
Poporul român sărbătorește azi pe cel mai iubit fiu al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la împlinirea a 55 de ani de viață și a patru decenii de activitate revoluționară
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a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului 

de Miniștri consacrată sărbătoririi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Piomân, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a fost sărbăto
rit joi seara, într-un cadru 
solemn, în ședința comună a Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, cu prilejul 
împlinirii a 55 de ani de viață și 
patru decenii de activitate revo
luționară în rîndurile partidului.

Sînt prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mi
hai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Telescu, Iosif Uglar, Ri
chard Winter, Ștefan Andrei, Ion 
Dincă, Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat,

membrii Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a dat citire mesaju
lui adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii Socia
liste România.

Înmînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acest mesaj, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer îl îmbră
țișează îndelung cu căldură.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru 
sentimentele calde exprimate, 
pentru aprecierile la adresa ac
tivității sale.

Conducătorii de partid și de 
stat, toți cei prezenți au adresat 
apoi felicitări secretarului gene
ral al partidului, i-au urat viață 
îndelungată, sănătate și fericire, 
succese tot mai mari în munca de 
cea mai înaltă răspundere în 
fruntea partidului și statului, spre 
binele și propășirea națiunii 
noastre socialiste.

In încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut, într-o atmosferă însu
flețită, plină de căldură, cu cei 
prezenți, care au închinat un 
pahar de șampanie în sănătatea 
sa, urîndu-i încă o dată „La 
mulți ani“.

La a 55-a aniversare a zilei de naștere și la îm
plinirea a 40 de ani de la intrarea ta in mișcarea 
muncitorească și în rîndurile partidului, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri îți adresează din toată inima 
un fierbinte salut comunist și cele mai calde felicitări.

Cu prilejul acestei duble sărbătoriri, partidul și gu
vernul, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți cetățenii patriei noastre socialiste aduc un vibrant 
omagiu activității tale îndelungate de eminent mili
tant revoluționar, contribuției deosebite pe care ai 
dat-o la lupta pentru eliberarea națională și socială a 
poporului român, pentru promovarea intereselor fun
damentale de progres și prosperitate ale națiunii noas
tre, pentru triumful măreței cauze a socialismului și co
munismului pe pămîntul României.

Patriot și revoluționar înflăcărat, profund devotat 
clasei muncitoare, poporului din rîndurile căruia te-ai 
ridicat, ai luat parte din cea mai fragedă tinerețe la 
lupta comuniștilor, a celor mai înaintate forțe ale na
țiunii, pentru libertate și dreptate socială. Infruntind cu 
neînfricare represiunile polițienești și teroarea burg’ne- 
zo-moșierească, ai participat activ la luptele conduse 
de partid pentru răsturnarea regimului de exploatare 
și asuprire, pentru eliberarea țării și instaurarea puterii 
populare - dind, în fiecare împrejurare, un minunat 
exemplu de curaj revoluționar și fermitate în aplicarea 
liniei politice a partidului, de dăruire totală pentru 
cauza libertății și fericirii poporului. Este cunoscută 
contribuția ta de mare însemnătate la lupta partidului 
și a poporului nostru împotriva fascismului, și prin a- 
ceasta, la marea bătălie desfășurată de forțele demo
cratice și progresiste din întreaga lume pentru izbă
virea omenirii de pericolul fascist.

în anii de după 23 August 1944, împreună cu cei
lalți conducători ai partidului, ai desfășurat cu ener
gie și elan revoluționar o intensă activitate pentru or
ganizarea și mobilizarea maselor populare în marile 
bătălii pentru cucerirea și consolidarea puterii politice, 
pentru reconstrucția țării și dezvoltarea ei pe calea 
socialistă. Prețuim în mod deosebit contribuția de sea
mă ce ai adus în această perioadă de luptă și muncă 
eroică la elaborarea și aplicarea politicii de industria
lizare, de cooperativizare a agriculturii, la formarea și 
educarea armatei de tip nou a Republicii noastre - 
ca scut de nădejde al cuceririlor revoluționare ale po
porului - Ia întreaga operă de dezvoltare economico- 
socială a patriei. Congresele al IX-lea și al X-lea, pre
cum și cele două Conferințe Naționale - care au avut 
loc în perioada de cînd muncești ca secretar general 
al partidului, și Ia reușita cărora ai avut un rol esen
țial - au promovat un profund spirit înnoitor în în
treaga viață social-politică a țării și au dinamizat pu
ternic energiile și forțele creatoare ale poporului, inau- 
gurind perioada cea mai fertilă și mai bogată în rea
lizări din întreaga dezvoltare postbelică a României. 
Poporul întreg iți cunoaște și apreciază munca neobo
sită în fruntea partidului și statului, contribuția ta de 
prim-ordin la elaborarea mărețului program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, la stabi
lirea direcțiilor de dezvoltare în perspectivă a socie
tății românești.

Sini bine cunoscute și prețuite de fiecare comunist, 
de fiecare cetățean al patriei eforturile tale pentru 
întărirea continuă a alianței muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a unității și frăției tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate - temelia de 
granit a orinduirii noastre noi. Este, de asemenea, u- 
nanim apreciată consecvența cu care acționezi pentru 
perfecționarea continuă a organizării și conducerii so
cietății, a întregii vieți sociale, pentru adincirea de
mocrației socialiste și atragerea largă a maselor la 
conducerea treburilor obștești. Cunoaștem cu toții și 
admirăm fermitatea cu care militezi pentru promovarea 
principiilor eticii și echității socialiste în toate dome
niile vieții sociale, pentru formarea și dezvoltarea mul
tilaterală a omului nou, înaintat, al societății noastre. 
Prețuim în mod deosebit, iubite tovarășe Ceaușescu, 
aportul tău la conservarea și dezvoltarea valorilor na
ționale, la înflorirea invățămîntului, științei, artelor, a 
întregii vieți spirituale a poporului, la îmbogățirea mi
nunatului tezaur de cultură și civilizație al României 
socialiste.

Noi toți dăm o înaltă apreciere rolului deosebit pe 
care îl ai, ca marxist-leninist remarcabil, în dezvolta
rea pe un plan superior a celor mai bune tradiții ale 
gindirii social-politice românești, la sintetizarea teoreti
că a experienței partidului nostru în construcția so
cialistă, precum și a tendințelor dezvoltării sociale din 
lumea de azi. Pe această bază, aplicînd creator prin
cipiile generale ale socialismului la condițiile istorice 
concrete ale țării noastre, ai adus contribuții funda
mentale la elaborarea de către conducerea partidului 
a celor mai valoroase soluții pentru dezvoltarea multi
laterală a României socialiste, la interpretarea dialec
tică a fenomenelor social-politice caracteristice socie
tății contemporane. Prin profunzimea analizei și prin 
forța sa de sintetizare și generalizare, gindirea social- 
politică și întreaga ta operă teoretică și practică con
stituie un aport prețios la îmbogățirea teoriei marxist- 
leniniste, a practicii construcției socialismului.

Cunoaștem cu toții cu cită pasiune și consecvență 
acționezi pentru întărirea continuă a forței politice și 
organizatorice a partidului nostru comunist, a capaci
tății sale de a uni și mobiliza energiile creatoare ale 
întregului popor in marea operă de edificare socialistă 
a patriei, prețuim preocuparea ta neslăbită de a per
fecționa continuu munca organelor și organizațiilor de 
partid, de a ridica rolul partidului in societate, de a 
asigura toate condițiile ca Partidul Comunist Român 
să-și poată îndeplini cu cinste înalta misiune istorică 
în conducerea destinelor poporului român. Sînt, de a- 
semenea, prețuite în mod deosebit perseverența cu 
care acționezi pentru a înfăptui cît mai deplin legă
tura strinsă a partidului cu masele largi de oameni ai 
muncii, dialogul viu pe care-l porți cu țara și poporul, 
consultarea sistematică, deschisă, cu creatorii de bu
nuri materiale și spirituale din patria noastră, cu toți 
cei ce transpun in viață politica de construcție socia
listă a partidului și statului.

Politica externă a Partidului Comunist Român și a 
Republicii Socialiste România a găsit in tine un sluji
tor activ, deosebit de dinamic, de lucid și pasionat 
Această politică, valoroasa ta contribuție personală la

elaborarea și promovarea ei au dus la creșterea pres
tigiului internațional al țării noastre, ne-au adus stima 
popoarelor din toate părțile lumii. Prețuim cu toții fer
mitatea și consecvența cu care militezi pentru întări
rea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, 
pentru dezvoltarea multilaterală a legăturilor cu sta
tele care au pășit pe calea dezvoltării independente, 
cu toate țările lumii, pe temelia deplinului respect 
reciproc, a principiilor egalității in drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului in tre
burile interne, ale nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța in raporturile dintre state și popoare. 
Prin intreaga activitate pe plan internațional te-aj do
vedit un înflăcărat promotor și apărător al dreptului 
fiecărei națiuni de a-și hotări de sine stătător desti
nele, un luptător combativ împotriva politicii imperia
liste de dominație și dictat, un militant energic pentru 
soluționarea pe cale politică, pașnică, a tuturor pro
blemelor litigioase, pentru instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume. Partidul nostru dă o înaltă 
apreciere eforturilor tale pentru dezvoltarea solidarității 
și colaborării cu celelalte partide frățești, preocupării 
neslăbite pentru întărirea unității și coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a forțelor re
voluționare, progresiste, democratice de pretutindeni, 
a intregului front antiimperialist.

