naționale, 
cu misiunea ei nobilă de soție și 
mamă, de păstrătoare a tinereții și 
vigorii națiunii/ de primă educatoare 
a tinerelor generații.

Călăuzite de inestimabila dumnea
voastră operă teoretică și practică, de 
strălucita dumneavoastră activitate 
revoluționară pusă în slujba pro
gresului și prosperității poporului ro
mân, avînd permanent în față și 
urmînd exemplul luminos de muncă 
și viață al dumneavoastră, al to
varășei Elena Ceaușescu, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele tuturor femei
lor patriei, că vom munci cu toată 
dăruirea și pasiunea pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XII- 

. lea, ale Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru gloria și măreția 
României socialiste.

Vă dorim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu toată căldura 
inimilor noastre, ani mulți și fericiți, 
în deplină sănătate, alături de mult 
iubita și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru a conduce cu 
aceeași înțelepciune și clarviziune, cu 
aceeași înflăcărare patriotică și înalt 
spirit revoluționar, destinele poporu
lui român, în îndeplinirea aspirațiilor 
de progres, pace și civilizație ale 
națiunii noastre socialiste.

Tovarășul Ion Ursu, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a prezentat Mesajul 
delegației oamenilor de știință, artă, 
cultură și din învățămint :

împreună cu întregul nostru po
por, strîns uniți în jurul partidului, 
toți cei ce muncim pe tărîmul știin
ței, învățămintului ?i culturii parti
cipăm astăzi, cu profundă emoție și 
mindrie patriotică, la sărbătorirea a 
50 de ani de activitate revoluționară 
de neegalată rodnicie, a dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu
lui, ctitor al României moderne, ar
hitect strălucit al înaintării națiunii, 
în libertate și pace, spre idealurile 
scumpe ale socialismului și comu
nismului, ale libertății și indepen
denței naționale.

Rod al preocupării dumneavoastră 
nemijlocite, știința, învățămîntul. cul
tura și arta cunosc o inflorire fără 
precedent, afirmîndu-se ca factori de 
cea mai mare importanță ai progre
sului economico-social al țării, al 
formării omului nou, cu o înaltă 
conștiință, devotat patriei și poporu
lui, cauzei socialismului și păcii. In 
acest moment solemn, vă încredin
țăm că vom face totul pentru a răs
punde marii încrederi și sprijinului 
statornic pe care ni le acordați, cu 
convingere și generozitate, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru ca — be
neficiind de vasta experiență, de 
înaltele însușiri de eminent savant și 
conducător ale tovarășei Elena 
Ceaușescu — știința, învățămîntul, 
arta și cultura să exercite o influ- 

’ ență tot mai puternică în mobiliza
rea tuturor forțelor națiunii pentru 
înfăptuirea Programului partidului, 
pentru dezvoltarea întregii noastre 
societăți și creșterea prestigiului 
României în lume.

Intelectualitatea patriei noastre, 
trup din trupul poporului, credin
cioasă idealurilor socialismului și co
munismului, vă asigură că va acționa 
neabătut pentru a transpune în via
ță hotărârile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. orientările și indicațiile de excep
țională valoare prin care îndrumați 
activitatea din aceste domenii de 
mare importanță, pentru propășirea 
continuă a patriei noastre.

In numele tuturor oamenilor de 
știință din învățămint, artă și cul
tură, vă adresăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
din tot sufletul, urarea fierbinte de 
sănătate, fericire, multă putere de 
muncă, spre desăvîrșirea măreței 
opere istorice pe care o înfăptuiți cu 
atîta strălucire, împreună cu poporul 
și pentru poporul care v-a ales să-i 
conduceți destinele spre comunism. 
La mulți ani !

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
Inminează apoi mesaje de felicitare 
de către reprezentanții oamenilor de 
știință din domeniile chimiei, fizicii 
și energiei nucleare ; matematicii și 
cercetării științifice și tehnice ; cerce
tării construcțiilor de mașini și me
talurgiei.

Tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, prezintă Mesa
jul Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară :

în acest moment jubiliar, sărbăto
resc pentru întregul nostru popor, vă 
rugăm să primiți, din partea oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră din România, un călduros omagiu, 
admirația și înalta cinstire a întregii 
dumneavoastră activități revoluțio
nare. consacrată, din anii tinereții, 
slujirii intereselor vitale ale celor ce 
muncesc, luptei împotriva exploată
rii, asupririi și nedreptății sociale și 
naționale, pentru triumful idealuri
lor nobile ale socialismului și comu
nismului, ale păcii și înțelegerii între 
popoare.

Preocupîndu-vă de soarta întregu
lui popor, de soarta fiecărui tiu al 
tării, ați adus o contribuție de mare 
valoare teoretică și practică la în
făptuirea unei politici naționale juste 
in România, subordonată concepției 
programatice de făurire a unei so
cietăți a dreptății și echității sociale, 
in care fiecare cetățean, fără deose
bire de naționalitate, să fie celuilalt 
tovarăș și frate, să se simtă 
stăpin pe destinul său, într-o 
patrie comună unde iși poate 
afirma liber identitatea sa etnică și 
să acționeze nestingherit în folosul 
.progresului social. Vă încredințăm că 
vom acționa cu toate forțele, împre
ună cu întregul popor, strîns uniți
(Continuare in pag. a V-a)
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0 vibrantă și emoționanta manifestare a maltei prețuiri 
și profundului devotament al oamenilor muncii, al întregului popor fața de 
partid, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a IV-a)
în jurul partidului, al dumneavoas
tră, pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii Partidului Comunist Român.

Cu toată căldura inimilor noastre 
vă urăm multă sănătate și putere de 
muncă, viață indelungată, zile lumi
noase și bucurii împreună cu toți cei 
ce vă sînt dragi și apropiați. Vă do
rim mereu tînăr, dinamic și plin de 
energie în fruntea partidului și sta
tului, garanția viitorului de aur al 
patriei noastre comune, România so
cialistă.

Să ne trăiți întru mulți ani !
Consiliul Oamenilor Muncii de Na

ționalitate Germană este și el repre
zentat la această scumpă aniversare 
de o delegație, al cărei mesaj este 
citit de tovarășul Eduard Eisenbur- 
ger, președintele consiliului :

în acest moment jubiliar prilejuit 
de împlinirea a 50 de ani de activi
tate revoluționară și de ziua 
dumneavoastră de naștere, permi- 
teți-ne să vă transmitem, din adîn- 
cul ' *mii, un cald și vibrant omagiu 
din rtea oamenilor muncii de na- 
ționa. ate germană, urări de viață 
îndelungată în deplină sănătate și 
putere de muncă, noi și tot mai mari 
succese în activitatea nobilă de su
premă răspundere pe care o desfă- 
șurați, spre binele și fericirea tutu
ror fiilor patriei, pentru edificarea 
socialismului și comunismului în 
România.

Marile izbînzi obținute pe drumul 
inaugurat de Congresul al IX-lea 
al partidului, dinamismul fără pre
cedent al dezvoltării societății româ
nești au sporit și sporesc continuu 
prestigiul României socialiste pe 
toate meridianele lumii.

Permiteți-ne să folosim și acest 
prilej spre a vă adresa profunda re
cunoștință pentru politica înțeleaptă, 
științifică, originală a partidului și 
statului nostru privind rezolvarea 
justă a problemei naționale, care asi
gură deplina egalitate în drepturi, 
participarea egală la conducerea so
cietății a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, pentru ri
dicarea pe trepte superioare a națiu
nii noastre socialiste și afirmarea el 
tot mai puternică între națiunile 
lumii.

Ne angajăm și cu acest prilej, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, în strînsă unitate cu 
întregul popor, să acționăm cu toate 
forțele noastre la înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
conștienți fiind că numai așa ne ma
nifestăm ca adevărați patrioți, că 
numai astfel ne aducem contribuția 
la edificarea socialismului și comu
nismului în scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România.

Să ne trăiți. Ia mulți ani !
Mesajul delegației Organizației de 

partid a județului Iași este transmis 
de tovarășul Leonard Constantin, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R. :

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Iași, uniți în cuget și simțire, în 
această zi de ianuarie, înscrisă cu 
litere de aur în cartea istoriei na
ționale, cind întregul popor vă oma
giază ca pe cel mai vrednic și iubit 
fiu al său, cu prilejul împlinirii a 
cinci decenii de activitate revoluțio
nară și aniversării zilei de naștere, 
vă adresează, din adîncul inimilor, 
cele mai alese felicitări, calde urări 
de sănătate și viață îndelungată, de 
ani mulți și rodnici în fruntea parti
dului și statului, intru fericirea și 
înălțârea patriei noastre socialiste.

1’ stru și consecvent militant re
voluționar, genial gînditor cu inesti
mabile contribuții la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii socia
lismului științific, neînfricat luptător 
și conducător încercat, mare om de 
stat, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, numele dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe secretar general, de care se 
leagă cele mai mărețe înfăptuiri ale 
poporului român, a devenit un sim
bol al epocii noastre pe care, cu în
dreptățită mîndrie patriotică, o nu
mim „Epoca Ceaușescu".

Vă raportăm că, în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, acționînd in spiritul 
concepției dumneavoastră și benefi
ciind de un sprijin neprecupețit, în 
această străveche vatră de istorie și 
eroism românesc au avut loc pro

funde transformări, Iașiul înscriin- 
du-se astăzi ca unul din puternicele 
centre industriale, muncitorești, de 
știință și cultură ale țării.

Dind glas recunoștinței, stimei și 
prețuirii pe care vi le purtăm, ne 
angajăm solemn, la această scumpă 
aniversare, să muncim mai bine, 
mai rodnic și mai eficient în toate 
domeniile vieții materiale și spiri
tuale,- pentru înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor care ne revin din Pro
gramul partidului, din hotărîrile 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, spre 
gloria și măreția României socialiste.

Vă adresăm din adîncul inimilor 
strămoșeasca urare : Intru mulți și 
fericiți ani 1

Organizația de partid a județului 
Timiș și-a exprimat sentimentele de 
adîncâ stimă și prețuire în Mesajul 
citit de tovarășul Cornel Pacoste, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R. :

Participînd cu adîncâ emoție și 
bucurie la momentele solemne ale 
sărbătoririi a cinci decenii de cind 
inima, cugetul și munca dumnea
voastră slujesc, cu înalt devotament 
și exemplar eroism, cauza partidu
lui, a poporului, nobila idee a trium
fului suprem al năzuinței de liber
tate, dreptate, fericire, pace și dem
nitate pe pămîntul României, pre
cum și aniversarea zilei care a dat 
lumina vieții unuia dintre bărbații 
înscriși de-a pururi în istoria mari
lor ctitori ai patriei române, vă ru
găm să ne îngăduiți a vă adresa, cu 
tot respectul, admirația și recunoș
tința : La mulți ani !, scumpe și 
drept conducător !

Asemeni întregului nostru popor, 
noi, cei care trăim și muncim în 
județul Timiș — români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționalități 
— vă dorim din adîncul inimilor și 
conștiințelor noastre ani mulți de 
viață, în sănătate și fericire, să fiți 
mereu călăuza noastră dreaptă și 
sigură spre noi șî mărețe împliniri, 
partidul să se bucure mereu de 
glorie, poporul de un viitor tot mai 
luminos, patria de libertate și inde
pendență. Să făurim, așa cum ne-ați 
învățat, o țară a fericirii, a omeniei 
și bunăstării, pentru care v-ați dă
ruit cu înțelepciune și putere de 
muncă fără margini.

Cu satisfacția marilor înfăptuiri din 
cele aproape două decenii de cind 
istoria patriei se făurește în „Epoca 
Ceaușescu", cea mai rodnică din în
treaga istorie a României, cel mai 
înălțător omagiu ce vi-1 putem aduce 
în această zi de aleasă sărbătoare 
este legămîntul nostru solemn de a 
face totul pentru a da viață mărețe
lor obiective ale Programului parti
dului, sarcinilor cuprinse în do
cumentele Conferinței Naționale, de 
a acționa cu toată hotărîrea pentru 
creșterea contribuției județului nos
tru la sporirea avuției naționale, la 
înflorirea generală a patriei.

Pentru propășirea națiunii șl gloria 
României socialiste, pentru viitorul 
luminos al omenirii, pentru triumful 
nobilelor idealuri de libertate și pace 
în lume, să ne trăiți întru mulți ani, 
tovarășe Ceaușescu !

Mesajul delegației Ministerului 
Apărării Naționale este transmis de 
general-colonel Constantin Olteanu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale.

La sărbătoarea scumpă tuturor 
fiilor patriei — împlinirea a 50 de 
ani de activitate revoluționară și 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere — armata română, asemenea 
întregii națiuni, aduce comandantului 
său suprem un vibrant omagiu și vă 
roagă să primiți urarea sa fierbinte 
de ani mulți, luminoși, în deplină 
sănătate și putere de muncă, pentru 
Înălțarea României pe noi culmi de 
civilizație și progres.