Prin dinamismul și energia cu care ai acționat și ac
ționezi, atît pe plan intern, cît și internațional, pientru 
înfăptuirea politicii partidului și statului, prin clarviziu
nea și principialitatea gindirii și acțiunilor tale, prin 
patriotismul înflăcărat și înaltul spirit internaționalist 
de care ești animat, prin umanismul comunist de care 
dai dovadă în fiecare împrejurare prin calitățile re
marcabile de militant revoluționar, ai cucerit trainic 
stima și prețuirea întregului nostru partid și popor. 
Alegerea ta în cele mai înalte funcții de partid și de 
stat a constituit o vie expresie a profundei încrederi 
de care te-ai bucurat și te bucuri în rîndurile tuturor 
comuniștilor români, ale întregii noastre națiuni. Sin- 
tem cu toții mindri de prestigiul și considerația de 
care te bucuri astăzi nu numai în rindurile poporului 
nostru, dar și în fața opiniei publice mondiale.

Munca și lupta ta de patru decenii în mișcarea re
voluționară, activitatea desfășurată în fruntea partidului 
și statului sînt o demonstrație strălucită a faptului 
că ți-ai consacrat întreaga viață slujirii intereselor și 
aspirațiilor fundamentale de progres și bunăstare ale 
poporului, cauzei nobile a socialismului, păcii și cola
borării între națiuni. Acesta este temeiul încrederii de
pline și al atașamentului profund cu care te încon
joară poporul român, noi toți, al dorinței și hotărîrii 
noastre de a fi alături de tine, pentru ca împreună 
cu întregul popor să asigurăm înfăptuirea generoase
lor idealuri ale socialismului și comunismului în patria 
noastră.

In această zi de sărbătoare, iți urăm cu toții, iubite 
tovarășe Ceaușescu, viață îndelungată, multă sănătate 
și putere de muncă spre a încununa cu noi și stră
lucite realizări activitatea prodigioasă, neobosită ps 
care o desfășori. Te îmbrățișăm cu nețărmurită și tu» 
vărășească dragoste și iți adresăm din inimă tradi
ționala urare românească, LA MULȚI ANI I

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

într-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică,
ÎN PREZENȚA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, 

ieri s-au desfășurat lucrările conferinței organizației 
municipale București a P. C. R.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ȘI RELATAREA PRIVIND DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR ÎN PAGINILE II, III, IV

GÌND TINERES
DE RECUNOȘTINȚĂ I

Astăzi, toți uteciștii, toți tinerii țării noas
tre se alătură milioanelor de oameni aparți- 
nînd tuturor generațiilor, întregii națiuni so
cialiste pentru a vă exprima, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, urări fierbinți de 
viață îndelungată, de sănătate și fericire, 
spre binele patriei, pentru noi și strălucite 
victorii dobîndite sub steagul socialismului 
și comunismului, cauza căreia i-ați închinat 
o existență cu adevărat exemplară.

Din cea mai fragedă vîrstă ați ales, cu o 
conștiință limpede și fermă, drumul luptei 
fără răgaz pentru eliberarea celor ce mun
cesc de sub jugul exploatării și asupririi. 
Magistrații care îl judecau și îl osindeau pe

neînfricatul adolescent Ceaușescu Nicolae, 
temnicerii care îl închideau înapoia zidurilor 
mucegăite și a zăbrelelor groase, de închi
soare, aveau să primească, ei, un ___ .....
fără apel din partea acelui tribunal suprem 
căruia, pe deplin justificat, îi dăm numele 
Istoriei. Noi, cei ce am avut fericirea să ve
dem lumina zilei în libertate, noi, purtătorii 
de azi ai carnetului roșu de membru al Uniu
nii Tineretului Comunist știm că în anii lup-

verdict
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Conferința organizației municipale București a P.C.R.
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, intr-o atmosferă de 
vibrant entuziasm și puternică 
angajare în înfăptuirea progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
au avut loc, la 25 ianuarie, în 
sala Ateneului Român, iucrările 
Conferinței organizației munici
pale București a P.C.R.

După rodnica vizită de lucru, 
desfășurată timp de două zile 
in numeroase întreprinderi in
dustriale, instituții de cercetare 
și invățămînt bucureștene, par
ticiparea secretarului general al 
partidului la lucrările Confe
rinței municipale de partid a 
prilejuit o entuziastă manifes
tare de încredere deplină și ata
șament față de politica marxist- 
leninistă a partidului, a hotărîrii 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din Capitală, de a-și 
consacra forțele pentru înfăp
tuirea ei neabătută.

Delegații și invitații la lucră
rile conferinței, miile de cetă
țeni aflați în piața din fața A- 
teneului, au întîmpinat cu ovații 
șl aclamații nesfirșite pe condu
cătorul partidului și statului, 
exprimîndu-și profunda stimă 
șl dragoste față de conducătorul 
partidului și statului nostru. 
Vii și îndelungate aplauze au 
răsunat minute în șir pen
tru partid, pentru Comitetul 
său Central, pentru tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care, 
în aceste zile împlinește 55 de 
ani de viață și 40 'de ani de ac
tivitate revoluționară. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul“, 
„Ceaușescu — La mulți ani“.

în prezidiul conferinței, ală
turi de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Gheorghe Cioară, 
Cornel Burtică, precum și mem
bri ai Comitetului municipal de 
partid, delegați ai organizațiilor 
P.C.R. din unități economice și 
social-culturale ale Capitalei, 
vechi militanti ai partidului.

La lucrările Conferinței' au 
participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
cadre cu munci de- răspundere 
din ministere, centrale. între
prinderi industriale și instituții, 
oameni de știință și cultură, ac
tiviști de partid și ai organiza
țiilor de maéa.

Ordinea de zi a conferinței a 
cuprins : Darea de seamă asupra 
activității Comitetului munici
pal București al P.C.R. ; Raport 
tul Comisiei de revizie ; alege
rea, Comitetului municipal de 
partid și a Comisiei de revizie,

Deschizind lucrările conferin
ței, tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., a adus un 
fierbinte salut celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, eminen
tului conducător al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a onorat și de 
această dată cu prezența sa lu
crările principalului for al co
muniștilor din Capitală. Expri- 
mindu-și satisfacția că dezbate
rile conferinței au loc în ajunul 
unui fericit eveniment, care în
carcă de bucurie inimile tuturor 
— împlinirea a 55 de ani de 
viață și a 40 de ani de activitate 
neobosită în slujba partidului și 
poporului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vorbitorul 
i-a adresat din toată inima calde 
felicitări și urări de sănătate : 
..Să trăiți ani mulți și să ne 
conduceți în continuare cu a- 
ceeași clarviziune, fermitate, di
namism și abnegație revoluțio
nară spre binele și propășirea 
națiunii noastre socialiste. De 
numele și activitatea dumnea
voastră desfășurată la cîrma 
partidului și statului, poporul 
nostru leagă marile împliniri ob
ținute pe drumul edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, libertatea și demni
tatea umană de care se bucură 
toți cei ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate, condițiile 
de viață an de an mai bune, 
prestigiul și, locul pe care Ro
mânia îl ocupă în prezent în
tre națiunile lumii, respectul de 
care partidul nostru se bucură 
in mișcarea comunistă și munci
torească internațională, în rîn- 
dul forțelor democratice și pro
gresiste ale lumii.

Cu aceste ginduri ce ne animă 
Pe noi toți, vă urăm încă o dată, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, viață îndelungată și, 
așa cum spune o vorbă popu
lară, tinerețe fără bătrinețe. La 
mulți ani !“. .

Toți cei prezenți aclamă în
delung, cu însuflețire.

Darea de seamă prezentată de 
primul secretar al Comitetului 
municipal de partid și dezbate
rile ce au urmat au supus unei 
temeinice și aprofundate ana
lize, intr-un spirit de exigență 
politică și ideologică, activitatea 
organelor și organizațiilor de 
partid, de stat și obștești, a co
lectivelor de muncă din Capi
tală, consacrată înfăptuirii pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea și hotărîrilor Conferin
ței Naționale ale partidului, 
pentru îndeplinirea angajamen
tului de realizare a cincinalului 
în patru ani și jumătate.

în cadrul discuțiilor, în contex
tul evidențierii rezultatelor ob
ținute în economie, in toate do
meniile vieții sociale, vorbitorii 
au relevat, în spirit critic și 
autocritic, lipsurile care mai 
persistă în diferite sectoare de 
activitate, pronunțî.ndu-se asu
pra măsurilor care trebuie luate 
în vederea lichidării lor, au 
subliniat posibilitățile largi e- 
xistente și și-au propus acțiuni 
concrete de valorificare a aces
tora, care să conducă la realizări 
superioare, la îndeplinirea an
gajamentului bucureștenilor de 
a înfăptui cincinalul în patru 
ani și jumătate.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii pe care 
îi reprezintă, participanții la 
dezbateri s-au făcut exponen- 
ții recunoștinței profunde a tu
turor locuitorilor Capitalei față 
de Comitetul Central al parti
dului, personal față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija deosebită ce o poartă dez
voltării armonioase a României 
socialiste, a Capitalei, ridicării 
continue a bunăstării cetățenilor 
săi, pentru sprijinul multilate
ral acordat organizației de

neobosită, în slujba 
vitale ale națiunii, 

indisolubil stabilirea 
științifice, clarvăză-

partid a Capitalei în întreaga 
sa activitate.

Vorbitorii au dat glas gîndu- 
rilor de înaltă prețuire ale în
tregului popor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a cărui 
activitate 
intereselor 
se leagă 
orientării 
toare a politicii partidului, vas
tul proces de perfecționare a 
organizării și conducerii întregii 
vieți sociale, înflorirea pa
triei noastre pe drumul so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, creșterea prestigiului 
României socialiste în lume.