Gîndurile noastre se îndreaptă că
tre dumneavoastră cu profundă 
admirație, cu înalt respect, pentru 
abnegația cu care, încă din anii tine
reții, v-ați consacrat întreaga viață 
libertății și independenței patriei, 
cauzei socialismului. De prodigioasa 
dumneavoastră activitate în fruntea 
partidului și statului se leagă nemij
locit toate marile realizări obținute 
in edificarea socialismului multilate
ral dezvoltat pe străbunele plaiuri 
de istorie și glorie românească.

Prin meritele, calitățile și contri
buțiile de excepție aduse la înălțarea 
patriei în rîndul tuturor națiunilor 
lumii, la cauza păcii și înțelegerii în
tre popoare, la promovarea fermă a 

principiilor noi de relații internațio
nale, bazate pe deplină egalitate, 
respect al independenței și suvera
nității naționale, pe neamestec în 
treburile interne, ați intrat pentru 
totdeauna în conștiința contempora
neității.

Cei ce servesc patria sub faldurile 
glorioșului drapel tricolor vă poartă 
o neprețuită recunoștință pentru 
grija permanentă pe care o acordați 
armatei încă din primii ani ai fău
ririi sale, cind, din însărcinarea 
partidului, v-ați aflat in conducerea 
ei superioară, pentru, strălucita fun
damentare a doctrinei militare româ
nești, pentru dăruirea revoluționară 
cu cale vegheați la continua întărire 
a capacității de apărare a patriei.

Vă asigurăm că vom face totul 
pentru ca armata să-și aducă, și în 
continuare, cu înaltă răspundere, 
contribuția la dezvoltarea multilate
rală a patriei, să fie gata oricînd să 
apere — împreună cu întregul popor 
— mărețele cuceriri revoluționare, 
libertatea, independența și suverani
tatea României socialiste.

în aceste mărețe momente «sărbă
torești, vă rugăm, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, să 
primiți onorul solemn al oștirii ro
mâne, aflate sub faldurile tricoloru
lui, legămîntul de a-și face datoria 
pină la cel mai înalt sacrificiu, îm
preună cu urarea tradițională: La 
mulți ani ! ,

în continuare, general-maior Ale
xandru Petrician, locțiitor al șefului 
de Stat Major alYgărzilor patriotice 
de la C.C. al P.CiR., înmînează Me
sajul delegației gărzilor patriotice, 
iar tovarășul George Homoștean, mi
nistru de interne. Mesajul delegației 
Ministerului de Interne.

în acordurile cunoscutului cintec 
patriotic „Uteciștii de astăzi, comu
niștii de mîine", în sală își face apa
riția delegația tineretului și studen
ților, purtînd drapelele partidului și 
statului, precum și ale celor două or
ganizații revoluționare ale tineretu
lui. Mesajul lor este citit de tovară
șul Pantelimon Găvănescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.

în mesajul delegației U.T.C. se 
spune : La împlinirea unei jumătăți 
de veac de prodigioasă activitate re
voluționară, pusă in slujba înfăptui

rii marilor idealuri ale națiunii noas
tre socialiste, și la aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere, tineretul 
patriei, intr-un glas cu întregul po
por, vă adresează cu adînc respect 
și nețărmurită bucurie cele mai alese 
gînduri și sentimente de înaltă pre
țuire, în semn de profund omagiu, 
de dragoste fierbinte față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele 
ctitor al evului comunist al patriei, 
marele prieten și tovarăș al tinere
tului, modelul suprem de muncă și 
de viață al tinerei generații.

Pentru că vîrsta noastră, îngemă
nată în vîrsta de aur a țării, se îm
plinește astăzi în lumina de adevăr 
și dragoste cu care ați înnobilat pă
mîntul străbun al țării, pentru că 
avem înaltul privilegiu de a ne for
ma ca oameni la școala eroică a gîn- 
diril și acțiunii dumneavoastră pa
triotice, revoluționare, vă rugăm să 
ne permiteți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm 
expresie profundei noastre recunoș
tințe, sentimentelor de aleasă dra
goste și prețuire pe care vi le poartă 
tineretul României socialiste.

în aceste înălțătoare momente ale 
Istoriei și vieții noastre, în numele 
tuturor tinerilor patriei, ne angajăm 
solemn, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, să facem totul 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive de dezvoltare economico-socială 
a patriei, să învățăm necontenit și 
să ne pregătim temeinic pentru 
muncă și viață, să promovăm în în
treaga activitate a U.T.C. și 
U.A.S.C.R. spiritul veșnic viu al ti
nereții dumneavoastră revoluționare, 
dragostea și atașamentul față de 
partid și popor, față de cauza pro
gresului și înfloririi României socia
liste. Cu toată căldura inimilor noas
tre tinere, vă adresâm, mult Iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai fierbinți urări 
de sănătate, fericire și putere de 
muncă în fruntea partidului și sta
tului, pentru măreția și prosperita
tea scumpei noastre patrii. Vă do
rim să fiți mereu tînăr între tinerii 
țării, în mijlocul poporului, care și-a 
împlinit prin dumneavoastră visul de 
independență, libertate și demnita

te ! Din adîncul inimii, Ceaușescu — 
tinerii !

Sunete de trompete șl ropote de 
tobe anunță sosirea în sală a dele
gației celor mai tinere vlăstare ale 
țării — pionierii și șoimii patriei. 
Din rîndul lor se desprinde un grup 
de copii, care, îmbujorați de emoție, 
rostesc cu voci cristaline Mesajul 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor și Comisiei Șoimilor Pa
triei, exprimat în înaripate versuri i
La mîndra României sărbătoare, 
Noi, toți copiii patriei venim 
Cu drag, cu bucurie să cinstim 
A dumneavoastră luminoasă-ani- 

versare.
50 de ani de luptă șl victorii 
Sînt scriși cu măreție-n Tricolor, 
Intru mulți ani, viteaz conducător, 
Vă spun in sărbătoare pionierii l
Născuți in ani eroici, temerari, 
Ni-s frunțile scăldate în lumină 
Azi vă aducem dragoste deplină 
De pe pămintul țării milenar.
Și vă rugăm, iubit conducător. 
Din inimi însorite sd primiți 
Recunoștința pentru anii fericiți, 
Pentru al țării mare viitor !
Acum, in patria biruitoare, 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, năzulm 
Ca tineri comuniști să ne-mplinim 
La școala muncii revoluționare.
Născuți in anii cei mai plini de soare, 
Partidul, Ceaușescu și poporul
Ne sint mindria, și ne sînt izvorul 
be fapte demne și cutezătoare.

Și nu uităm : cîndva, pe-aceste 
locuri — 

Ce plai al fericirii azi ne sint — 
Copiii n-aveau piine, n-aveau jocuri 
Și zborul către vis le era frint...
Și știm : încă de tînăr, cu ardoare. 
Furtuni ați înfruntat, dureri, nevoi — 
Și v-ați format, erou între eroi, 
Gindind la România viitoare.
Cu dumneavoastră-alături zi de zi. 
Tovarășa Elena Ceaușescu
Cu drag și grijă anii ni-i veghează 
în zbor înalt, sub comunista rază, 
Să vă aducem numai bucurii.

Și știm că dacă pacea, viitorul, 
Prin muncă se-mplinesc, pe plai 

român 
Sînteți stegarul și ocrotitorul 
A tot ce au popoarele mai bun.
Pe-a muncii și a cărții cale dreaptă 
Neîncetat in viată vom urma 
Gindirea dumneavoastră înțeleaptă — 
Spre comunism să urce patria !
Ca un stejar cu viguroase ramuri, 
Eroul drag ne e imbold sublim — 
Ca tot ce-avem mai bun să dăruim 
Poporului, sub tricolore flamuri.
Cinstire, demn stejar al României, 
Cinstire, drag erou între eroi; 
Deschizător de orizonturi noi, 
Prin muncă, spre a țării măreția. 
Prin glorioșii ani contemporani I
Cinstire, fiu iubit al României.
Cinstire, Ceaușescu.
La mulți ani!

In încheierea adunării solem
ne ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvîntareă conducătorului partidu
lui și statului nostru este urmărită 
cu vie atenție și deosebit interes și 
subliniată cu puternice și îndelungi 
aplauze și urale.

Asistența aclamă îndelung pentru 
gloriosul nostru partid comunist, 
pentru secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă, independen
tă, liberă, demnă și înfloritoare, pen
tru minunatul nostru popor, con
structor al socialismului și comunis
mului, Se scandează cu putere, neîn
trerupt : „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România !“, „Ceaușescu — pace 
„Ceaușescu — la mulți ani !“.

în sală răsună vibrant acordurile 
Imnului Frontului Democrației șt 
Unității Socialiste ■ — „E scris pe 
tricolor unire".

-------- Din inimile țării, urarea strămoșească: „Să ne trăiți, întru
CÎRMACI SLĂVIT 

AL PATRIEI 
Slăvită Țară, patrie străbună, 
poeții lira iar, la cap de an, 
în graiul Mioriței azi și-o sună 
ca și în cel maghiar, și-n cel german 
sau în alt grai din cite laolaltă 

'• venind la noi să-și afle-al soartei loc 
s-au infrățit cu noi pe vatra-ți caldă 
sub steag de-azur, de grîie și de foc.

ț Tu dă-ne, Țară, binecuvîntarea 
i ca-n drumul comunist spre vremuri noi 
i să ți-L urmăm, slăvindu-i sărbătoarea 

celui mai brav din bravii tăi eroii
ț Cîrmaci slăvit al Patriei, cîntarea 

ascultă-ne-o și-ncrede-te în noii 
ț Victor TULBURE

! CĂLIT
j DEA REVOLUȚIEI 
i DOGOARE
J Oștean al împlinitelor destine,
ț călit de-a revoluției dogoare,

ni-i Fiul Patriei I El virstâ n-are 
căci epoca întreagâ-i aparține.
El ctitorind istoria măreață 
o urcă pe mai-nalte piedestale 
Unealta de nădejde-a trudei sale, 
cea mai de preț, e propria lui viață. 
Atîtor grele încercări examen 
el dind, e gata pentru oameni 
oricare clipă să și-o dăruiască
Nu cercetați. Eroul vîrsta n-are, 
căci făurind a epocii splendoare 
nici n-are timp, în ea, să-mbătrinească 

BALOGH Jozsef

STRĂLUCITE FAPTE 
Ca pasărea care în zbor pornește 
vestind prin cint triumful primăverii, 
așa, azi bucuria izbucnește 
din noi cinstindu-ți împlinirea vrerii. 
Căci Iu, prin rîvna strălucitei fapte, 
preschimbi întinderi sterpe-n munți de 

glorii 
desfereci rîuri din adinca noapte 
in care zac și-aprinzi in ele sorii.
Dai veacului tiparul frumuseții, 
chemind pe oameni să se înfrățească, 
și pretutindeni răsădind puieții

ca-n Crîngul Luminii pacea 
să-nflorească 

spre viitorul luminos al vieții 
faci și-ale vremii roți să se zorească I

Franz Johannes BULHARDT 
versiuni in românește de Victor TULBURE

TRICOLORUL
In tricolor eu văd întreaga țară
Și nâzuința-ntregului popor.
In el păstrăm a neamului comoară.
Și e al muncii limpede izvor.

Cu tricoloru-n frunte-am izbindit 
Și-am apărat a patriei ființă.
Cu el rodește lanul infrățit
Și ne deschide zări de biruință.

In tricolor e sacrul legămînt 
Ce l-am făcut să fim la datorie.
Să apărăm al țării scump pămînt 
Și pacea ce-i a vieții chezășie.

In trei culori ce steagul încunună 
Partidul nostru-n veci strălucitor, 
Ce străjuiește patria română 
Prin Ceaușescu brav conducător.

George BREAZU 
com. Leordeni, județul Argeș

RECUNOȘTINȚĂ
Luceafăr fără seamăn sînteți in fruntea țării, 
Neîntrecut în muncă, veșnic cutezător, 
Conducâtor ce-ntîiul înalță-n largul zării 
Columna demnității viteazului popor.
Vibrează milioane de inimi arzătoare 
Și vă slăvesc in stihuri, in bronzuri și în cint. 
O epocă de aur ne-ați zămislit sub soare 
Gindirea dumneavoastră ne-a dat spre mîine- 

avint,
Partidului și țării i-ați dăruit făclie 
O viață exemplară de luptă, de erou, 
Un om de omenie ce v-ați născut din glie. 
Mindria noastră sînteți și-a timpului cel nou. 
Iar azi, cind țara-ntreagă e zvon de primăvară 
Noi, ninși de ani sau tineri, sub zarea cea 

albastră, 
V-aducem flori din munte, din lanuri de secară. 
V-aducem, cu iubire, recunoștința noastră.