Vorbesc dintr-o adincă voință de dreptate, 
Ce nu-i a mea, ci este din veac a unui neam. 
Cu drag și cu credință, rostindu-le pe toate, 
Eu gustul libertății în inimă îi am.
Nu ca un soi de ființă de pe arca lui Noe,
Ci ca un glas al obștii vă spun ce am de spus : 
Eu cînt conducătorul, demn și de bună voie, 
Nu fiindcă-n ierarhie el este cel mai sus.
Ce-nseamnă sus ? Nimica, dacă nu-nseamnă muncă 
Și sirg și omenie și a-i sluji pe toți,
Sus. pentru el, înseamnă muncă și muncă încă 
Și o țară, a valorii sub mai senine bolți.
Că dacă-n România nu-și are Ioc abuzul, 
Si se visează visul de a trăi frumos
E pentru că el, primul, și-a aplecat auzul 
Spre muma-țară și spre durerile de jos.
Știm cit e ceasul țării și-al veacului și nu e 
Primejdie de cintec, din timpi pe veci trecuți, 
Nu ne îngenunchează cu sila o statuie 
Și nu e un capriciu al unor lași limbuți.
Ci Țara Românească, acum, sărbătorește, 
Pe primul fiu al țării, pe cel mai curajos, 
Pe cel care-nțelege și simte românește 
Că a fi sus înseamnă a fi cu cei de jos.
Cind a venit la cîrmă, lăuntrica lui forță 
Neexprimată incă, își căuta cuvînl.
Acum, întreg, el este cărunta noastră torță, 
Arzînd de grija țării și țara luminind.
Eu cint conducătorul care-a știut și știe 
Că sufletele noastre nu-s niște căi pustii, 
Că spre-a avea o țară bogată, demnă, vie, 
Sint necesare fabrici și cărți, nu pușcării.
El țara a redat-o, înviorată, țării
Și gindul Iui prin toate recoltele trecu 
El spuse umilinței, trădării, atîrnării 
In numele dreptății și libertății : NU !
Conducător de țară, conducător de oaste 
Născut în anul Marii Uniri a țării noastre 
De-o vîrstă, de o lege și de un țel cu ea, 
Ursită, limpezită de-atîtea revoluții 
Oltean, ce nu suportă lingăii, prefăcuții, 
Român care se simte stăpin în țara sa.
EI ne făcu mai liberi și mai cu rost pe lume 
Precum ne puse-n față oglinda să vedem 
Erorile cu nume și cele fără nume...
De legea lui severă erorile se tem.
îl cînt pentru că este. ÎI cînt pentru că arde 
Intruchipînd partidul, de dragul țării lui, 
Că respectînd a lumii pădure de stindarde 
Nici unul, pentru dînsul, ca tricolorul nu-i.
El este ritmul nostru, voința și mîndria.
De-un sjnge sau de altul fiind, ca la un semn, 
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem România, 
Și comunism, și oameni, și spunem un drum demn.
Acest pămînt de zbucium și har care ne poartă 
Se-ntemeiază, astăzi, într-un mai bun destin 
Și dacă România are un loc pe hartă, 
O țară au în lume copiii care vin.
Mame și tați, din țara ce l-a născut, se-adună 
Neamuri, din neamul nostru, de foști țărani sărmani... 
Sărbătorindu-1 simplu, măreț și împreună,
Ii spunem : „Sănătate !“. Ii spunem : „La mulți ani !“.

Și pionierii Capitalei au adus 
Ia Conferință mesajul lor de 
dragoste și recunoștință către 
clasa noastră muncitoare, către

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi,
Ii spunem cu pionierești cuvinte 
Că om e între oameni, erou între eroi, 
Conducător de seamă și părinte.
Noi știm că viața Dumneavoastră-ntreagă 
Ați dăruit-o bravului popor.
C-ați stat mereu, luptînd, pe baricadă. 
Cu ochii îndreptați spre viitor,
Să faceți țara mîndră și bogată, 
Ca un conducător iubit și încercat 
Cum n-a mai fost, prin veacuri, niciodată, 
Cum nici strămoșii noștri n-au visat.
Intru mulți ani ! Să creșteți măreția 
Acestui străbun, socialist tărîm.

Pentru Republica Socialistă România, 
Pentru Partidul Comunist Român 1
Partidul ni-e-n inimă văpaie
Cu steagul lui sîntem contemporani 
Părinte : Ceaușescu Nicolae, 
Căruia-i urăm întru mulți ani !

în aplauzele tuturor, pionierii 
oferă flori conducătorului parti
dului și statului nostru care ii 
îmbrățișează cu dragoste, în 
timp ce în sală răsună îndelung 
„Ceaușescu — La mulți ani“, 
„Ceaușescu — La mulți ani“.

întîmpinat cu vii și puternice 
aclamații, în încheierea dezba
terilor a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Urmă
rită cu un deosebit interes, 
ampla cuvintare a secretarului 
general a fost subliniată în re
petate rinduri cu puternice 
aplauze, cu ovații îndelungi. La 
incheierea cuvintării minute in 
șir răsună aclamații, urale, par
ticipanții la conferință reluînd 
intr-un singur glas cuvintele 
dragi izvorîte din dragostea în
tregului popor „Ceaușescu 
P.C.R.“, „Ceaușescu — P.C.R.“.

în numele delegaților și _ in- 
vftaților prezenți la conferință, 
tovarășul Gheorghe Cioară a 
exprimat mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru apre
cierile făcute la adresa activi
tății organizației municipale de 
partid, pentru indicațiile date 
în vederea perfecționării mun
cii sale în viitor.

„Aprecierile dumneavoastră 
ne bucură, ne onorează, dar mai 
ales ne obligă la mobilizarea în 
continuare a tuturor resurselor 
materiale și umane de care dis
punem, la sporirea contribuției 
Capitalei în vederea accelerării 
ritmului de dezvoltare econo
mică a întregii țări.

Criticile și recomandările fă
cute atît în cuvîntul dumnea
voastră, cît și în cadrul vizitei 
de lucru efectuate în ultimele 
două zile în Capitală, vor con
stitui pentru noi jaloanele acti
vității viitoare.

Vă asigurăm de hotărirea 
noastră de a acționa în așa fel 
înțît, angajamentul asumat în 
fața dumneavoastră, a Confe
rinței Naționale, a întregului po
por, să-1 realizăm întocmai.

Vă încredințăm că activul de 
partid, comuniștii, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru ca 
organizația de partid a Capitalei 
să se situeze în primele rînduri 
pentru îndeplinirea exemplară 
a hotărîrilor partidului, pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului. 

în cuvinte emoționante, por-, 
nite din adîncul inimii, vorbi
torii au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de 
multă sănătate și fericire spre 
binele poporului, al patriei so
cialiste, cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări a zilei sale de 
naștere și împlinirii a patru 
decenii de activitate revoluțio
nară, pildă vie de pasiune și ab
negație, în rîndurile partidului.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, scriitorul A- 
drian Păunescu l-a rugat să 
primească ca un profund omagiu 
următorul poem pe care i l-a 
închinat cu acest prilej :

Partidul Comunist Român, ura
rea caldă de viață lungă, putere, 
sănătate și fericire, secretarului 
general al partidului.

Delegații la Conferință au 
ales apoi noul Comitet munici
pal de partid și Comisia de re
vizie. în prima sa ședință, ple
nara Comitetului municipal a 
reales ca prim-secretar pe to
varășul Gheorghe Cioară.

■Conferința a adoptat in una
nimitate o hotărîre în care sînt 
concretizate angajamentele or
ganizației municipale de partid 
privind îndeplinirea exemplară 
a hotărîrilor Congresului al X- 
lea și Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, 
înfăptuirea cincinalului în patru 
ani și jumătate.
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ZECI DE MII DE BUCUREȘTENI

AU ADUS TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
URAREA „LA MULTI ANI!"

25 ianuarie. In această zi, la 
ceasurile după-amiezii la care în 
impunătoarea sală a Ateneului 
Român, lucrările Conferinței mu
nicipale de partid erau în toi, 
dinspre toate colțurile Capitalei, 
o mulțime de oameni se îndrep
tau spre imensa Piață a Palatu
lui. Știau că la lucrările Con
ferinței participă , tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și oamenii 
veneau să-l întîmpine. Au venit 
bărbați și femei, tineri și vîrstni- 
ci, oameni de toate profesiile 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, transformând în cî-

• teva clipe piața în scena unei 
impresionante adunări populare.

„Se terminase schimbul, toc
mai mă pregăteam să merg că
tre casă, cînd am aflat că secre
tarul general al partidului nos
tru va poposi cîteva clipe aici 
în piață — ne declară utecistul 
Gheorghe Radu, mecanic la U- 
zinele chimice române — și am 
alergat împreună cu un mare 
grup de colegi să-l întîmpinăm 
și noi în acest moment de sărbă
toare, pentru a-i ura din toată 
inima cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 55 de ani și aniversării a 40 
de ani de activitate în rîndul 
mișcării comuniste, viață lungă 
și fericire, sănătate și putere de 
muncă pentru binele și fericirea 
noastră, a României socialiste“.

In jurul tânărului care vorbeș
te se adună într-o clipă alți to
varăși de muncă de la U.C.R., 
dorind să-și împărtășească și ei 
sentimentele pornite din inimă, 
cu care au venit în Piața Repu
blicii.

— Am fi dorit să culegem
• pentru stimatul conducător al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
sărbătoarea sa, care este și săr
bătoarea noastră, sărbătoarea ță
rii — mărturisea tînăra munci
toare Mariana Olteanu — flori 
de cîmp și de pădure, crescute 
în glia noastră strămoșească pe 
care nimeni n-o știe iubi atît de 
adînc ca el, pentru a cărei iu
bire și dragoste tinerețea lui a 
suferit prigoana dușmanilor a- 
cestui pămînt, ai acestui popor. 
Dar acum e iamă. am adus cu 
noi garoafe purpurii, iar în inimi 
căldura dragostei și recunoștinței 
noastre pentru tot ceea ce par
tidul, secretarul său general a 
făcut și face pentru noi și pen
tru țară. Am venit la întîlnirea 
cu marele sărbătorit, stăpîniți de 
emoția puternică cu care fiii își 
întîmpină părintele iubit.

— Citeam în biografia tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
continuă discuția tînărul meca
nic Adrian Pavel, colegul de 
muncă al celor din grupul cu 
care stăm de vorbă ■— că la 
vîrsta noastră, de 18 ani, tocmai 
părăsea Doftana, înspăimîntătoa- 
rea închisoare, după o condam
nare nedreaptă pentru cutezanța

de a-și fi ridicat glasul în apă
rarea dreptății, pentru cutezanța 
de a fi visat ca un mare vizio
nar viitorul nostru de aur, viito
rul nostru socialist. La vîrsta ti
nereții lui fără tinerețe, noi nu 
cunoaștem • decît din istorie și 
graiul celor mai trecuți de ani, 
crunta mizerie, permanenta a- 
menințare pe care o suporta a- 
tunci tineretul din uzine. La 
vîrsta tinereții tovarășului 
Ceaușescu, noi ne bucurăm din 
plin de prezentul luminos, privim 
cu optimism și certitudine viitorul 
muncii și învățăturii în cele mai 
minunate condiții, visăm și ne 
împlinim idealurile pentru că 
destinele noastre sînt azi în mîi- 
nile comuniștilor, în mîinile ce
lui dintîi comunist al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele tinerilor sînt rostite 
cu patosul și sinceritatea vîrstei, 
cu entuziasmul și puritatea cu
getului lor, cuvintele tinerilor ve- 
niți în Piața Republicii curg ca 
gândurile frumoase, se caută, se 
aleg ca florile scumpe într-un 
buchet răsărit din dragostea a- 
dîncă. In așteptarea conducăto
rului iubit mulțimea s-a prins în 
Hora Unirii; se scandează ne

contenit numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în cea mai 
fericită simbioză : „Ceaușescu — 
România — Viitorul“, cuvinte 
ce exprimă atît de sintetic sen
timentele trainice, de aleasă sti
mă și prețuire ale tuturor vîrste- 
lor pentru omul care a devenit 
simbolul patriei noastre socialis
te. Portrete cu chipul atît de fa
miliar nouă tuturor, pancarte cu 
urări de viață lungă, buchete de 
flori se ridică deasupra pieții, 
numele lui e pe toate buzele și 
în toate gândurile, întreaga at
mosferă sărbătorească este o e- 
moționantă dovadă a reafirmării 
unității de monolit a poporului 
în jurul partidului, a hotărîrii 
întregii țări de a merge, sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui, a secretarului său general, 
cu nestrămutată cutezanță spre 
înfăptuirea idealurilor noastre 
comuniste.

In aceste momente Conferința 
municipală de partid care își 
desfășura lucrările în impunăto
rul edificiu al Ateneului Român 
se apropia de sfârșit. După ce 
secretarul general al partidului 
își rostise aici ampla cuvântare, 
în momentul în care tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți con
ducători de partid își luau rămas 
bun de la reprezentanții comu
niștilor Capitalei, sub cupola 
înaltei instituții de artă a țării au 
răsunat înflăcărate urale și ovații 
adresate marelui sărbătorit. In 
holul Ateneului și pe scările sale, 
sute de tineri — muncitori, elevi, 
studenți, brigadieri, membri ai 
detașamentelor de pregătire pen
tru apărarea patriei rostesc sobru 
și impresionant cuvintele atît de 
dragi și inseparabile: „Partidul- 
Ceaușescu-România“. Din piep
turile a sute de tineri — coriștii 
Liceului „Mihai Viteazu“ din 
Capitală — răsună tradiționalul 
cintec sărbătoresc „Mulți ani 
trăiască“. Ca un ecou, din alte 
piepturi, de data aceasta ale 
coriștilor de la Liceul pedagogic, 
răsună cîntecul eroic „Pui de 
lei“. Sînt de față la această im
presionantă manifestare numeroși 
membri ai partidului din anii ile
galității, tovarăși de luptă ai 
omului care prin neînfricata sa 
activitate revoluționară a fost și 
este, prin întreaga sa viață 
închinată patriei și poporului, un 
expresiv model de dăruire comu
nistă. Ca un simbol al continui
tății luptei revoluționare sînt pre
zenți aici, lingă încercați activiști 
ai partidului comunist, sute de 
pionieri cu cravate purpurii, 
cei care bor duce mai > de
parte, nestinsă, flacăra speran
țelor și fericirii poporului român. 
Cu gestul lor familiar și vibrant, 
emoționant se apropie și acum 
ca în atîtea și atîtea alte 
rînduri, de părintele lor iu
bit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oferindu-i buchete de flori, o 
dată cu urarea de ani mulți și 
tinerețe fără bătrinețe.

Cel de numele căruia sînt le
gate multe dintre cele mai 
glorioase pagini ale istoriei 
Uniunii Tineretului Comunist 
este apoi felicitat de un grup de 
tineri. Secretarul comitetului 
U.T.C. al grupului școlar al Uzi
nelor „Republica“, Nicolae Du
mitru, se desprinde de grup, îi 
strînge mina conducătorului iu
bit, urîndu-i multă sănătate și 
fericire, putere de a conduce cu 
mereu aceeași clocotitoare energie 
destinele poporului român. Pe 
scările Ateneului din nou răsună 
acordurile cântecului sărbătoresc 
„La mulți ani“, de data aceasta 
din piepturile pionierilor, acom- 
paniați de fanfara militară.

...Sîntem iarăși în imensa Piață 
a Palatului. Vralele, ovațiile nu 
mai contenesc. Un nume iubit 
devine ecou peste oraș, ecou pes

te țară: Nicolae Ceaușescu 
„Să ne trăiți la mulți ani, iubite 
prieten și conducător“ — este 
urarea zecilor de mii de oameni, 
tineri și vîrstnici, în clipa în care 
secretarul general al partidului 
apare pe treptele Ateneului, în 
fața mulțimii. Mîini calde se în
tind de pretutindeni pentru a 
strînge mina încercatului erou. Cu 
nepieritoarea seninătate de pe 
chip, cu familiarul zîmbet cald, 
cu sincera bucurie a întâlnirii cu 
oamenii, irecînd prin culoarul viu 
ce i s-a deschis spre sediul Co
mitetului Central al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu firească emoție și caldă 
prietenie urărilor sărbătorești, 
omagiilor fierbinți. Din mulțime 
se desprinde un grup de tineri 
muncitori de la Uzina „Grivița 
Roșie". O fată cu obrajii îmbujo
rați de emoție, inginera Liliana 
Isac, îi dăruiește tovarășului 
Nicolae Ceaușescu garoafe roșii 
rostind cu vibrantă dragoste : 
„Odată cu acest buchet de flori, 
tinerii Uzinei „Grivița Roșie“ vă 
transmit că sînt fericiți să vă știe 
mereu viguros la cîrma țării“. 
Numeroși alți tineri din uzinele 
și. instituțiile de invățămînt din 
Capitală îl îmbrățișează pe con
ducătorul drag, îi dăruiesc flori, 
își exprimă sentimentele lor de 
bucurie de-a fi fericiți pârtiei- 
panți la această mare sărbătoare.

„La mulți ani și noi victorii, vă 
urează muncitorii“ sânt cuvinte 
care însoțesc pașii secretarului 
general al partidului. Sînt cuvinte 
care vin de departe, din toate 
colțurile țării, din inimile celor 
douăzeci de milioane de fii ai 
acestui pămînt, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
cei care sub conducerea partidu
lui se constituie în puternica na
țiune socialistă română. Pentru 
că întregul popor, întreaga na
țiune participă la această impre
sionantă sărbătoare cu bucuria și 
trăirea propriei sărbători.

In Piață se încing hore, cântă 
coruri, se aprind torțe. De pe 
treptele sediului Comitetului Cen
tral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută încă o dată cu căldură 
mulțimea, uralele nu contenesc 
minute în șir, pînă ce din nou 
iubitul nostru conducător re
apare în fața zecilor de mii de 
oameni aflați în Piață, din balco
nul sediului Comitetului Central, 
răspunzând, nețărmuritului atașa
ment, nețărmuritei dragoste cu 
care țara și poporul îl înconjoară 
pe marele sărbătorit.

ROMULUS LAL 
ADRIAN VASILESCU
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Stimați tovarăși,

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, participanților la con
ferință, comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din Capitala 
patriei noastre socialiste. Un 
salut călduros din partea Comi
tetului Central al partidului și 
a mea personal. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Conferința dumneavoastră a 
dezbătui pe larg problemele ac
tivității desfășurate, precum și 
sarcinile de viitor ale organiza
ției de partid din București. In 
,darea de seamă și in cursul dis- 
; cuțiilor au fost evidențiate, pe 
[drept cuvînt, succesele mărețe 
obținute de oamenii muncii din 
Capitală. S-a analizat activitatea 
de pînă acum, în mod critic și 
autocritic, este drept mai puțin 
autocritic. Chiar critica a fost, 
în unele cazuri, destul de dulce. 
S-a discutat pe larg cu privire 
la măsurile ce trebuie luate în 
vederea înfăptuirii sarcinilor de 
mare răspundere ce revin orga
nizațiilor de partid din Capitală. 
S-au făcut o serie de propuneri 
și sugestii valoroase. Sper că 
miniștrii care participă la lu
crările conferinței vor ține sea
ma de aceste propuneri, de su
gestiile făcute și vor acționa 
pentru soluționarea lor. Fără 
îndoială că și comitetul de partid 
nou ales va ține seama în acti
vitatea sa viitoare de neajunsu
rile ce s-au manifestat, și va 
acționa pentru îmbunătățirea 
muncii, pentru creșterea rolului 
organizației de partid a Capita
lei în toate sectoarele de acti
vitate.

Putem deci aprecia că confe
rința s-a desfășurat in bune coii- 
dițiuni. Sînt convins că lucrările 
ei vor exercita o puternică in
fluență asupra activității viitoa
re, vor face ca atît comuniștii 
din Capitală, activul cit și co
mitetul municipal să-și desfășoa
re munca în mai bune condi- 
țiuni, să poată uni și mai pu
ternic eforturile tuturor oame
nilor muncii din București pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea, ale Conferin
ței Naționale, a propriilor hotă- 
rîri ale conferinței.