Nicolae NASTA

SPRE FALNIC VIITOR
Cu-nvigorarea apei din ghețuri azi desprinsă, 
Mereu mergind-nainte spre alte limpeziri, 
Cu-ntreaga noastră fire de mari idei aprinsă 
Și cu profunda undă a unei mari iubiri,

mulți ani!“--------- .
Cu cîntecul înalt ce se aude-n pace I

Pe tot cuprinsul bun al scumpei Românii,
Cu tot ce azi mai bine se spune și se face »
In fabrici și uzine, pe dealuri și cimpii,
Aducem cald omagiu acelui care știe 
Să ne îndrepte pasul spre falnic viitor, 
Acelui care tînăr, cu-aleasă omenie, 
E insăși tinerețea unui erou — popor,
Acelui care crede adînc în fericire
Și-n devenirea noastră, frumoasă, românească, 
înconjurat de toți cu stimă și mîndrie, i
O lamură-nflorită i-aducem : „Să trăiască I**

Traian D. LUNGU

ODĂ CONDUCĂTORULUI
IUBIT

El este România, noi sîntem fiii lui. 
Jurăm credință țării, jurăm partidului 
Că înfrățiți în toate, cu dragoste fierbinte 
Spre comuniste piscuri vom merge, înainte.
Cu inima cit țara, sublimi în acest zbor, 
Noi făurim lumina pentru un brav popor. 
Istoria ne-o scriem luptînd cu El în frunte, 
Bărbatul veșnic tînăr cu tîmplele cărunte.

G. MILITARU
profesor
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe trimisul personal al președintelui Republicii Costa Rica

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți diminea
ța, pe Serge Noghaven, ambasador 
in misiune specială, trimis personal

ZIUA NAȚIONALĂ A INDIEI

Excelenței Sale Domnului GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

NEW DELHI
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii India, am deosebita 

plăcere de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres, bunăstare și pace poporului indian 
prieten.

îmi exprim ferma convingere că raporturile tradiționale de strînsă 
prietenie și cooperare reciproc avantajoasă statornicite între țările noastre, 
atit pe plan bilateral, cit și în viața internațională, vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul popoarelor român și indian, al cauzei păcii, 
destinderii, independenței și Colaborării în întreaga lume.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii India, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a adresat o telegramă primului mi
nistru al Republicii India. Indira

Țară cu o străveche civilizație. 
India sărbătorește la 26 ianuarie 
ziua națională. Se împlinesc 33 de 
ani de la memorabilul eveniment 
cînd, la Delhi, a avut loc procla
marea republicii și intrarea simul
tană în vigoare a primei constituții 
care consfințea hotărîrea poporului 
indian de a consolida independența 
cucerită în august 1947, cu prețul 
unor imense jertfe.

Această aniversare, devenită tra
dițională, găsește Republica India, 
țară în curs de dezvoltare, nealinia
tă, angajată într-un amplu efort con
structiv. Dacă în momentul procla
mării independenței industria era ca 
și inexistentă, rezumîndu-se la 
unele unități de prelucrare a iutei, 
bumbacului, ceaiului și cauciucului, 
astăzi în țară funcționează ramuri 
industriale moderne, ca siderurgia, 
construcțiile de mașini, energetica, 
industria chimică, construcțiile na
vale ș.a. Ca rezultat al construirii 
unor mari combinate siderurgice, 
cum sînt cele de la Bhilai și Bo- 
karo, producția de oțel se ridică la 
circa 8 milioane tone anual și ar 
urma să ajungă, prin realizarea unor 
proiecte elaborate recent, la 20 mi
lioane tone la sfîrșitul acestui de
ceniu. Concomitent, s-au dezvoltat 
și celelalte ramuri ale economiei 
naționale. O dezvoltare deosebită a 
înregistrat sectorul agricol.

Desigur, realizarea unei opere de 
o asemenea ■ amploare a cerut și

ZHJA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI

0 importantă contribuție ia dezvoltarea 
colaborării prietenești româno-libiene

Excelenței Sale Sir NINIAN STEPHEN
Guvernator general al Australiei

CANBERRA
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Australiei, îmi este plăcut să 

vă adresez sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate poporului aus
tralian prieten.

îmi exprim convingerea că in viitor relațiile dintre țările noastre se, 
vor lărgi și dinamiza, in folosul popoarelor român și australian, al păcii 
și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

traliei, John Malcolm Fraser, cu oca
zia zilei naționale a acestei țări, prin 
care îi transmite cordiale felicitări.

Primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin 
Dăscălescu, a adresat o telegramă de 
felicitare primului ministru al Aus-

Australia, Insula-continent de la 
antipozi, sărbătorește la 26 ianuarie 
ziua sa națională, în amintirea 
momentului petrecut cu 195 de ani 
în urmă, cînd pe imensul teritoriu 
de 7 686 848 kmp a fost fondată 
prima așezare de către. colonii so
siți din Anglia. Celor 300 000 de 
aborigeni, grupați în peste 500 de 
triburi, li s-au alăturat în deceniile 
următoare alte sute și sute de mii 
de imigranți, atrași de marile bo
gății ale soiului și subsolului țării, 
în decurs de numai două secole. 
Australia a ajuns să se' numere 
printre țările cu o agricultură și 
o industrie dezvoltate.

Pînă în urmă cu două decenii, în 
peisajul economiei australiene lo
cul principal revenea agriculturii 
și creșterii vitelor — Australia si- 
tuindu-se în primele rînduri ale ie
rarhiei producătorilor agroalimen- 
tari mondiali. Descoperirea marilor 
bogății minerale -- bauxită (locul 
întîi pe glob), minereu de fier, 
plumb, zinc (locul doi pe glob), 
cărbuni, petrol, gaze naturale, cu
pru etc., a favorizat dezvoltarea 
unor ramuri moderne ale indus
triei.

Serioasele dificultăți întîmpinate

Cronica
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală a avut loc, marți seara, un 
spectacol de gală cu filmul indian 
„Două picături de apă“ — manifes
tare organizată de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, cu pri
lejui Zilei naționale a Republicii 
India. ’

Au participat Ion Găleteanu, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, A- 
sociației de prietenie româno-indiană, 
cineaști, oameni de artă și cultură.

tv
PROGRAMELE 1 și 2

16.00 Telex
16,05 E tara-n sărbătoare. Melodii popu

lare despre patrie și partid
16,20 Raport muncitoresc la marea săr

bătoare. Reportaj
16,40 Viața culturală • Artă și contem

al președintelui Republicii Costa 
Rica, Luis Alberto Monge.

La primire a luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Convorbirea, care s-a desfășurat

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Gandhi, prin care transmite, în nu
mele guvernului român și al său 
personal, cele mai calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru po
porul indian prieten.

cere susținute eforturi din partea 
poporului indian. De aceea, în ca
drul planului de șase ani, 1980— 
1985, guvernul de la Delhi acordă 
atenție accentuării procesului de 
transformări social-economice.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele care au pășit 
pc calea dezvoltării de sine stătă
toare, poporul român urmărește cu 
interes și simpatie succesele obți
nute de poporul indian în direcția 
consolidării independenței și a fău
ririi unei vieți noi. între Republica 
Socialistă România și Republica 
India s-au statornicit relații de 
strînsă colaborare, întemeiate pe 
deplina egalitate in drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc o 
evoluție mereu ascendentă. O con
tribuție hotărîtoare în acest sens au 
aduș_ convorbirile la nivel înalt 
prilejuite de vizitele președintelui 
Nicolae Ceaușescu în India, sau de 
întâlnirile sale cu liderii indieni la 
București, care s-au încheiat de 
fiecare dată cu înțelegeri și acor
duri de cea mai mare însemnătate 
pentru dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-indiene.

Extinderea și adincirea pe mai 
departe a relațiilor româno-indiene 
corespunde pe deplin intereselor 
celor două .popoare, cauzei păcii, 
independenței naționale, progresu
lui și cooperării pașnice între toate 
țările lumii.

ca urmare a crizei economice mon
diale au determinat importante 
schimbări în politica economică a 
guvernului australian in ultimii ani. 
Astfel, s-a înregistrat o intensifi
care a eforturilor pentru extinde
rea controlului național agupra bo
gățiilor țării, a. avut loc o reorien- 
tare în sfera schimburilor • comer
ciale, în sensul diversificării aces
tora. Aceasta a determinat și o 
participare mai activă a Australiei 
pe plan internațional.

Din 1968, cînd între România și 
Australia s-au stabilit relații diplo
matice, colaborarea dintre cele două 
țări și popoare a cunoscut un curs 
ascendent. Se extinde conlucrarea 
româno-australiană pe plan interna
țional, în cadrul O.N.U. și al'altor 
organisme și organizații internațio
nale. Contactele la diferite niveluri, 
acordurile încheiate evidențiază do
rința României și Australiei de a 
extinde în continuare, in spiritul 
stimei și respectului reciproc, rela
țiile pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural și în alte 
domenii, în folosul și spre binele 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii, securității, colaborării și pro
gresului în lume.

zilei
Au fost prezenți Kanwar Gajendra 

Singh, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, șefi ai altor misiuni diplomati
ce acreditați în țara noastră.

Evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie dintre România și India, 
realizările cinematografiei indiene, 
contribuția schimburilor culturale la 
mai buna cunoaștere și apropiere re
ciprocă au fost relevate în acest 
cadru de Dumitru Fernoagă, direc
torul Casei de filme 5.

(Agerpres)

poraneitate. Reportaje, interviuri, 
consemnări, urări din partea oa
menilor de cultură

17,10 Amfiteatru studențesc. învățămîn- 
tul superior în epoca Ceaușescu

20,00 Telejurnal
20,30 Să ne trăiți cit țara, pentru țară. 

Spectacol omagial realizat de Ra- 
dioteleviziunea Română în colabo
rare cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste.

*21.40 Telejurnal
22,00 Melodii îndrăgite 

într-o atmosferă cordială, a fost con
sacrată examinării posibilităților de 
extindere a raporturilor româno- 
costaricane.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al guvernului, a adre
sat o telegramă tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, prin care exprimă, în numele 
Guvernului Republicii Socialiste 
România și al său personal, senti
mente de profundă compasiune in 
legătură cu victimele omenești pro
vocate prin scufundarea, în Marea 
Mediterană, a navei poloneze „Ku- 
dowa Zdroj" și roagă să se trans
mită familiilor și rudelor celor dis
păruți sincere condoleanțe.

SESIUNI OMAGIALE
Ministerul Afacerilor Externe

„înalt prestigiu, prețuire unanimă a popoarelor"
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 

de activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și aniver
sării zilei sale de naștere, la Minis
terul Afacerilor Externe a avut loc, 
marți, un simpozion în care' s-au 
prezentat comunicări consacrate o- 
magierii neobositei sale activități 
puse în slujba idealurilor nobile de

„Aducem din toată inima un fierbinte omagiu luptei eroice pe care 
ați dus-o, încă din fragedă tinerețe, împotriva exploatării și nedrep
tății, pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului român, pen
tru cauza libertății, independenței și suveranității noastre naționale.

Perioada ultimilor 18 ani, de cînd conduceți destinele țării, a intrat, 
înscrisă cu litere de aur, ca cea mai fertilă epocă in istoria poporului 
român, purtând pecetea gindirii creatoare, profund științifică, cit și a 
acțiunii dumneavoastră energice pentru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noastră.

Fie-ne îngăduit să ne exprimăm și cu această ocazie profunda noas
tră admirație și recunoștință față de aportul dumneavoastră hotăritor la 
elaborarea și promovarea politicii externe a partidului și statului nos
tru. Viziunea dumneavoastră revoluționară asupra organizării vieții in
ternaționale, sensul și conținutul superior pe care I-ați imprimat con
tactelor la nivel inalt pentru promovarea colaborării cu toate statele lu
mii și a înțelegerii internaționale, consecvența cu care acționați pentru 
instaurarea unor raporturi noi între toate țările, bazate pe echitate și 
egalitate, acțiunile dumneavoastră ferme pentru a se pune capăt neîn
târziat cursei aberante a înarmărilor și a se trece la măsuri concrete! 
de dezarmare, iii primul rind de dezarmare nucleară, poziția dumneavoas- 
tiă hotărită pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru soluționarea tuturor conflictelor exclu
siv pe cale pașnică, prin tratative, v-au adus un inalt prestigiu și pre
țuirea unanimă a popoarelor, a conducătorilor celorlalte state, a opi
niei publice internaționale.