Dragi tovarăși, .

Darea de seamă s-a referit la 
o perioadă de 4 ani, din care doi 
ani aparțin cincinalului care a 
trecut. După cum se știe, cinci
nalul 1866—1970 s-a realizat cu 
succes, organizația din București 
avînd un aport de mare însem
nătate la aceasta. De asemenea, 
în întreaga țară am realizat cu 
succes sarcinile de plan pe pri
mii doi ani ai cincinalului 1971—• 
1975. In 1972 producția indus
trială a fost cu 11,7 la sută mai 
mare decît în 1971, obținîndu-se 
peste plan o producție de peste 
5 miliarde lei. In primii doi ani 
producția industrială este cu 24,7 
la sută mai mare decît în 1970. 
A crescut, de asemenea, produc
ția agricolă, fiind în 1972 cu 9 
la sută mai mare decît în 1971. 
Venitul național a crescut, în 
primii doi ani ai cincinalului, cu 
24 la sută. Pe această bază au 
sporit veniturile din salarii cu 
15 la sută. S-a asigurat creșterea 
volumului de produse necesare 
aprovizionării populației, vînză- 
rile de mărfuri prin comerțul 
socialist fiind cu aproape 16 la 
sută mai mari decît în 1970.

După cum se știe, în acești 
doi ani au fost luate noi măsuri 
pentru ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. 
Incepînd din anul 1971, s-au mă
rit alocațiile pentru copii, s-au 
introdus alocații pentru copiii 
cooperatorilor, luîndu-se și alte 
măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale popu
lației. In toamna anului trecut 
au fost majorate salariile mici, 
urmînd ca în 1973, și in anii ur- 
mători, să se asigure sporirea 
salariilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii în conformi
tate cu hotărîrile Congresului al 
X-lea. In urma hotărîrilor 
adoptate de Conferința Naționa

lă, — care a prevăzut să se asi
gure în următorii ani o crește
re mai mare a producției in
dustriale decît s-a stabilit ini
țial in plan, — vom putea asigu
ra și o creștere mai mare a 
salariilor.

După cum vedeți avem succese 
importante în toate sectoarele 
de activitate. Aș dori să mențio
nez în mod deosebit contribuția 
oamenilor muncii din Capitală 
la toate aceste mari realizări. In 
ce privește industria, întreprin
derile din Capitală au dat în 
1972 o producție peste plan de 
un miliard nouă sute milioane 
lei.

Merită subliniate, de aseme
nea, rezultatele obținute in 
creșterea productivității muncii, 
în reducerea cheltuielilor ma
teriale și în realizarea sarcini
lor de export. Aceste rezultate 
sînt cu atit mai importante cu 
est industria din București re
prezintă circa 17 la sută din to
talul producției industriale din 
România.

Fără îndoială că toate aceste 
rezultate sînt strîns legate de 
activitatea organizațiilor de 
partid, îndeosebi de munca Co
mitetului municipal de partid. 
Doresc, ca de la această tribu
nă a conferinței organizației de 
partid a Capitalei, să adresez 
calde felicitări tuturor comu
niștilor, tuturor oamenilor 
muncii din București pentru re
zultatele obținute în activitatea 
lor. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Cred că veți fi de acord cu 
mine să folosesc acest prilej 
pentru a adresa tuturor oameni
lor muncii din patria noastră, 
calde felicitări pentru rezulta
tele obținute în primii doi ani 
ai cincinalului, să Ie urez noi și 
noi succese. (Aplauze îndelun
gate, puternice).

Dragi tovarăși,
In fața partidului, a întregu

lui nostru popor stau sarcini 
de mare răspundere privind 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale. După cum 
se știe, la Conferința Națională, 
organizația de partid a Capita
lei și-a luat angajamentul de a 
realiza planul cincinal în patru 
ani și jumătate. Organizațiile 
județene au răspuns acestei 
chemări, toate județele luîn- 
du-și angajamentul să realizeze 
cincinalul în mai puțin de 5 
ani. Au trecut de atunci aproa
pe 7 luni. Rezultatele obținute 
pe anul 1972 au confirmat pe 
deplin justețea acestor angaja
mente. Toate întreprinderile, 
toate organizațiile de partid au 
avut posibilitatea de a preciza, 
pe baza unor studii reale și 
amănunțite, posibilitățile de ca
re dispun pentru realizarea 
cincinalului într-un timp mai 
scurt. După cît am ■ reținut 
din darea de seamă și din cu- 
vîntul tovarășilor care au vor
bit aici, din toată atmosfera 
conferinței și din proiectul de 
hofărîre, organizația de partid 
a Capitalei este hotărîtă să con
firme angajamentul luat la Con
ferința Națională de a realiza 
cincinalul în 4 ani si jumătate. 
Apreciez această hotărîre pă
trunsă de înalt spirit de răs
pundere comunist față de inte
resele generale ale patriei noa
stre, față de bunăstarea și feri
cirea întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice)

Am ascultat cuvîntul unor 
conducători de întreprinderi — 
atît aici, cît și în cursul vizite
lor pe care le-am făcut în a- 
ceste zile. Așa cum a reieșit 
si din cele spuse de directorul 
Centralei de confecții — Bucu
rești. care a arătat că va reali
za cincinalul în natru ani, sînt 
colective de unități economice 
care și-au luat angajamentul 
de a îndeplini cincinalul 
chiar într-un termen mai scurt 
decît 4 ani și jumătate. Iată de 
ce apreciez că, realmente, anga
jamentul vostru, hotărîrea pe 
care o veți adopta astăzi, co
respunde pe deplin posibilități

lor existente în industria Capi
talei, ale comuniștilor, ale oame
nilor muncii. Doresc să adresez 
comuniștilor, oamenilor muncii 
din Capitala României socia
liste succese cît mai mari în 
realizarea cincinalului, a tuturor 
angajamentelor și sarcinilor pe 
care și le-au asumat. (Aplauze 
puternice, prelungite).

în cursul acestei luni au avut 
loc toate conferințele județene. 
Putem face, deci, bilanțul hotă
rîrilor adoptate. în toate orga
nizațiile de partid s-a manifes
tat hotărîrea de a se face lotul 
pentru realizarea cincinalului 
în mai puțin de 5 ani. Astfel, 19 
județene au hotărît să realizeze 
cincinalul in 4 ani și 6 luni, la 
aceasta adăugîndu-se, după ho
tărîrea pe care o veți lua, și 
organizația de partid a Capita
lei. Un număr de 5 județe s-au 
angajat să realizeze cincinalul 
în 4 ani și 7—8 luni, iar 15 ju
dețe — in 4 ani și 9—11 luni. 
Deci, toate județele au conside
rat că au posibilități, — într-o 
măsură mai mare sau mai mică 
— de a realiza cincinalul intr-un 
termen mai scurt.

Consider foarte bun felul în 
care au procedat organizațiile 
de partid — acela de a-și lua 
angajamente pe baza unor stu
dii concrete, finind seama de 
realități, de posibilitățile pe 
care le consideră astăzi realiza
bile. In felul acesta avem garan
ția că angajamentele sint pe 
deplin posibile de îndeplinit. De 
aceea, dați-mi voie să adresez 
comitetelor județene, activului 
de partid, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din întreaga 
țară mulțumiri și urările cele 
mai fierbinți de a înfăptui cu 
deplin succes cincinalul și an
gajamentele asumate. (Aplauze 
puternice).

Un număr de 36 de județene 
s-au angajat să depășească pre
vederile maximale ale planului 
pe acest an cu 4 miliarde 400 
de milioane lei. Da aceasta se va 
adăuga și angajamentul pe care 
organizația de partid a Capita
lei îl are in vedere — de 1 mi
liard și jumătate, ceea se în
seamnă că, față de prevederile 
maximale ale planului pe 1973, 
se prevede realizarea a aproape 
6 miliarde lei în plus. Aceasta 
demonstrează încă o dată posi
bilitățile mari existente în in
dustria noastră socialistă, evi
dențiază că este necesar să de
punem în continuare eforturi 
pentru descoperirea și valorifi
carea acestor posibilități.

Luînd în considerație toate 
aceste lucruri putem aprecia, 
fără nici o îndoială, că există 
perspective minunate ca planul 
cincinal să fie realizat în con- 
dițiuni bune, cu o depășire sub
stanțială. Putem realiza cel 
puțin ceea ce s-a menționat la 
Conferința Națională, adică o 
producție suplimentară de circa 
60 miliarde lei, în anul 1975.

Desigur, trebuie să ne fie clar 
că realizarea planului cincinal 
în 4 ani și jumătate, cum pre
vedeți voi, sau într-o perioadă 
mai scurtă, cum prevăd alte 
organizații de partid, nu va fi 
ușoară. Aceasta va cere măsuri 
hotărîte pentru o mai bună or
ganizare a întregii noastre acti
vități. Am vizitat în aceste zile 
un număr de 11 întreprinderi 
din Capitală, ale construcției de 
mașini grele, ale construcției de 
mașini-unelte și electrotehnice și 
ale industriei ușoare. Am con
statat cu multă satisfacție că în 
toate aceste întreprinderi — pe 
care le-am mai vizitat și în tre
cut. cu exgepția unei întreprin
deri textile — s-au petrecut multe 
schimbări pozitive în ce privește 
organizarea muncii și a produc
ției, ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al întregii activități. 
Sînt convins că și în celelalte 
întreprinderi din București, ca 
de altfel în cele mai multe în
treprinderi din țară, sînt aseme
nea importante succese. Toate 
acestea demonstrează că avem 
în întreprinderi organizații de 
partid puternice, colective de 
oameni ai muncii decise să dea 

viață hotărîrilor partidului și 
statului, să facă totul pentru 
a-și îndeplini în bune condițiuni 
îndatoririle ce le au.