In conștiința întregii lumi, dumneavoastră reprezenta.ți — spre min- 
dria poporului nostru — promotorul celor mai nobile idealuri de pace, 
independentă națională, de colaborare intre toate națiunile lumii, fiind 
considerat portdrapelul cauzei tuturor celor care luptă pentru apărarea 
dreptului fundamental al popoarelor, al oamenilor la viață, pace, lă 
existentă liberă și demnă.

Dorim să vă asigurăm că, urmînd exemplul dumneavoastră luminos, 
vom mobiliza întreaga noastră capacitate de muncă pentru a răspunde 
ir. mod exemplar" încrederii acordate, pentru a putea contribui la tra
ducerea în viață a prețioaselor dumneavoastră indicații, a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului cu pri
vire la politjca externă a (României socialiste.

în această zi de marc sărbătoare pentru întregul popor, gindurile 
noastre se îndreaptă către dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, dorindu-vă fierbinte o viață îndelungată și fe
ricită, sănătate deplină, multă putere de muncă, pentru a conduce pe 
mai departe, cu ințclepciunea, hotărirca și omenia care vă caracteri
zează, poporul nostru spre noi și tot mai mari înfăptuiri pe calea ci
vilizației și progresului, spre triumful comunismului in România".

Institutul central de cercetare, proiectare

și directivare în construcții

„Vom depune eforturi sporite pentru creșterea 
eficienței activității in construcții"

Intr-o vibrantă atmosferă sărbă
torească, prilejuită de împlinirea a 
50 de ani de activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
aniversarea zilei sale de naștere, 
participanții la sesiunea științifică 
organizată de Institutul central de

„Oamenii muncii din domeniul cercetării și proiectării în construcții 
vă aduc un fierbinte omagiu cu prilejul împlinirii a 50 dc ani de strălu
cită activitate revoluționară și al aniversării zilei dumneavoastră de naște
re și vă urează mulți ani fericiți, cu sănătate si putere de muncă, pentru 
fericirea și propășirea României socialiste.

l’ermiteți-ne să exprimăm sentimentele noastre dc profundă recu
noștință pentru sprijinul deosebit și permanent acordat cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic in ramura 
construcțiilor, prin valoroasele dumneavoastră indicații în cadrul a nu
meroase consfătuiri și vizite de lucru.

Participanții Ia sesiune, analizind remarcabilele succese obținute în 
domeniul lor de activitate în ultimii 18 ani, au dat o înaltă apreciere 
gindirii dumneavoastră profund științifice, revoluționare, clarvăzătoare și 
realiste care orientează in mod strălucit, in contextul dezvoltării generale 
a țării, cercetarea și proiectarea în construcții, pentru transpunerea in 
viață a mărețelor obiective trasate de Congresul al XII-lea și de Confe
rința Națională ale Partidului Comunist Român.

întreaga dumneavoastră activitate constituie o inaltă pildă de fierbinte 
patriotism, iar valoroasa contribuție pe care o aduceți la lupta pentru 
destindere, dezarmare, pace, pentru o nouă ordine economică v-a con
sacrat drept' una din cele mai importante personalități ale lumii con
temporane.

Puternic mobilizați de eroismul și abnegația cu care acționați neobosit 
pentru bunăstarea, demnitatea și fericirea poporului, reafirmăm angaja-' 
mentul nostru solemn de a ne situa în permanență munca de cercetare 
și proiectare la parametrii noii calități, de a depune toate eforturile pen
tru ca prețioasele dumneavoastră orientări și indicații să se materializeze 
in realizarea construcțiilor in condiții de maximă eficiență și de inaltă 
calitate, pentru ridicarea continuă a nivelului de civilizație al națiunii 
noastre".

La sesiunea științifică, desfășurată 
marți, cu tema „18 ani de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic in 
ramura construcțiilor", au participat 
cercetători, proiectanți din unitățile 
institutului, cadre didactice din învă- 
țămintul superior de profil integra
te in activitatea de cercetare, specia
liști din ministerele și organele cen

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 26 

ianuarie, ora 20 — 29 ianuarie, ora 20. 
în țară : Vremea se va încălzi treptat 
în toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros în Crișana, Ma
ramureș, Transilvania și Moldova unde 
vor cădea precipitații slabe mai ales 
sub formă de ploaie și lapoviță. La 
munte va ninge izolat. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat cu intensificări 
locale mai ales în zonele de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade, mai 
coborîte la începutul intervalului, iar 
cele maxime intre 2 și 12 grade. Local 
se va produce ceață. In București : 
Vremea se va încălzi treptat. Cerul va 
fi variabil. Vîntul va sufla în general
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pace, înțelegere și colaborare între 
toate. popoarele lumii.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la simpozion 
au adresat o telegramă TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in care se spune: 

cercetare, proiectare și directivare în 
construcții au adresat TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar generaj al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă in care 
se spune : 

trale și locale care au unități de cer
cetare, proiectare și construcții, re
prezentanți ai Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Vorbitorii au făcut o amplă ana
liză a activității de cercetare științi
fică și dezvoltare tehnologică în con
strucții in cele aproape două decenii 
de cînd in fruntea partidului și sta
tului nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 și minus 1 grad, 
iar cele maxime între 6 și 9 grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu) .

Centrul de fizica pămintului și 
seismologie comunică : în ziua de 
25. 01. 1983, ora 9,34’50”, s-a produs 
în regiunea Vrancea, la adincimea 
de 150 km, un cutremur cu magni
tudinea 5,3 (scara Richter). Intensi
tatea cutremurului în zona epicen- 
trală a fost de V—VI grade (scara 
Mercalli). Cutremurul a fost simțit în 
București cu intensitatea IV—V 
grade.

Nu s-au produs nici un fel de 
pagube materiale.

Acțiuni și luări de poziție împotriva 
cursei înarmărilor

HELSINKI. - Consiliul Uniunii De
mocratice a Poporului Finlandez a 
dat publicității o declarație prin care 
se pronunță împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune in Europa, in 
acest ari, se spune în declarație, se 
hotărăște viitorul Europei, și anume 
dacă ea va păși în continuare pe 
calea sporirii armamentelor nucleare 
sau pe cea a creării unei zone de- 
nuclearizate, relatează agenția T.A.S.S. 
Consiliul a chemat guvernul să fo
losească toate mijloacele de care dis
pune pentru a preîntîmpina creșterea 
în continuare a încordării internațio
nal^ și să declare că este împotriva 
amplasării de noi arme nucleare pe 
continent.

ROMA. — La Universitatea din 
Roma s-au desfășurat lucrările unei 
intilniri a luptătorilor pentru pace și 
dezarmare consacrate sarcinilor in
tensificării luptei forțelor păcii din 
Italia împotriva pericolului de război, 
in primul rind împotriva amplasării 
pc teritoriul italian a noilor rachete 
nucleare americane. Au participat 
peste 700 de reprezentanți ai comite
telor pentru pace din toate regiunile 
Italiei.

In intervențiile lor, vorbitorii la 
întilnire au subliniat că in actuala 
etapă principalul obiectiv al mișcării 
pentru pace din Italia este de a ob
ține suprimarea hotăririi guvernului

R. P. POLONĂ

Lucrările Consiliului 
Național al Culturii

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. informează că la 
Varșovia a avut loc deschiderea fes
tivă a lucrărilor Consiliului Național 
al Culturii — organizație obștească, 
organ consultativ al guvernului, din 
care fac parte reprezentanți de frun
te ai artelor, oameni de știință, is
torici și teoreticieni ai culturii, lu
crători în domeniul propagandei cul
turale.

în cuvîntul rostit la festivitatea 
inaugurală, președintele Consiliului 
de Miniștri, general de armată Woj
ciech Jaruzelski, s-a referit la sar
cinile noii organizații în etapa ac
tuală. Crearea Consiliului Național 
al Culturii, a relevat el, constituie o 
componentă a procesului de reforme 
progresiste inițiat de cel de-al 
IX-lea congres al P.M.U.P.

în funcția de președinte al Consi
liului Național al Culturii a fost de
semnat profesorul Bogdan Sudo- 
hoski.

în cronica relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-libiene, zilele a- 
cestea a avut loc un eveniment de 
importanță deosebită J la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia-, în țara noastră a sosit într-o vi
zită oficială de prietenie colonelul 
Moammer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Desfășurîndu-se într-un moment 
cînd poporul român omagiază 50 de 
ani de activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu și ani
versarea zilei sale de naștere, această 
vizită, convorbirile la nivel înalt 
româno-libiene au constituit o nouă 
și elocventă ilustrare a neobositei 
activități desfășurate de președintele 
României pentru dezvoltarea amplă 
a relațiilor internaționale ale țării 
noastre. în aceasta își găsește mate
rializare una din orientările funda
mentale ale politicii externe româ
nești, definită de Congresul al XII- 
lea și reafirmată de Conferința Na
țională a partidului privind amplifi
carea legăturilor de colaborare cu 
țările în curs de dezvoltare, în rîn- 
dul cărora un loc important îl ocupă 
țările arabe.

Caracterul rodnic al acestei orien
tări, faptul că ea corespunde pe de
plin intereselor poporului român și 
ale celorlalte popoare este atestat cu 
putere de actualul dialog la nivel 
înalt româno-libian. în ambianța de 
prietenie. înțelegere și stimă recipro
că ce caracterizează relațiile dintre 
România și Libia, convorbirile la ni
vel înalt de la București s-âu în
cheiat cu rezultate cate au deschis 
ample perspective conlucrării dintre 
cele două țări și popoare, rezultate 
consemnate in Tratatul de prietenie 
și cooperare dintre România și Libia, 
precum și în celelalte documente în
cheiate cu acest prilej. .

Constituie un motiv de satisfacție 
comună faptul că, sub impulsul ho- 
tărîrilor adoptate cu prilejul întâlni
rilor la nivel înalt, colaborarea ro- 
mftno-libiană a cunoscut un curs 
mereu ascendent, o puternică dez
voltare înregistrînd, în special, coo
perarea în producție. Astfel, este 
știut că un mare număr de specialiști 
români — ingineri, tehnicieni, mun
citori — își aduc contribuția la ridi
carea unor importante 'obiective eco
nomice și sociale pe solul libian, la 
înălțarea a mii de apartamente în 
orașul Tripoli și în alte localități, la 
fertilizarea unor întinse terenuri de- 
șertice. Apreciind în mod pozitiv re
zultatele acestei rodnice conlucrări 
in cadrul noului , dialog la nivel 
înalt, cei doi conducători și-au expri
mat dorința de a ridica pe o treaptă 
și mai înaltă colaborarea româno- 
libiană.

„Vizita pe care o faceți in Româ
nia — declara președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU — reprezintă o inaltă 
expresie a relațiilor prietenești, de 
colaborare, ce s-au statornicit între 
noi, intre România și Libia. Dorim 
ea în cursul acestei vizite, al convor
birilor pe care le avem și prin înțe
legerile la care vom ajunge să dăm 
noi dimensiuni și noi perspective 
raporturilor de colaborare și prie
tenie dintre popoarele noastre. Nu 
doresc să anticipez, dar am convin
gerea că acordurile și înțelegerile la 

de a se amplasa rachete americane 
la baza de la Comiso (Sicilia). S-a 
hotărît ca in această localitate să fie 
creat Centrul național al mișcării 
pentru pace. Participanții au adresat 
parlamentului țării apelul de a în
gheța cheltuielile militare.

BONN. — Probleme ale limitării 
și reducerii armelor racheto-nuclea- 
re cu rază medie ae acțiune în Eu
ropa au fost abordate la conferința 
de două zile a reprezentanților parti
delor socialiste și social-democrate 
din Belgia, Danemarca, Luxemburg, 
Olanda și Norvegia, ale cărei lucrări 
s-au încheiat la Bonn. în calitate de 
observatori, lă conferință au partici
pat reprezentanți ai Partidului So
cial-Democrat din R. F. Germania 
și ai Partidului Laburist din Marea 
Britanie. Participanții s-au pronun
țat pentru realizarea unor rezultate 
concrete la tratativele sovieto-ame- 
ricane de la Geneva cu privire la 
limitarea armamentelor strategice în 
Europa.

Delegatul P.S.D. din R.F.G., Egon 
Bahr, a declarat, la conferința de 
presă, că participanții au fost de 
acord ca atit armele nucleare fran
ceze, cît și cele britanice să fie in
cluse în sfera convorbirilor de dezar
mare Est-Vest, relevă agențiile 
T.A.S.S., U.P.I. și A.D.N.

LONDRA. — Doi din trei englezi 
se pronunță împotriva amplasării 
de rachete americane „Cruise" pe 
pâmintul britanic indică sondajul

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi acte de represiune ale torțelor de ocupație israeliene 
împotriva populației palestiniene de pe malul vestic ai Ior
danului • Declarații ale președintelui Comitetului Executiv 

al O.E.P.
DAMASC 25 (Agerpres). — Agenția 

palestiniană de presă WAFA rela
tează despre noi acte de represiune 
întreprinse de forțele israeliene de 
ocupație irhpotriva populației palesti
niene de pe malul de vest al Iorda
nului, unde arestările, tortura și pro
cesele tribunalelor militare au deve
nit evenimente cotidiene.

Potrivit agenției, forțele de ocupa
ție au reimpus, luni, interdicții1 de 
circulație în unele sectoare ale -ora
șului Nablus, ca urmare a unor de
monstrații ale populației palestiniene. 
Mai mulți palestinieni au fost ares
tați, fiind supuși amenințărilor și 
torturilor. Interdicțiile de circulație 
și alte forme de pedepse colective 
s-au intensificat în ultimele trei săp- 
tămîni atit la Nablus, cît și în tabăra 
de refugiați palestinieni de la Ba
lata, din apropiere. Nouă membri ai 
Consiliului studenților de la Univer
sitatea „Al Najah" sînt ținuți in con
tinuare ih detenție în închisorile 
israeliene.

ADEN 25 (Agerpres). — în cadrul 
unei intilniri cu ziariștii la Aden, ca
pitala R.D.P. Yemen, președintele 

care vom ajunge vor da o perspec
tivă nouă și vor avea o importanță 
istorică — aș putea spune — iu re
lațiile dintre România și Libia".

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă care i s-a făcut, MOAMMER 
EL GEDDAFI a acordat, la rîndul 
său, o înaltă apreciere raporturilor 
prietenești dintre cele două țări : 
„Noi avem cuvinte de mulțumire 
pentru prietenii noștri români, care 
ne-au ajutat și ne sprijină în conti
nuare într-o serie dc proiecte care se 
realizează în Libia. Participarea 
României la construirea de obieetive 
în tara noastră. Libia, este și ea o 
grăitoare dovadă a legăturilor trai
nice care există între popoarele 
noastre. Sint convins că această 
nouă întilnire a noastră va consolida 
și mai trainic relațiile existente in
tre noi, va aprofunda și mai mult 
prietenia strinsă dintre țările noas
tre".

Pornind de la aceste premise favo
rabile. convorbirile dintre cei doi 
conducători și-au găsit materializare 
prin hotărîri și înțelegeri de mare 
însemnătate, care alcătuiesc un ade
vărat program de acțiune menit să 
ridice pe o treaptă superioară con
lucrarea româno-libiană pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de in
teres comun. Dintre acestea, în mod 
deosebit se impune atenției Tratatul 
de prietenie și cooperare. Prin prin
cipiile de relații pe care le Înscrie 
— deplina egalitate in drepturi și 
avantajul reciproc, respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne — 
acest important document creează o 
solidă bază politico-juridică rapor
turilor româno-libiene și constituie, 
în același timp, o contribuție de 
seamă la instaurarea unor relații noi 
între statele lumii.

Pe linia aceleiași preocupări, de a 
asigura raporturilor de cooperare 
dintre România și Libia o bază trai
nică și o amplă perspectivă, cei doi 
conducători au semnat, cu acest pri
lej Programul de dezvoltare a coo
perării economice, științifice și teh
nice intre cele două țări pînă in anul 
1990, care prevede intensificarea coo
perării in construcții, agricultură, in
dustrie, geologie, petrochimie și 
transporturi, creșterea echilibrată a 
schimburilor comerciale, realizarea 
unor acțiuni de cooperare pe terțe 
piețe.

In cadrul convorbirilor de la Bucu
rești, un loc important l-a ocupat 
schimbul de păreri în problemele 
vieții internaționale. Exprimîndu-și 
profunda îngrijorare față de încor
darea gravă la care s-a ajuns în re
lațiile internaționale, cei doi condu
cători au relevat necesitatea intensi
ficării eforturilor tuturor popoarelor 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, de pace și con
lucrare intre națiuni. Ei au subli
niat importanța deosebită pe care o 
capătă în actualele împrejurări opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri efective de dezarmare, în pri
mul rind de dezarmare nucleară, re
ducerea cheltuielilor militare, inter
zicerea oricăror demonstrații de forță 
la granițele altor state, soluționarea 
exclusiv prin mijloace pașnice, prin 
negocieri, a tuturor problemelor li
tigioase și stărilor de conflict. 

de opinie realizat de ziarul englez 
„Guardian". Concluzia la care a 
ajuns ziarul in urma sondajului 
menționat este aceea că numărul 
celor ciu'e se opun amplasării de 
asemenea rachete este m creștere.

WASHINGTON. — La apelul unor 
organizații pacifiste din California, 
peste 700 de demonstranți au parti
cipat, în apropierea bazei aeriene 
Vandenberg, la un marș de protest 
împotriva planurilor de desfășurare, 
pe teritoriul S.U.A., a rachetelor, nu
cleare „MX". în fața bazei a fost 
organizat un miting de masă în 
cursul căruia vorbitorii au lansat 
apelul de a se intensifica lupta îm
potriva-dezvoltării acestui sistem de 
rachete și de a se pune capăt cursei 
înarmărilor nucleare, ca un prim pas 
Spre trecerea la măsuri efective ide 
dezarmare.

Poliția a intervenit, operind peste 
100 de arestări.

„Exacerbarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, care. irosește 
anual sute de miliarde de dolari: ai 
contribuabililor americani, nu va 
ajuta la întărirea securității națio
nale a S.U.A.", scrie săptămînalul 
„Newsweek". „în condițiile cînd de
ficitul bugetului de stat a atins un 
nivel periculos, nimeni nu se mai 
îndoiește de faptul că o creștere in 
continuare a înarmărilor poate an
gaja țara într-o situație e<;rdomică 
și mai disperată", men tează 
„Newsweek".

Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yașser 
Arafat, a declarat că delegația „Co
mitetului celor șapte" al Ligii Arabe, 
care urmează să viziteze Londra,; va 
include un membru al O.E.P. Eț a 
arătat că vizite membrilor i comitetu
lui in capitala Marii Britanii a fost 
amînată din cauza unor diferende cu 
guvernul britanic și a relevat 'că, 
ulterior, a primit un trimis britanic 
care i-a transmis, o formulă discuțată 
apoi cu regele Hassan al II-lea' al 
Marocului, aflat în fruntea „Comite
tului celor șapte".

Referindu-se,1 apoi, la recenta întâl
nire pe câre a avut-o cu o delegație 
a Consiliului pentru pace israeliano- 
,palestiniană, Yasser Arafat a spus că 
ea a fost complementară la cea pe 
care a avut-o lă Moscova cu Meir 
Vilner. secretarul general al C.C. al 
P.C. din Israel. Astfel de întâlniri — 
a subliniat Yasser Arafat — sînt con
forme cu hotăririle Consiliului Na
țional Palestinian, care se pronunță 
pentru dezvoltarea și adincirea rela
țiilor t-u forțele democratice tișf eițștl.

in mod firesc, în cadrul anaiizei 
situației internaționale, un loc impor
tant l-au ocupat problemele Orientu
lui Mijlociu, unde continuă . să se 
mențină o' situație încordată. Discu
țiile purtate cu acest prilej au evi
dențiat convingerea fermă a cjelor 
doi conducători, afirmată și în Comu
nicatul comun, că o pace globală, 
dreaptă și trainică, în acea^JTre- 
giune se poate realiza numai M.^aza 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, inclusiv din Ierusali
mul arab, și a soluționării problemei 
ponorului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv la crearea unui stat 
propriu, independent. Pornind de la 
convingerea că problema palestiniană 
se află în ce.ntrul conflictului din 
Orientul Mijlociu, cei doi conducă
tori au reafirmat necesitatea partici
pării Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — reprezentantul legitim 
al poporului palestinian — la toate 
eforturile pentru ajungerea la o so
luționare politică a conflictului din 
regiune. România și Libia și-au ex
primat, de asemenea, convingerea că 
Organizația Națiunilor Unite trebuie 
să joace un rol sporit în realizarea 
unei asemenea reglementări. în ca
drul convorbirilor au fost condam- 
națe cu toată fermitatea agresiunea 
Israelului împotriva poporului liba
nez, cerîndu-se retragerea imediată 
a forțelor israeliene din această țară, 
salvgardarea suveranității, indepen
denței naționale și integrității terito
riale a Libanului.

Dialogul de la București a prile
juit, de asemenea, abordarea și a al
tor probleme stringente ale actuali
tății. relcvîndu-se existența unor 
puncte de vedere identice sau simi
lare în probleme cum ar fi necesi
tatea lichidării subdezvoltării și în
făptuirii unei noi ordini economice 
internaționale ; edificarea securității 
europene și oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune ; 
înlăturarea ultimelor vestigii ale do
minației coloniale de pe continentul 
african, creșterea rolului O.N.U. Cei 
doi conducători' au afirmat hotărirea 
României și Libiei de a conlucra tot 
mai activ pe arena internațională, de 
a contribui prin eforturi comune la 
rezolvarea constructivă a probleme
lor complexe ce confruntă omenirea.

Colonelul Moammer El Geddafi a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
activitate revoluționară și a aniver
sării zilei sale de naștere, cele mai 
calde felicitări și urări de viață în
delungată, de. sănătate, fericire și 
succese tot mai mari în munca de 
înaltă răspundere pe cate o desfă
șoară in fruntea partidului și !h sta
tului român. *

Salutând cu deplină satisfacție re
zultatele rodnice ale convorbirilor 
româno-libiene la nivel înalt, opinia 
publică din țara noastră nutrește 
convingerea că traducerea in viață a 
hotăririlor șl înțelegerilor convenite 
va duce la dezvoltarea și mai puter
nică a conlucrării prietenești dintre 
cele două țări și popoare, in intere
sul reciproc, al păcii, independenței 
și progresului în întreaga lume.

Nicolae N. LUPU
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în Argentina a apărut volumul: Manifestări omagiale care
NICOLAE CEAUȘESCU

„Democratizarea relațiilor internaționale"
prestigiul mondial al președintelui României

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). - Dedicat omagierii a 50 de ani de activi
tate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și aniversării zilei sale de 
naștere, in Argentina a apărut volumul NICOLAE CEAUȘESCU - „DEMOCRATI
ZAREA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE" - publicat de editura „Rueda".

Cartea, care cuprinde o selecție de texte din opera președintelui -Republicii 
Socialiste România din perioada 1967-1982, cu privire la democratizarea relațiilor 
internaționale, este prefațată de proeminentul om politic Arturo Frondizi, fost 
președinte al Argentinei și actualul lider al partidului Mișcarea pentru Dezvoltare 
și Integrare.

Subliniind interesul pe care-1 suscită In 
lumea politică argentiniană personalitatea 
și concepțiile președintelui României, 
Arturo Frondizi scrie : „Cind l-am cu
n'» pe președintele României. Nicolae
C seu, acum cîțiva ani, m-a impre
sionat ca lider național, ca un luptător 
pehtru cauza păcii. Din acest motiv, pre
fațez cu plăcere această carte, care ex
primă criteriile pe baza cărora se poate 
consolida pacea în lume.

Am încredere deplină in eforturile pe 
care le depune in domeniul său de res
ponsabilitate președintele Ceaușescu pentru 
a favoriza conviețuirea intre popoare. Știu 
că realizează o mare activitate diplomati
că pentru a favoriza progresul diferitelor 
națiuni în cadrul păcii și că susține ne
cesitatea respectării, de către toți și în 
orice loc, a principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și neuti- 
lizării forței sau amenințării cu forța în 
rezolvarea diferendelor dintre țări. Aceste 
principii sînt împărtășite de noi și. desi
gur, trebuie să fie împărtășite de toți res
ponsabilii conviețuirii internaționale ca 
unică formă de fundamentare a unei con
viețuiri capabile să promoveze cele mai 
fecunde schimburi.

In această carte, liderul român prezin
tă propunerea sa de democratizare a re
lațiilor internaționale și susține ca toate 
statele, indiferent de mărime sau putere e- 
conomică și militară, să poată participa 
la examinarea și reglementarea probleme
lor complexe pe care le înfruntă lumea. 
Această participare este necesară și po
sibilă numai in condițiile respectării prin
cipiilor în conviețuirea dintre state.

Cred — scrie, în încheiere, prefațato
rul — că lucrarea se va citi cu interes și 
va promova reflecții și dezbateri. Aștept 
ca din acestea să survină o mai bună cu
noaștere și o mai bună predispoziție pen
tru a încadra relațiile dintre țări în con
textul unei politici care să însemne o mai 
mare dreptate și o mai fecundă cooperare 
intre toate popoarele".