Desigur, făcînd aceste consta
tări, nu putem trece cu vederea 
peste o serie de neajunsuri și 
iipsuri. Așa cum am mai men
ționat, se impune să se ia mă
suri și mai hotărîte pentru li
chidarea neajunsurilor, pentru 
îmbunătățirea generală a activi
tății, pentru valorificarea în cele 
mai hune condițiuni a rezerve
lor existente, pentru folosirea 
optimă a capacităților de pro
ducție, a mașinilor și utilajelor. 
Așa cum am arătat și Ia Confe
rința Națională, actualul cinci
nal trebuie să fie cincinalul per
fecționării generale a activității 
economice, al ridicării nivelului 
tehnic și a calității producției. 
Cred că nu este necesar să mă 
mai opresc astăzi asupra acestor 
probleme. Fiecare din cei pre- 
zenți aici, fiecare activist de 
partid și de stat, fiecare comu
nist și om al muncii trebuie să 
înțeleagă că ridicarea nivelului 
tehnic și a calității producției 
este o problemă hotărîtoare a 
dezvoltării industriei românești, 
a progresului general al țării, 
a participării active a României 
la diviziunea internațională a 
muncii. De aceea este necesar 
ca organizațiile de partid, sin
dicatele. U.T.C.-ul, consiliile 
oamenilor muncii, comitetele 
oamenilor muncii să depună o 
activitate susținută în vederea 
îmbunătățirii radicale a activi
tății.

De asemenea, trebuie să acor
dăm mai multă atenție creșterii 
productivității muncii, pe calea 
mecanizării și automatizării pro
ducției. In întreprinderile vizi
tate în aceste două zile am 
constatat că unele secții au tre
cut la introducerea cu mai mul
tă fermitate a mecanizării și au
tomatizării producției, la mai 
buna organizare a activității. To
varășii din aceste unități au ară-, 
tat că drept urmare a măsuri
lor luate au obținut o creștere 
cu 40—50 la sută— sau chiar 
mai mult — a productivității 
muncii.

Dar, din păcate, chiar în ace
eași hală, la unele locuri de pro
ducție cu activități similare, lu
crările de mecanizare și automa
tizare, de bună organizare a 
muncii, continuau să rămînă in 
urmă. In general există în mai 
toate întreprinderile rezultate 
bune pe linia creșterii produc
tivității. dar ele nu sînt nici pe 
departe generalizate in întreaga 
fabrică sau uzină. Nu mai vor
besc de faptul că nu se acțio
nează destul de hotărît pentru 
ca experiența bună dintr-o uni
tate să fie generalizată pe în
treaga Capitală, pe întreaga 
țară.

Iată de ce, vorbind de crește
rea productivității muncii — 
care trebuie să fie rezultatul nu 
al unui efort fizic, ci al unei 
perfecționări a activității de or
ganizare a producției și muncii, 
de dotare tehnică și automati
zare — este necesar să spunem 
că organizațiile de partid, in
clusiv Comitetul municipal de 
partid, ministerele au datoria 
să acorde o atenție mai mare 
acestei probleme de importanță 
deosebită pentru dezvoltarea so
cietății noastre.

Merită să menționez aici, ca 
un fapt pozitiv, că față de sar
cinile prevăzute în plan, un nu
măr de 24 de județe s-au an
gajat să obțină o creștere cu 
1 000—2 000 lei a productivității 
muncii pe salariat, ceea ce de
monstrează că în această pri
vință există încă mari rezerve. 
Sînt convins că nici organiza'1 >. 
de partid a Capitalei nu va ră- 
mîne în urma celor 24 de orga
nizații de partid ! Firește, ră- 
mîne să analizați și să valorifi
cați în practică aceste posibili
tăți.

O problemă de importanță 
deosebită este reducerea cheltu
ielilor materiale, a consumurilor 
de materii prime și materiale 

a- 
a- 
in

pe fiecare produs. In general 
trebuie să obținem o reducere 
substanțială a consumurilor și 
a cheltuielilor materiale, să asi
gurăm creșterea producției ne
te, sporirea venitului național — 
calea sigură, pentru dezvoltarea 
mai susținută a patriei, pentru 
ridicarea mai rapidă a bunăstă
rii oamenilor muncii. Această 
îndatorire trebuie privită cu 
răspundere de toate organizații
le de partid, de toate colective
le de oameni ai muncii. Trebuie 
acționat nu în general, ci în 
mod concret. In acest fel vom 
putea obține rezultate bune, 
vom micșora consumurile și 
cheltuielile încă mari, vom pune 
capăt risipei.

O atenție deosebită trebuie 
cordată investițiilor și, în 
cest cadru, punerii la timp 
producție a noilor capacități. In 
acest domeniu, Capitala a obți
nut in 1972 rezultate relativ 
bune, deși au rămas cîteva ca
pacități care nu au fost date în 
producție. Sper x că în acest an 
s-au luat chiar din prima lună 
măsurile necesare pentru a re
cupera nerealizarca din anul 
trecut și pentru a asigura darea 
la timp in producție a tuturor 
unităților noi. De altfel, așa 
s-a discutat Ia plenara din 
iembrie anul trecut, s-au 
un șir de măsuri pentru ca 
nisterele constructoare de 
șini, precum și alte ministere si 
asigure în mai bune condițiuni 
utilajele, mașinile și aparatura 
necesară pentru punerea la 
timp în producție a noilor uni
tăți.

Este necesar să urmărim zi de 
zi cum se realizează investițiile 
și in special cum se asigură uti
lajele, mașinile, aparatura nece
sară pentru punerea la timp în 
producție a noilor capacități. In 
această privință doresc să arăt 
că 27 de comitete județene de 
partid s-au angajat, in cadrul 
conferințelor, să dea in func î- 
une 110 capacități de producție 
cu 1—6 luni înainte de termen. 
Consider că această hotărîre 
este deosebit de importantă, de
oarece creează condiții de a 
realiza cincinalul intr-un timp 
mai scurt. Sînt convins că și or
ganizația de partid a Capitalei, 
întreprinderile municipiului, vor 
acționa pentru a se înscrie și 
ele în rîndul acelora care vor 
da înainte de termen în func i- 
une o serie de capacități 
producție. De altfel, știu că 
ceasta problemă constituie 
preocupare a comitetului muni
cipal, că însuși angajamentul 
privind realizarea cincinalului 
înainte de termen se bazează 
într-o bună măsură și pe scur
tarea termenului de punere 
funcțiune a noilor capacități 
producție.

După cum vedeți, pentru a 
făptui în bune condițiuni sar
cinile pe care le avem în 1973 
și în anii următori, sînt nece
sare noi și noi măsuri pentru 
perfecționarea 
toate domeniile, 
că toate aceste 
care într-o măsură sau alta au 
fost discutate și în Conferință 
— vor continua să stea in aten
ția organizațiilor de partid, a 
tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii din București. Am în
credințarea 
ridicarea 
reducerea 
general, i 
producției, 
tid a Capitalei se 
printre organizațiile 
Personal aș dori chiar să ocu
pați primul loc, dacă se poaâe '

’ (Aplauze prelungite).

cumi 
no- 
luat 
mi- 
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activității în 
Sînt convins 
probleme —

i că în ce privăște 
calității producției, 
cheltuielilor și, în 
creșterea eficienței 
organizația de par- 

va nitmăra 
fruntașe.

Dragi tovarăși, 
Înfăptuirea cu succes a 

turor sarcinilor cere 
rea tot mai activă a 
științifice Ia întreaga 
de producție. Avem și 
tă privință rezultate bune 
toată țara, inclusiv in 
rești. Am vizitai în aceste zile 

tu- 
participa- 
cercetării 
activitate 
in aceas- 

în
Bucu-

trei institute de cercetări și, de 
fapt, încă trei care funcționează 
in cadrul centralelor. Trebuie să 
spun că mi-a făcut o deosebită 
Plăcere să constat că există o 
mai intensă preocupare pentru 
realizarea de noi materiale, de 
mașini și utilaje de tehnicitate 
mai înaltă și de mai mare ran
dament, necesare economiei 
noastre naționale, participării 
României la diviziunea interna
țională a muncii. Atit la 
ICECHIM cît și Ia institu
tele construcțiilor de mașini și 
metalurgiei, la institutele de la 
Centrala industrială de mașini- 
grele, de la Centrala de mașini- 
unelte și din sectorul electronic 
am constatat o preocupare sus
ținută de a răspunde mai bine 
cerințelor concrete ale dezvol
tării economiei noastre. Sînt 
rezultate bune. Mi-am întărit 
convingerea că există posibili
tăți de a obține realizări și 
mai mari. Dacă toate institutele 
își vor organiza mai bine ac
tivitatea, dacă vor ști să uneas
că eforturile tuturor oamenilor 
de știință, atunci contribuția 
lor la realizarea cincinalului 
înainte de termen, la ridicarea 
calității și a nivelului tehnic al 
producției poate fi deosebit <ie 
mare. Sînt convins că așa va 
fi !

In cadrul vizitei la Politeh
nică am constatat cu satisfac
ție că și aici s-a trecut cu mai 
multă hotărîre — împreună cu 
institutele de cercetare și cu 
producția — la elaborarea de 
soluții noi, de pioiecte, de ma
teriale. Politehnica a înțeles, 
în fine, că poate da mult mai 
mult. începutul făcut în aceas
tă privință — la care s-a refe
rit și tovarășul rector aici — 
cred că va fi continuat, că e- 
xemplul Politehnicii va fi ur
mat și de celelalte instituții de 
invățămint superior din Capi
tală. în felul acesta oamenii de 
știință din invățămint vor pu
tea aduce, alături de celelalte 
forțe de cercetare, o contribu
ție mult inai mare decît pînă 
acum în acest domeniu.