Prezentul volum, dedicat omagierii a 50 
de ani de activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și aniversării 
zilei sale de naștere, și acțiunile desfășu
rate pentru lansarea sa au prilejuit edito
rului Enrique Rueda, publicist argentinian 
de prestigiu, transmiterea unui mesaj că
tre președintele României.

„Pentru mine, ca admirator a! politicii 
dumneavoastră internaționale și ca editor 
— se arată în mesaj — aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere îmi oferă o du
blă satisfacție. Pe de o parte, bucuria de 
a-mi exprima sentimentele de admirație 
față de una dintre cele mai proeminente 
personalități naționale și Internaționale ale 
lumii contemporane. Pe de altă parte, 
marea onoare pe care am avut-o de a în
credința tiparului ooera dumneavoastră 
„Democratizarea relațiilor internaționale", 
operă de o mare profunzime și gindire 
ere?‘oare, de o amplă analiză științifică a 
fen “helor și tendințelor vieții internatio
nal 4 căilor și modalităților de realizare 
a L„ei lumi mai drepte și mai bune, a unei 
lumi a păcii și colaborării internaționale, 
a respectului demnității și identității fie
cărui popor".

Subliniind, apoi, că președintele Nicolae

Ceaușescu ește „unul dintre cei mai cura
joși și clarvăzători oameni politici ai zile
lor noastre. Rueda arată : „Sint profund 
impresionat de abnegația cu care acționați 
pentru asigurarea unui viitor mai bun po
porului român, pentru afirmarea indepen
denței și suveranității țării dumneavoastră. 
In același timp, de mulți ani, reprezentați 
o puternică personalitate politică de re

nume mondial. Personal, văd în dumnea
voastră un șef de stat a cărui neobosită 
activitate pentru dezvoltarea țării sale se 
armonizează cu o profundă preocupare pen
tru crearea de condiții internaționale ca
pabile să favorizeze progresul tuturor po
poarelor lumii, lupta pentru respectarea, 
de către toți și în orice loc, a principiilor 
suveranității și independenței naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

Ca rezultat al politicii dumneavoastră 
consecvente de pace, prietenie și colaborare 
internațională, România se bucură in pre
zent de un meritat prestigiu internațional, 
vocea sa este ascultată din ce in ce mai 
mult și respectată de către celelalte țări 
ale lumii și are, intr-adevăr, rangul de țară 
liberă și independentă.

Profit cu plăcere de prilejul oferit de 
aniversarea zilei dumneavoastră de naștere 
— se arată în încheierea mesajului — pen
tru a vă transmite, domnule președinte, 
cele mai sincere și călduroase urări de să
nătate și fericire personală, de noi și tot 
mai mari succese în nobila dumneavoastră 
activitate, consacrată prosperității poporu
lui român, cauzei păcii, securității și în
țelegerii intre ponoare.

Vă rog să primiți, Exțelență, din partea

mea, expresia celei mai înalte și distinse 
considerații și stime personale".

Volumul, structurat pe trei capitole, cu- 
prinzind concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre democratizarea relațiilor 
internaționale — „Stabilirea de relații noi 
între state, cerință vitală a păcii și secu
rității internaționale", „Necesitatea soluțio
nării pe cale politică, pașnică, a divergen
țelor dintre state", „Rolul Organizației Na
țiunilor Unite in procesul de democratizare 
a relațiilor internaționale" — este prece
dat de o introducere — „România lui 
Ceaușescu — o țară mică desfășurînd o po
litică mare", in care editorul Enrique Rueda 
evidențiază : „Numele președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, revine des, in 
aceste zile, în paginile presei internațio
nale. Este un fapt că România, altădată 
puțin cunoscută în restul lumii, s-a afir
mat in perioada postbelică pe arena mon
dială tocmai datorită lui Ceaușescu. Intr-un 
răstimp scurt, el a dobîndit renumele unei 
personalități cu vederi cutezătoare, nova
toare, al unui om politic care trece cu ușu
rință peste dogme, peste judecăți presta
bilite și care, manifestînd un remarcabil 
simț politic, dă deoparte, curajos, aspec
tele minore, neesențiale. ajungînd direct în 
miezul problemelor. De multe ori, in gîn- 
direa și acțiunea sa politică apar elemente 
la prima vedere surprinzătoare, dar care se 
dovedesc după aceea că reflectă întru to
tul cerințele realității, ale vieții sociale și 
politice. Impresia pe care și-o face obser
vatorul din afară este aceea a unui om că
ruia ii repugnă sentințele definitive, con
cluziile apriorice, rezolvările de tipul „totul 
sau nimic", un om care nu o dată răs
toarnă radical datele problemelor, prezen- 
tînd căi și soluții originale, nebătătorite, 
practice, de ieșire chiar și din situații ce 
apar de nerezolvat".

Evocînd tradițiile de peste un secol ale 
relațiilor româno-argentiniene, publicistul 
argentinian relevă : „Contactele politico
diplomatice dintre cele două țări din ul
timii zece ani. concretizate prin vizita la 
nivel înalt din 1974, în Argentina, a pre
ședintelui României, Nicolae Ceaușescu, 
-schimbul de vizite la nivelul miniștrilor de 
externe, al altor membri ai guvernelor au 
constituit momente de o semnificație deo
sebită în dezvoltarea relațiilor bilaterale".

Constatînd, pe de altă parte, agravarea 
încordării internaționale, editorul Rueda 
subliniază : „Președintele Ceaușescu, por
nind de la aceste realități, arată că trebuie 
-să se acționeze cu înalt spirit de răspun
dere pentru consolidarea cursului destin
derii, pentru soluționarea pe calea trata
tivelor a problemelor litigioase, complexe, 
ale vieții internaționale».

In acest spirit s-a manifestat cu consec
vență președintele României, fiind unul 
dintre promotorii neobosiți ai acestui gen 
de dialog internațional, pentru promovarea 
unui spirit nou în raporturile internațio
nale. elemente care au exercitat o puter
nică influentă pozitivă pe plan mondial.

Modul curajos, de sine stătător, in care 
acționează Ceaușescu, inițiătivele sale im
portanțe cu efecte pozitive asupra vieții in
ternaționale îndreptățesc aprecierea multor 
oameni de stat că România lui Ceaușescu 
este «o țară mică ce desfășoară o politică 
mare»".

Apariția, in limba spaniolă, in Argentina, 
a volumului Nicolae Ceaușescu — „Demo
cratizarea relațiilor internaționale" relevă 
pregnant interesul deosebit stirnit, și pe 
continentul american, îndeosebi in această 
mare țară latino-americană, de gîndirea 
profund novatoare, revoluționară a ore- 
ședinte’ui României, de marele prestigiu 
al căilor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le preconizează pentru zidirea 
unei lumi noi, bazată pe colaborare, care 
să elimine din relațiile internaționale dic
tatul, cursa înarmărilor, subdezvoltarea.

Omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și aniversarea zilei sale de naștere 
continuă să fie marcate peste hotare în cadrul o numeroase 
acțiuni ce reflectă stima și prețuirea de care se bucură pe di
verse meridiane conducătorul partidului și statului nostru, înaltul 
său prestigiu internațional.

MOSCOVA 25. — Trimisul
Agerpres I. Dumitrașcu trans
mite : tn cadrul manifestărilor 
omagiale, la Ambasada României 
din Uniunea Sovietică a fost or
ganizată o gală de filme docu
mentare. Au fost prezentate 
filmele „Congresul al XII-lea 
al P.C.R." și „însemne ale înal
tei prețuiri".

In incinta ambasadei a fost 
prezentată o expoziție de foto
grafii cuprinzind momente im
portante din activitatea revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consacrată operei de 
edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul Româ
niei, aspecte ale relațiilor 
româno-sovietice pe diverse 
planuri, precum și din activita
tea prodigioasă a secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, pe plan in
ternațional. De asemenea, a fost 
organizată o expoziție de carte 
cu opere și lucrări social-econo- 
mice și politice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in limbile 
română și rusă, precum și în 
alte limbi.

Filmele prezentate, expozițiile 
de fotografii și de carte au fost 
primite cu un deosebit interes, 
reflectînd înalta stimă, prețuirea 
și prestigiul de care se bucură 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au participat A. I. Pelșe, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., K. V. Rusakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
V. Fj Mălțev, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii 
ministere și 
sovietice, ai 
ștești și de 
Sovietică.

vizitat apoi o expoziție de foto
grafii infâțișînd imagini din via
ța și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din realiză
rile poporului român in anii 
construcției socialiste.

ROMA 25 (Agerpres). — La 
Biblioteca română din Roma a 
fost prezentat, intr-un cadru fes
tiv, volumul Nicolae Ceaușescu 
— „Scrieri alese 1981", apărut 
recent, in traducere italiană la 
prestigioasa casă editorială „Edi
tori Riuniti". Manifestarea, or
ganizată de ambasada țării 
noastre, a reunit reprezentanți 
ai conducerii principalelor for
mațiuni politice italiene, de- 
putați și senatori, oameni de 
cultură și artă, membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști, un nu
meros public.

în cuvîntul său, GIULIO AN
DREOTTI, fost prim-ministru, 
președintele Comisiei de politică 
externă a Camerei Deputaților, 
a spus : „Am avut prilejul, de-a 
lungul anilor, să-l intilnesc 
citeva ori pe

este garanția liniștii, a vieții, a 
bucuriei de a trăi intr-o lume 
mai dreaptă și mai bună, fără 
arme și fără războaie".

în încheierea manifestării, de
putatul Mario Gargano a pro
pus adunării să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire cu prilejul omagierii 
a 50 de ani de activitate revo
luționară și al aniversării zilei 
sale de naștere, succes deplin in 
nobila sa misiune de apărător al 
păcii.

Radioul, televiziunea și presa 
italiene au prezentat pe larg 
aspecte de la manifestarea ce 
s-a desfășurat la Biblioteca ro
mână.

La cunoscutele librării din 
din Roma „Rinascita" și „Riz
zoli" au fost inaugurate vitrine 
cuprinzind noul volum al 
„Scrierilor alese" ale președin
telui României, apărut în limba 
italiană.

Cu același prilej, la Roma au 
fost organizate o expoziție do
cumentară și de fotografii refe
ritoare la viața și opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu. o am
plă expoziție cuprinzind scrieri
le sale, precum și volumele de
dicate gindirii președintelui 
României, apărute în limba ita
liană și in alte limbi.

' —i altor 
instituții centrale 
organizațiilor ob- 

masă din Uniunea

25 (Agerpres).

„0 proeminentă personalitate a lumii contemporane"
Sub auspiciile ambasadei țării 

noastre din Buenos Aires și ale 
editurii „Rueda" din Argentina, 
marți a avut loc, la sediul a- 
cestei edituri, ceremonia de lan
sare a lucrării NICOLAE 
CEAUȘESCU, „DEMOCRATI
ZAREA RELAȚIILOR INTER
NAȚIONALE".

La manifestare au participat 
numeroase oficialități afgenti- 
niene, reprezentanți ai Ministe
rului Relațiilor Externe, lideri 
de partide politice, oameni 
de știință și cultură, reprezen
tanți ai corpului diplomatic, oa
meni de afaceri, ziariști.

OSCAR ALENDE, președinte
le Partidului Intransigent din 
Argentina, a subliniat, in cuvîn- 
tul său, că lucrarea Nicolae 
Ceaușescu — „Democratizarea 
relațiilor internaționale" impre
sionează de la bun început prin 
stilul exprimării și prin conți
nutul lipsit de orice dogmatism 
sau prejudecată.

„In paginile acestei lucrări 
abundă idei pline de substanță 
și de reală utilitate pentru în
țelegerea parametrilor in care 
trebuie să se desfășoare rela
țiile internaționale" — a arătat 
el. „Ca argentinieni, ne simțim 
intru totul implicați față de con
ceptele fundamentale ale lucră
rii. Aș menționa, în special, ca
pitolul «Participarea tuturor sta
telor in condiții de egalitate la 
soluționarea problemelor funda
mentale aflate in fața umani
tății», care condensează un an
samblu de idei ce reprezintă 
speranța și dorința tuturor po
poarelor. Și nu există îndoială 
că, pentru realizarea acestor 
speranțe, vom merge întotdeau
na împreună, românii și argen
tinienii".