Este cunoscut că în Capitală 
își desfășoară activitatea cele 
mai multe institute de cerceta
re. multe institute de invăță- 
mînt superior, deci cea mai 
mare parte a cadrelor științi
fice. Ca atare, organizația de 
partid a Bucureștiului trebuie 
să exercite o influență mult 
mai puternică în acest domeniu, 
astfel ca cercetarea să joace 
un rol tot mai important în 
dezvoltarea societății noastre 
socialiste, pe măsura rolului de
osebit de însemnat pe care îl 
are astăzi știința în dezvoltarea 
generală a omenirii. Cunoașteți 
foarte_ bine că partidul nostru 
acordă cercetării o atenție deose
bită. Considerăm că numai pe 
baza celor mai înaintate cuce
riri ale științei și tehnicii con
temporane putem făuri o socie
tate avansată. Știința are un rol 
hotăritor in dezvoltarea societă
ții — și trebuie să facem ca toți 
oamenii de știință să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea Româ
niei socialiste. (Aplauze puter
nice).

Este clar că pentru a înfăptui 
ceea ce iie propunem în urmă
torii ani, dezvoltarea in perspec
tivă a României, trebuie să acor
dăm o mai mare atenție pregăti
rii cadrelor — a muncitorilor 
calificați, a tehnicienilor și in
ginerilor. Avem, intr-adevăr, 
succese în acest domeniu. Co
mitetul organizației de partid 
din București a luat un șir de 
măsuri și a elaborat un program 
in vederea pregătirii cadrelor de 
care are nevoie pînă în 1975. 
Este necesar să acordăm, în con
tinuare, toată atenția înfăptuirii 
acestor măsuri, să realizăm cu 
mai multă fermitate hotărîrile 
Comitetului Central cu privire 
Ia ridicarea nivelului de cunoș
tințe al tuturor cadrelor noastre, 
la programul de reciclare — cum 
a fost numit — incepind cu 

muncitorii și pînă la inginerul 
șef din întreprindere, la director 
și, mergînd mai departe, pînă la 
minister. Toți, inclusiv cei din 
invățămint și din cercetare, tre
buie să înțeleagă că sarcinile 
mari pe care le avem de înde
plinit, ritmul rapid de dezvol
tare a științei și culturii, în
noirea in cîțiva ani a tehnicii, 
noile descoperiri, cer tuturor 
cadrelor de partid și de stat, fie
cărui inginer și muncitor să fie 
la curent și să-și însușească tot 
ce este mai modern in dome
niul său de activitate. Fără a- 
ceasta nu vom putea realiza 
sarcinile importante pe care Ie 
avem — nu numai din punct de 
vedere al creșterii volumului 
producției, ci mai ales din punct 
de vedere al calității, al nive
lului tehnic al produselor noas
tre. Nu avem nevoie de orice pro
ducție, ci de o producție care să 
concureze cu succes cu produse
le similare pe plan mondial ! 
Iată de ce pregătirea cadrelor — 
atît formarea cadrelor noi, cît 
și perfecționarea celor existente 
— constituie un factor hotărî- 
tor al înfăptuirii întregului plan 
cincinal, pentru dezvoltarea în 
perspectivă a României. Cred că 
organizația de partid a Capita
lei va lua toate măsurile pentru 
a-și îndeplini în bune condițiuni 
sarcinile ce-i revin în această 
privință.

Mi-a produs bucurie faptul că 
o serie de catedre din Institutul 
Politehnic au trecut să-și desfă
șoare activitatea în unități de 
producție, că participă periodic 
la activitatea unor unități. Dar 
așa cum a arătat aici rectorul 
Politehnicii, numai cîteva cate
dre, din totalul de 50, au făcut 
acest lucru. Sper că vom în
cheia anul de invățămint 1973 și 
vom începe anul de invățămint 
1973—1974 cu o situație complet 
schimbată, 'în sensul ca toate 
catedrele, toate facultățile, nu 
numai din politehnică, ci și din 
celelalte institute, să facă pasul 
hotărîtor, să învingă rutina care 
le mai (ine pe loc și să se a- 
propie de producție. Am vorbit 
cu profesorii, și cu studenții din 
aceste unități. îmi pare rău că 
comitetul municipal nu a adus 
aici pe unii din acești profesori 
și studenți pentru a spune cum 
se simt in noile condiții. In
tr-adevăr, tinerii simt acum că 
nu mai învață lucruri pe care 
miine nu le vor putea folosi. Ei 
lucrează pe mașinile cele mai 
noi cu care este dotată industria 
noastră, sînt Ia curent cu tot 
ceea ce este mai modern, sînt în 
stare să lucreze nemijlocit în 
producție. Mulți studenți — serii 
întregi — lucrează efectiv în 
secții de producție, dau produc
ție fizică de bună calitate. Eu 
cred că merită să ne gîndim ca 
în viitor să-i și recompensăm 
pe acei care vor participa efec
tiv la producția materială, să 
le asigurăm un anumit venit 
pentru producția reală pe care 
o dau. In acest fel vom încu
raja legarea învățămîntului de 
producție. (Aplauze).

Nu aș dori acum să vorbesc 
de facultățile agricole. Dar pen
tru că sînt aici ministrul agri
culturii și ministrul învățămîn
tului, și pentru că la Iași tova
rășii mi s-au plîns că se întîr- 
zie măsurile de reorganizare a 
învățămîntului agricol, legarea 
lui de producție, consider că 
trebuie să rezolvăm rapid aceas
tă problemă. Dacă este de înțe
les că un inginer din industrie 
nu poate deveni un bun inginer 
dacă nu lucrează in fabrică, cu 
atît mai de înțeles este că 
nu poate fi bun agronom 
acela care nu lucrează în fer
mă, fie în domeniul creșterii a- 
nimalelor, fie al producției ve
getale. Iată de ce se impune ca 
în toate domeniile învățămîn
tului — și poate în agricultură 
în primă urgență — să aplicăm 

cu hotărîre măsurile de legare 
a învățămîntului de practică. Să 
facem aceasta cît mai rapid, 
astfel ca cel puțin anul viitor 
să nu ne mai intilnim cu stările 
de lucruri care au existat în 
trecut și care, din păcate, se 
mai mențin și astăzi în unele 
locuri.

S-au obținut rezultate bune 
într-un șir de școli generale — 
nu mai vorbesc de școlile pro
fesionale — in ce privește par
ticiparea elevilor, a ucenicilor, 
la activitatea de producție. Mul
te întreprinderi au secții spe
ciale unde .se realizează prac
tica în producție. In unele 
locuri elevii școlilor profesio
nale din anii II lucrează efec
tiv in producție, în schimburi 
corespunzătoare. In cîteva uni
tăți industriale, — chiar în une
le din întreprinderile vizitate 
ieri — am întîlnit și elevi ai 
școlilor profesionale și de cul
tură generală care sint patro
nate de uzinele respective. Tre
buie să spun că mi-a Tăcut o 
mare plăcere să văd că acești 
elevi se simt bine. De altfel, 
nici nu se pot simți altfel deoa
rece sînt, se poate spune, ală
turi de părinții lor, de frații lor, 
de popor. Acolo este, locul în
vățămîntului nostru, lingă și în 
producție. Consider că toate a- 
ceste realizări trebuie generali
zate spre a asigura cu adevărat 
o transformare generală a între
gului ( invățămint, ridicarea ni
velului conținutului său.

Doresc să atrag încă o dată 
atenția că tot ceea ce avem de 
realizat depinde de cadre, de 
oameni. Toată atenția partidu
lui. a ministerelor, a învățămîn
tului, a tuturor conducătorilor 
de întreprinderi trebuie să fie 
îndreptată spre oameni, spre ri
dicarea nivelului lor de cunoș
tințe ! Făcînd aceasta, vom asi
gura ca realmente, tot ceea ce 
ne propunem să realizăm in vii
tor, să fie înfăptuit în bune 
condițiuni ! Avem oameni mi
nunați și sînt convins că vom 
obține succese remarcabile. 
(Aplauze puternice).

O altă problemă la care aș 
dori să mă refer este aceea a 
comerțului exterior, a cooperă
rii în producție cu alte țări. De
sigur, in acest domeniu organi
zația dc partid București, în
treprinderile sale și-au realizat 
pe ansamblu planul pe 1972. A- 
cesta este un lucru bun. Sarci
nile pe anul 1973, pe anul ur
mător sînt deosebit de mari. 
Trebuie să înțelegem că expor
tul, cooperarea în producție cu 
alte state, — atît cu țări socia
liste, cit și cu țări nesocialiste 
—- constituie un factor de prim- 
ordin al progresului general al 
țării noastre. Toate organizațiile 
de partid, comitetele sindicale, 
U.T.C.-ul, comitetele și con
siliile oamenilor muncii, co
muniștii, toți oamenii muncii, 
trebuie să înțeleagă că planul 
de producție cuprinde și coope
rarea și exportul, că., pînă la 
urma, înseși veniturile fiecărui 
muncitor, ale fiecărui salariat, 
inclusiv ale directorilor de în
treprindere, depind de felul cum 
vom asigura cooperarea largă în 
producție cu alte state, cum 
vom asigura realizarea exportu
lui. Trebuie să lichidăm cu ho- 
țărîre mentalitatea ce se mai 
mtilnește din păcate în unele 
locuri, că problemele exportului 
aparțin unor organisme specia
le, că ele sint probleme de 
mică importanță, că totul este 
să produci. Dar pentru ce pro
ducem ? Trebuie să fie clar 
pentru toată lumea că importul 
de materii prime, de materiale 
nu-1 vom putea realiza fără să 
exportăm, că, in general, pentru 
valorificarea superioară a for
ței noastre științifice și de mun
că este necesar să dezvoltăm 
cooperarea, să realizăm un ex
port tot mai larg. In viitor a-

(Continuare în pag. a IV-a)
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ceastă sarcină se va pune cu șj 
mai mare acuitate, pe o scara 
si mai largă. Eu pun această 
problemă în fata organizației 
de partid din București. M-aia 
referit la ea și la Iași, dar in
sist aici deoarece în sală se gă
sesc cadrele de bază nu numai 
din întreprinderile din Bucu
rești, dar și din ministere, din 
organele centrale, care trebuie 
să acționeze cu toată fermitatea 
în vederea realizării sarcinilor 
de export. Trebuie să spun ca 
în 1972 nu am realizat exportul 
necesar — și aceasta creeaza 
greutăți in înfăptuirea importu
lui de care avem nevoie pentru 
dezvoltarea industriei și a altor 
ramuri ale economiei. Iată de 
ce rog ca toate organizațiile și 
comitetele de partid să acorde 
o atenție deosebită exportului.