La rîndul său. ENRIQUE 
RUEDA, editorul cărții, a spus : 
„După cum se știe, edituri de 
prestigiu din toate continentele 
lumii au publicat, în ultimii ani, 
numeroase volume dedicate oPc- 
rei și personalității președinte

lui României, Nicolae Ceaușescu, 
venind in întimpinarea marelui 
interes al opiniei publice inter
naționale față de experiența is
torică și social-politică a Româ
niei, față de gindir-ea și acțiunea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
una dintre cele mai proeminen
te personalități naționale și in
ternaționale ale lumii contem
porane, care impresionează prin 
neobosita sa luptă pentru de
mocratizarea relațiilor interna
ționale, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Cu acest prilej, i-am cunoscut 
ideile, exprimate într-o politică 
ce a făcut din România o țară 
cu o mare influentă și un rol 
relevant în relațiile internațio
nale, în perioada de la ulti
mul război mondial". Arătînd că 
a avut plăcerea și onoarea de 
a vizita țara noastră in două o- 
cazii. vorbitorul a spus : „în a- 
ceste două vizite am vorbit pe 
larg cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și am constatat preo
cuparea sa pentru edificarea 
unui sistem internațional in care

Festivitatea de la Buenos Aires

Acestea sînt motivele pentru 
care am editat cu plăcere, in 
țara mea, Argentina, lucrarea 
președintelui României despre 
democratizarea relațiilor inter
naționale, lucrare de mare pro
funzime și gîndire creatoare, 
de amplă analiză științifică ; ea 
înfățișează necesitatea obiectivă 
și căile practice pentru instau
rarea unor relații noi. intr-ade
văr democratice, între state, 
care să permită și să favorizeze 
consolidarea păcii, securității, 
destinderii și colaborării în 
lume", a arătat editorul argen
tinian.

„Acestea sînt rațiunile pentru 
care recomand cu toată sinceri
tatea cititorilor argentinieni și 
din lumea întreaga lucrarea pre
ședintelui Nicolșe Ceaușescu, pe 
care am editat-o recent, cu pri
lejul zilei sale de naștere" — a 
subliniat el în încheiere.

In cuvîntul său. amiralul 
EMILIO EDUARDO MASSERA, 
președintele Partidului pentru 
Democrație Socială, fost coman- 
dant-șef al Marinei argentiniene. 
a arătat : „L-am cunoscut pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
în 1974, cînd a vizitat Argentina.

principiile dreptății și solidari
tății să fie stîlpii pe care să se 
bazeze un echilibru adecvat și 
o pace efectivă in relațiile din
tre toate țările lumii.
•De aceea, prezența mea la a- 

ceastă adunare este o mărturie 
a trăiniciei legăturilor care îi 
unesc pe români și argentinieni 
in sentimente și idei".

Amiralul OSCAR MONTES, 
fost ministru al relațiilor exter
ne al Argentinei, a arătat in cu- 
vintul său că a avut înalta 
onoare de a fi invitat să efec
tueze o vizită oficială în Româ
nia și a avut prilejui de a fi 
primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu. „Personalitatea pu
ternică a acestui conducător de 
seamă și capacitatea sa de ana
liză a politicii internaționale 
mi-au permis să iau deplină cu
noștință de faptul că aportul 
României la soluționarea con
flictelor! internaționale este clar 
și pozitiv". „Evident — a arătat 
vorbitorul — România nu este 
o putere mondială, nici prin în
tinderea sa teritorială, nici prin 
capacitatea sa militară și, în 
urmă cu ani, nu se putea crede 
că o tară cu aceste caracteristici

să aibă influența internațională 
pe care o are astăzi".

OSIRIS TROIANI, publicist, a 
relevat in cuvintul său. între 
altele, că ideea-forță care se 
evidențiază în gîndirea președin
telui Ceaușescu constă în subli
nierea importantei fundamenta
le a rolului popoarelor in edifi
carea unicului instrument care 
poate conduce la progresul și 
fericirea tuturor oamenilor — 
pacea.

FACUNDO SUAREZ, membru 
al Comitetului Național al „Uniu
nii Civice Radicale din Argen
tina", a relevat că „prin inter
mediul lucrării de față vedem 
prezența responsabilă a gindirii 
politice a președintelui român, 
un far de orientare în lupta pe 
care orice conducător responsa
bil trebuie să o realizeze pentru 
a opri și împiedica apocalipsul 
atomic.

In acest sens, permiteți-mi vă 
rog să-mi exprim gindul că 
aportul la pacea mondială al 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
îl așază între acei mari oameni 
de stat care pot să aspire la pre
miul Nobel pentru pace".

A luat, de asemenea, cuvîntul 
ambasadorul țării noastre la 
Buenos Aires, Gheorghe Apos
tol, care a relevat personalitatea 
marcantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa la e- 
laborarea și concretizarea poli
ticii interne și externe a Româ
niei socialiste, la rezolvarea 
unora dintre cele mai importan
te probleme ce confruntă ome
nirea.

Ceremonia s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, de sinceră 
prietenie, specifică relațiilor 
dintre România și Argentina, 
dintre popoarele român și ar
gentinian.

★
In aceeași zi. lucrarea tova

rășului Nicolae Ceaușescu a fost 
prezentată la loc de cinste în 
vitrinele unor mari librării din 
capitala Argentinei : „Premier", 
„Lorreins", „Fausto" și „Hassa".

BEIJING . _ .
Asociația de prietenie a poporu
lui chinez cu străinătatea și 
Asociația d.e prietenie Chină— 
România âu btgâfiiZat/la'’Pala
tul Adunării Naționale aRepre- ti( 
zentanților „Populari, o reăepțje.' -

Au participat Wân Li, mem
bru al Biroului Politic și al 
Secretariatului C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, Qiao Shi, membru 
supleant al Secretariatului C.C. 
al P.C.C., șeful Secției relați* 
externe a C.C. al P.C.C., Wang 
Bingnan, președintele Asociației 
de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea, membri ai con
ducerii Secției relații externe, ai 
Secției de propagandă ale C.C. 
al P.C.C., renrezentanți a! Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Ministerului Relațiilor Economi
ce și Comerțului Exterior, Ma
relui Stat Major al Armatei 
Chineze de Eliberare, Ministe
rului Culturii, primăriei Beijin
gului, Școlii superioare de 
partid de pe lingă C.C. al 
P.C.C., alte oficialități chineze 
de partid și de stat.

Au participat, de asemenea, 
Florea Dumitrescu, ambasado
rul țării noastre la Beijing, 
membri ai ambasadei.

Luind cuvîntul, Wang Bing
nan a spus, intre altele : „în 
numele conducerii chineze de 
partid și de stat, adresăm tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai stimat prieten al poporului 
chinez, cele mai calde felicitări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este eminentul conducător de 
partid și de stat al României 
socialiste prietene. Angajindu-se 
încă din tinerețe în mișcarea 
comunistă din țara sa, și-a în
chinat Întreaga energie și înțe
lepciune cauzei clasei munci
toare, independenței și suvera
nității României, colaborării și 
păcii in lume".

După ce a evocat 
tovarășului. Nicolae 
în fruntea partidului . 
lui nostru, consacrată indepen
denței și progresului țării, edifi
cării socialismului in România, 
vorbitorul a subliniat că sub 
conducerea sa clarvăzătoare po
porul român a obținut succese 
remarcabile in toate domeniile 
de activitate. „Noi, poporul chi
nez — a spus el — ne bucurăm 
sincer de aceste succese și le 
considerăm ca pe ale noastre 
proprii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este un vechi și sta
tornic prieten al poporului chi
nez. El și-a adus o contribuție 
strălucită la dezvoltarea priete
niei dintre partidele, țările și 
popoarele român și chinez. Vi
zita de prietenie efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
țara noastră, in aprilie 1982, con
vorbirile fructuoase pe care 
le-a avut cu conducătorii noștri 
au deschis o nouă perspectivă 
și mai luminoasă relațiilor de 
prietenie și solidaritate militan
tă dintre partidele, țările și po
poarele noastre".

în 
toastat 
Nicolae 
nătate 
pentru 
porul român a unor succese tot 
mai mari in îndeplinirea obiec
tivelor trasate de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R., pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre cele două 
partide, țări și popoare.

A luat cuvîntul, de asemenea, 
ambasadorul român la Beijing.

Participanții la manifestare au

activitatea 
Ceaușescu 
și a statu-

încheiere, vorbitorul a 
în onoarea tovarășului 
Ceaușescu, urindu-i sâ- 
și viață îndelungată, 

obținerea de către po-

de 
președintele 

Ceaușescu, ilustru om de 
reținind din convorbirile 
domnia sa două elemente 
damentale : profundul
patriotism, hotărirea de a 
totul pentru poporul român și, 
in același timp, marea sa anga
jare in lupta pentru pace, 
securitate și colaborare. Necesi
tatea favorizării procesului de 
destindere, a asigurării continui
tății procesului deschis de Actul 
final de Ia Helsinki este o temă 
care revine frecvent in acțiunile 
și declarațiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, exprimată 
cu mare claritate și hotărire. 
Dealtfel, în volumul pe care il 
prezentăm sînt deosebit de 
frecvente luările sale de poziție 
în acest sens, fie in cuvîntări, 
fie în expuneri la diferite reu
niuni, sau în interviuri.

Șeful statului român a pus în 
centrul politicii externe a țării 

i (șale înfăptuirea dezarmării, pe 
care o prezintă oamenilor poli
ței, opiniei publice ca obiectivul 
fundațnăntal al zilelor noastre. 
Desființarea blocurilor militare 
pentru care militează șeful sta
tului român este un țel la care 
trebuie să se ajungă cb r dacă 
se fac, la început, paș. mici. 
Important este însă ca rațiu
nea să triumfe.

Consider, de asemenea, ca 
foarte importantă aprecierea 
președintelui Ceaușescu referi
toare la faptul că apartenența 
Ia un bloc militar și la un 
organism economic nu trebuie 
să afecteze politica și autonomia 
nici unui stat, interesele destin
derii solicitînd depășirea poli
ticii de bloc.

Cînd președintele Ceaușescu 
vorbește despre necesitatea în
cheierii cu rezultate pozitive a 
reuniunii de la Madrid, care să 
conducă la o conferință pentru 
dezarmare, pentru creșterea în
crederii intre state, o face cu 
pasiune, răspundere și realism", 

în continuare, Giulio Andre
otti a arătat că raporturile din
tre Italia și România au cunos
cut o evoluție pozitivă, obiectiv 
căruia președintele Ceaușescu ii 
acordă o mare atenție. „Iată de 
ce apreciez că împlinirea a zece 
ani de la vizita șefului statului 
român în Italia este un eveni
ment căruia trebuie să i se dea 
toată atenția, el mareînd o nouă 
etapă, calitativ superioară, în 
evoluția bunelor relații dintre 
cele două țări și popoare" — a 
spus el.

A luat apoi cuvîntul deputa
tul democrat-creștin MARIO 
GARGANO, subsecretar de stat, 
care, după ce s-a referit la tra
diționalele legături 
româno-italiene, a

„Doresc să relev 
lucit in care președintele 
Ceaușescu vorbește despre isto
ria poporului român, despre 
continuitatea sa, despre luptele 
purtate de-a lungul veacurilor 
pentru libertate și independență.

Reafirmarea frecventă a su
veranității și independenței țării 
se regăsește in însăși esența po
liticii externe a României, care 
dezvoltă raporturi cu toate sta
tele. întemeiate pe respect și 
egalitate, pe desfășurarea unui 
dialog deschis. Fie că este vorba 
de state sau de partide, Româ
nia, sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, iși afirmă 
marea sa vocație de cooperare, 
de înțelegere reciprocă, pentru 
instaurarea unei păci reale, care 
să țină seama de aspirațiile și 
interesele popoarelor. Pentru 
toate acestea președintele 
Ceaușescu merită întreaga stimă 
și prețuire a tuturor".

„Cartea pe care o prezentăm, 
cuprinzind gîndirea politică a a- 
cestui înțelept conducător de 
stat, reprezintă o mare contri
buție la mai buna cunoaștere 
reciprocă", a menționat el.

Președintele Academiei de 
artă și cultură, ALDO RISO, 
subliniind importanța „Scrieri
lor alese", care, potrivit subli
nierii sale, „deschid o adevărată 
fereastră spre realitățile Româ
niei socialiste, spre marea sa 
politică de pace", a arătat : 
„Comentariul cel mai sintetic 
asupra concepției politice a pre
ședintelui Ceaușescu este însăși 
aprecierea domniei sale că „cel 
mai prețios cadou cate se poate 
face copiilor, persoanelor dragi

stat, 
cu 

fun- 
său 

face

de prietenie 
spus : 
modul stră-

DELHI 25 (Agerpres). — La 
Centrul Internațional Indian din 
Delhi, Comitetul indian pentru 
unitate. națională a organizat o 
festivitate, in cadrul căreia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu i-a 
fost acordată distincția „PEN
TRU UNITATE NAȚIONALA".

Pe placa de argint sint gra
vate cuvintele : „Comitetul in
dian pentru unitate națională 
conferă această inaltă distincție 
internațională Excelentei Sale 
domnului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, ca semn de apreciere 
a cooperării și prieteniei dintre 
India și România, cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări a zilei 
de naștere". Semnează pre
ședintele Indiei. Giani Zail 
Singh, președinte de onoare al 
comitetului, precum si alți 
membri ai conducerii organiza
ției.

Distincția a fost înmînată am
basadorului român la Delhi, Du
mitru Niculescu, de către secre
tarul general al 
Kedar Pânde., 
țiilor al Indiei.

La festivitate au luat parte 
Maulana 
membru 
ședințele 
Savitri 
executiv 
pentru Națiunile Unite, Mehmu- 
da Begum, secretar general ad
junct al partidului Congresul 
Național Indian (I), partid de 
guvernămînt, D. N. 
prof. P. N. Khana, 
ședinți ai comitetului, 
cialități.

Luind cuvîntul la 
MAULANA SYED ASRARUL 
HAQ a spus : „Sintem mindri 
de onoarea ce ni se face de a 
conferi uneia dintre cele mai 
mari personalități ale lumii, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate ale cărei aspirații 
se confundă cu aspirațiile de 
pace și progres ale intregii 
omeniri progresiste, distincția 
organizației noastre «PENTRU 
UNITATE NAȚIONALA». Ea 
constituie un simbol și un oma
giu adus contribuției președin
telui Nicolae Ceaușescu la in
staurarea unei păci drepte pe 
Pămint și a unei ordini echita
bile in lume".

Doamna SAVITRI NIGAM a 
relevat : „Sintem fericiți că or
ganizația noastră a hotărit să 
acorde președintelui Nicolae 
Ceaușescu această inaltă distinc
ție, simbol al unității și înțele
gerii in lume. Comitetul a ho- 
tărit pe bună dreptate ca, in 
momentele cruciale de astăzi, 
cind omenirea e zguduită de cri
ze economice și acumulări de 
armament, să atribuim înalta dis
tincție președintelui României, 
care iși dedică întreaga . viață 
luptei pentru pace și bună în
țelegere intre popoare".

„Comitetul indian pentru uni
tate națională — a arătat în cu
vintul său D. N. SINHA — a 
decis să acorde înalta distincție 
președintelui României pentru 
contribuția sa la construirea 
unor relații de prietenie și coo
perare nu numai intre India și 
România, ci și intre România și 
toate țările lumii". «

înminind distincția, domnul 
Kedar Pandey a spus : „Acor
dăm distincția unui mare om al 
lumii, mare umanist/ pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, ca 
simbol al ajutorului și priete
niei pe care România le-a ma
nifestat întotdeauna fată de po
porul indian".

„Unitatea națională și inter
națională — idei călăuzitoare 
în concepția președintelui 
Ceaușescu — trebuie să-și gă
sească un puternic ecou in rîn
dul tuturor popoarelor și tor
telor de bună credință de pre
tutindeni".

Cei prezenți la festivitate au 
urat președintelui Nicolae 
Ceaușescu multă sănătate, viață 
lungă și succese tot mai mari 
in activitatea de viitor, pusă în 
slujba cauzei unității, păcii și 
bunei conviețuiri intre popoare.

SOFIA 25 (Agerpres). — La 
Ambasada română din Sofia a 
avut loc o intîlnire cu șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
tn R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej, ambasadorul 
țării, noastre. Petre Duminică, a 
evocat activitatea neobosită des-

fășurată de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru inflorirea 
României socialiste și ridicarea 
ei pe noi trepte de civilizație și ‘ 
progres, pentru o politică de 
pace și de largă colaborare in
ternațională. A fost prezentat 
filmul documentar „însemne ale 
înaltei prețuiri", ilustrind soliile 
de pace Întreprinse de președin
tele Nicolae Ceaușescu in nu
meroase țări ale lumii, apre
cierea de care se bucură pe toa
te meridianele globului.

De asemenea, au fost expuse 
volume din opera președintelui 
României, care evidențiază con
tribuția sa originală la soluțio
narea marilor probleme ale epo
cii contemporane.

BERLIN 25 (Agerpres). — 
Casa de cultură a Combinatului 
chimic din Bitterfeld (R.D.G.), 
a organizat, 
basada română, 
omagială.

Cu acest prilej, 
dar, secretar I ia 
mână, a reliefat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind contribuția sa hotărî- 
toare la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, activitatea sa revoluționară 
pusă in slujba poporului român, 
a cauzei generale a socialismu
lui și comunismului în lume.

Au fost, de asemenea, prezen
tate un stand cuprinzind scrieri 
alese din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o expoziție 
de fotografii reprezentind aspec
te din activitatea și viața con
ducătorului partidului și statu
lui român.

în încheiere a fost vizionat 
un film documentar.

Au participat reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și sin
dicat. muncitori din combinatul 
chimic Bitterfeld.

împreună cu am- 
o manifestare
Valentin To- 
ambasada ro- 
personalitatea

BONN 25 (Agerpres) — Per
sonalitatea și activitatea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost omagiate în 
cursul unei întîlniri a ambasa
dorului român la Bonn, Ion 
Râmbu, cu colonia română din 
R.F. Germania. Participanții la 
întîlnire au vizionat o expoziție 
de carte românească. La loc de 
frunte s-au aflat opere din 

____ 1 ,al comitetului, gîndirea sociaj-politicâ a pre- 
Pandey, ministrul iriga- ședintelui României- pfectlm și 

lucrări dedicate personalității și 
activității

Syed Asrarul Haq, 
al Parlamentului, pre- 

comitetului, doamna 
Nigam, președintele 
al Federației Indiene

Sinha și 
vicepre- 
alte ofi-
adunare,

T

sale.
25 (Agerpres). — La 
pentru cercetări ști- 
tehnologice din Cairo 

de 
intitulată

CAIRO
Academia 
ințifice și 
a fost deschisă o expoziție 
carte și fotografie 
„România-azi". Expoziția oferă 
o imagine a activității neobosite 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei și solu
ționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, a succeselor 
remarcabile obținute de poporul 
român în toți anii con
strucției socialiste, Îndeosebi în 
perioada de cînd la conducerea 
partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ex
poziția de carte cuprinde la loc 
de frunte operele tovarășului 
"Nicolae Ceaușescu, precum și 
lucrările științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

în cadrul întîlnirii prietenești, 
ce a fost organizată cu acest 
prilej, președintele Academiei 
egiptene, dr. Ibrahim Badran, 
a dat o înaltă apreciere contri
buției deosebite a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — prieten 
apropiat al poporului egiptean 
— la dezvoltarea și consolida
rea relațiilor bilaterale dintre 
România și Egipt

Despre personalitatea și acti
vitatea președintelui României 
a vorbit, de asemenea, ambasa
dorul României Ia Cairo. Ion 
Iosefide. Au participat repre
zentanți ai conducerilor institu
țiilor științifice din Cairo, stu- 
denți, ziariști.

După întîlnire, cărțile pre
zentate au fost 
cii Academiei.

donate Bibliote-

(Agerpres). — în 
din Venezuela a 
o expoziție de

CARACAS 25 
orașul Victoria 
fost inaugurată 
pictură românească și fotografii 
reprezentind aspecte ale dezvol
tării țării noastre in anii socia
lismului. La vernisaj au parti
cipat autoritățile locale, condu
cerea institutului, un numeros 
public. Directorul institutului, 
inginerul Enrique Bermudez, a 
evidențiat, in cuvîntul său, 
personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apreciat ca 
purtător al drapelului pentru 
pace și colaborare cu toate ță
rile lumii.

Despre viața 
președintelui 
de asemenea, 
noastre la 
Argint.

și activitatea 
român a vorbit, 

ambasadorul țării 
Caracas. Marin

25 (Agerpres). —RANGOON r ____
La sediul Ambasadei României 
din capitala Birmaniei a fost 
inaugurată o expoziție de carte 
cuprinzind operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, editate in 
limbile engleză și română. Ce 
acest prilej. Lucian Petrescu, 
însărcinat cu afaceri a.i, a subli
niat contribuția covîrșitoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea impetuoasă, socială 
și economică a României, pozi
ția sa constructivă și militantă 
in problemele vitale ale ome
nirii.

La deschiderea expoziției au 
participat oameni de artă și 
cultură, universitari, studenți, 
ziariști.
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EROU AL ROMÂNIEI — EROU AL PĂCII
Cutezătoarele inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea problemelor

*

contemporaneității, bogata activitate internațională, amplele contacte la cel mai inalt nivel, pe toate 
continentele, vasta operă teoretică de interes mondial întrunesc înalte aprecieri în întreaga lume

Ample contacte la cel mai inalt nivel

Pe pămîntul patriei sau peste hotare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîinit și a avut convorbiri cu: 123 ȘEFI DE STAT, 74 ȘEFI DE GUVERN, 
74 PREȘEDINȚI DE PARLAMENT, 385 CONDUCĂTORI DE PARTIDE POLI
TICE. Cu aceste prilejuri au fost semnate 262 de declarații solemne și decla
rații comune, comunicate și alte documente comune.

Istorice itinerare pe toate continentele

în perioada de cînd se află în fruntea partidului și a statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a întreprins 181 VIZITE PESTE HOTARE, în cadrul 
unor istorice itinerare în Europa, Africa, Asia, America Latină, America de 
Nord, fiind pretutindeni întîmpinat cu manifestări de profundă stimă și con
siderație, care au pus în evidență marele prestigiu de care se bucură 
pe toate meridianele globului. n

Operă teoretică de interes mondial
Expresie a interesului deo

sebit față de viața și activi
tatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, față de gîndirea 
și ideile sale novatoare, în 
numeroase țări ale lumii au 
apărut de-a lungul anilor 
peste 120 de volume în 
21 de limbi, inclusiv în toa
te limbile de circulație in
ternațională, prefațate de 
personalități de seamă ale 
vieții politice și cultural-ști
ințifice. Aceste lucrări sînt 
pe bună dreptate apreciate 
ca o contribuție de mare 
valoare la îmbogățirea te
zaurului gîndirii revoluțio
nare mondiale.

fjt>. W-»:y Dt;

Nicolae
CEAUSESCU
' un combat pour le desarmemertt 

etlapaix

Me aprecieri in mireasa lume
RENUMIT MILITANT CONTRIBUȚII REMARCABILE

AL MIȘCĂRII COMUNISTE

„Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc bine 
viața dumneavoastră, de fiu credincios al poporului 
român și al Partidului Comunist Român. Comuniștii 
bulgari, oamenii muncii bulgari vă cunosc ca pe un 
renumit militant al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, unul din marii prieteni ai țării 
noastre".

TODOR JIVKOV

EMINENT CONDUCĂTOR,

PROMOTOR AL PĂCII

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducă
tor al poporului român, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, des
fășoară o amplă activitate" internațională ca mili
tant al păcii lumii”.

KIM IR SEN

CONSIDERAȚIE UNIVERSALA

„Multiplele relații ale României, ale șefului sta
tului român pe toate meridianele demonstrează o 
poziție excepțională, aș spune, și o voință deose
bit de fermă de a nu fi condiționat in acțiune de 
dificultățile existente in viața internațională, de ob
stacolele in fața destinderii, a cooperării. Președin
tele Nicolae Ceaușescu se bucură de înalt presti
giu, de considerație universală, ca urmare a bu
nei credințe și a voinței sale de pace, de a con
tribui la găsirea unor rezolvări in interesul comun".

GIULIO ANDREOTTI

LA CAUZA PROGRESULUI

„Partidul Comunist Român, guvernul și poporul 
român, sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au obtinut realizări mărețe în construc
ția socialistă și au adus o contribuție remarcabilă 
la apărarea păcii în lume, la cauza progresului 
omenirii".

HU YAOBANG

ATAȘAMENT PROFUND PENTRU ȚELURILE

ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE

„Avînd posibilitatea să vorbesc cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, am constatat în cit de mare 
măsură Domnia Sa personal, guvernul român sînt 
atașați Națiunilor Unite. Este o satisfacție pentru 
mine să aduc mulțumiri unei personalități ca pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentrj contribuția atît 
de activă, constructivă și energică adusă în toate 
sferele de activitate ale O.N.U.".

JAVIER PEREZ DE CUELLAR

O MiNDRIE PENTRU REVOLUȚIONARII

DE PRETUTINDENI r

„Ceaușescu reprezintă interesele țării sale, bună
starea întregului său popor, în țara sa și in afara 
țarii sale. El este cel ma1 mare ambasador al vos
tru, marea voastră imagine proiectată pentru a 
arăta ceea ce înseamnă un român. De aceea, tre
buie’ să fiți mîndri I Este o mîndrie și pentru alți 
revoluționari, este o mîndrie pentru un comunist, 
pentru aceia care construiesc socialismul".

SAMORA MOISES MACHEL