Am stabilit să creăm la comi
tetele județene, deci și la muni
cipiul București, comisii de par
tid. la care să participe repre
zentanți ai tuturor unităților 
care exportă, care să urmărească 
zilnic realizarea producției și a 
exportului. Am stabilit, — 
după cum știți — la plenară, să 
constituim în toate întreprin
derile care au sarcini de ex
port, comisii speciale care să 
urmărească această problemă. 
Rog să se acționeze cu hotărîre 
în această direcție. Să nu de
vină o formalitate de a raporta 
Ia zile mari că am mai creat 
o comisie, că mai avem un co
lectiv obștesc, ci să asigurăm 
ca aceste colective să devină 
organisme vii, active, care să 
contribuie la realizarea impor
tantului program pe care îl a- 
vem în acest sector de acti
vitate.

Stimați tovarăși,
Tot ceea ce facem, întregul 

program de dezvoltare a indus
triei, a agriculturii, a bazei ma
teriale a socetății noastre, este 
destinat făuririi bunăstării și 
fericirii întregului nostru popor. 
Trebuie să urmărim perma
nent felul cum se realizează în 
viață programul stabilit de Con
gres și de Conferința Națională 
în acest domeniu. înfăptuirea 
acestor măsuri trebuie să con
stituie preocuparea zilnică, per
manentă, a partidului, a sindi
catelor, a U.T.C.-uIui, a consilii
lor populare.

în multe locuri s-a ridicat, de 
exemplu, problema creșelor și 
căminelor. Am stabilit la Con
ferința Națională un program 
de asemenea construcții de a- 
proape trei ori mai mare decît 
totalul existent în 1970. Din pă
cate planul privind construcțiile 
de creșe și de cămine nu s-a 
realizat în cursul anului 1972 
nici în Capitală. Rog să fie luate 
toate măsurile pentru ca in a- 
cest an să recuperăm rămînerea 
în urmă și să realizăm în în
tregime sarcinile de plan în a- 
ceastă privință. Dacă va fi po
sibil, va trebui să ne propunem 
chiar să construim ceva în plus, 
în 1975, peste ceea ce am pre
văzut în plan. Trebuie să rea
lizăm însă, în primul rînd, ceea 
ce avem prevăzut.

Este, de asemenea, necesar să 
acordăm o mai mare atenție 
problemei locuințelor. Construim 
mult, dar și cerințele sînt mari, 
în următorii ani, mai cu sea
mă după 1975, va trebui proba
bil să construim și mai mult, 

într-un ritm și mai intens spre a 
satisface intr-un grad mai mare 
cerințele de locuințe ale oa
menilor muncii. Se impune, 
totodată, să luăm măsuri pen
tru buna repartiție a locuințe
lor. Trebuie să recunoaștem că 
nu întotdeauna repartizarea lo
cuințelor este cea mai bună. U- 
neori beneficiază de locuințe, in
clusiv în Capitală, nu cei care 
au rolul principal în producție 
— și cind vorbesc de producție 
cuprind aici și știința și învă- 
țămîntul — ci unii care știu 
să fie mai insistenți sau care, 
cern se spune, mai au pe ici pe 
cojo „prieteni“. (Aplauze). Aș 
ruga, pe tovarășii care au în 
preocuparea lor problema lo
cuințelor, să nu înțeleagă aceste 
aplauze în sensul că conferința 
estp de acord să promovăm a- 
semenea sistem de prietenie. 
(Animație). Eu am înțeles că 
participanții la conferință apro
bă, prin aplauzele lor, critica 
făcută, îndreptată împotriva a- 
cestei mentalități, că ei se pro
nunță pentru măsuri hotărîte 
spre a-î pune canat. Trebuie să 
trecem la repartiția locuințelor 
pe unități de producție, — în 
întreprinderi, institute, în ce
lelalte unități unde-si desfășoa
ră activitatea oamenii muncii —. 
și să acordăm prioritate celor 
care au greutăți mai mari. în
țeleg că fiecare dorește să aibă 
o locuință mai bună, dar tre
buie să discutăm deschis lucru
rile în colectivul de oameni ai 
muncii și să satisfacem cu prio
ritate cerințele acelora care au 
situații mai grele. Este de în
țeles că în primul rînd trebuie 
să dăm curs cererilor acelora 
care au mai mulți eonii. Eu rog 
ea în acest spirit s stabilim 
măsurile de repartizare în vi
itor a locuințelor. De altfel, se 
lucrează la Legea nr. 10, pe 
care vrem s-o îmbunătățim. 
Este adevărat, se lucrează cam 
de mult, dar sper că va fi gata 
în curînd. O vom trimite și co
mitetelor județene și unor în
treprinderi ca să-și spună păre
rea asupra acestor modificări, 
astfel incit perfecționările pe 
care le vom aduce să țină sea
ma de criticile, de observațiile 
ce s-au făcut pe drept cuvînt 
în ultimii ani de mulți cetă
țeni.

Este, de asemenea, necesar ca 
organele locale ale puterii 
de stat, consiliile populare, să 
acorde mai multă atenție bunei 
gospodăriri a Capitalei, a sec
toarelor, să pună mai multă 
ordine în îngrijirea locuințe
lor și, în general, în gospodări
rea orașului. S-a făcut mult în 
această privință — trebuie să 
recunosc acest lucru — dar mai 
sînt lipsuri. Cred că în Capi
tală se poate face mai mult 
în această privință.

S-a spus aici că va trebui să 
nu mai extindem în viitor Ca
pitala, că în 1990 să-i reducem 
perimetrul. Este un lucru bun. 
Dar îmi pun întrebarea: cum 
o să reducem perimetrul în 
1990 dacă în 1973 și 1974 il ex
tindem? O să demolăm? Con
struim încă în afara orașului. 
EXtinzînd astăzi în mod ne
justificat perimetrul Capitalei, 
tot ceea ce s-a spus aici cu pri
vire la restrîngerea în 1990, de
vine o vorbă goală. Este ne

cesar să limităm cu hotărîre ex
tinderea Bucureștiului. Să pă
trundem spre interior, pentru a 
rezolva și problemele de dez
voltare generală a Bucureștiu
lui, dar și condiții edilitare și 
arhitectonice mai bune.

Aș menționa, de aseme
nea, problemele de aproviziona
re și, în general, problemele le
gate de buna deservire a oame
nilor muncii. Asemenea proble
me trebuie să stea mai mult în 
atenția comitetelor noastre de 
partid de sectoare, a comitetului 
municipal, a consiliilor populare. 
Să se înțeleagă că se impune să 
ne preocupăm permanent, zi de 
zi, de îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii. 
Să discutăm deschis cu cetățenii 
toate problemele. Numai unind 
eforturile tuturor cetățenilor 
vom putea asigura rezolvarea în 
mai bune condițiuni a acestor 
probleme, inclusiv îmbunătățirea 
condițiunilor de viață ale oame
nilor muncii din Capitală.

Este necesar să acționăm cu 
mai multă fermitate pentru apli
carea principiilor eticii și echi
tății socialiste. Să trecem la or
ganizarea activității și vieții so
ciale pe baza normelor cuprin
se în proiectul de cod al eticii și 
echității socialiste. Trebuie să 
înțelegem că nu am făcut acest 
proiect privind etica și echitatea 
socialistă ca el să constituie nu
mai un prilej de conferințe, de 
lucrări pe baza cărora cei ce 
scriu își îmbunătățesc condițiu- 
unile de viață. Aceste norme 
trebuie să constituie criterii de 
bază ale vieții și activității, ale 
organizării relațiilor în toate 
sectoarele.

Trebuie să intensificăm activi
tatea politico-ideologică, de edu
care a tuturor oamenilor muncii. 
Formarea omului nou, înarmat 
cu o înaltă conștiință socialistă 
constituie o parte inseparabilă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. In această 
privință avem unele rezultate 
bune, dar mai exista încă multe 
neajunsuri. Un rol important in 
această privință are, desigur, 
activitatea cultural-artistică. 
Trebuie să constatăm că. dură 
plenara Comitetului Central din 
1971, s-au luat un șir de măsuri. 
Totodată, nu pot să nu mențio
nez că ele nu sînt pe măsura 
necesităților din România. In 
Capitală își desfășoară activita
tea principalele forțe culturale 
și artistice. Aici funcționează 
uniunile de creatori. Comitetul 
de Radio și Televiziune și alte 
unități importante, care au 
sarcini deosebit de mari în ac
tivitatea educativă, în formarea 
omului nou. Ținînd scama de 
aceasta se impune ca organiza
ția de partid, comitetul munici
pal să acorde mai multă aten
ție muncii de partid, îndru
mării comuniștilor din aceste 
unități, spre a face ca în întrea
ga lor activitate să se reflecte 
mai pregnant concepția noastră 
despre lume și viață, materia
lismul dialectic și istoric, mar- 
xism-leninismul. Să asigurăm 
ca în întreaga activitate a or
ganizațiilor de partid și a in
stituțiilor educative să se re
flecte hotărîrile plenarei Co
mitetului Central, ale Confe
rinței Naționale a partidului! 
Avem toate condițiunile ca, pa
ralel cu activitatea în producție, 
să obținem o îmbunătățire ra
dicală a muncii politico-educa- 
tive. De altfel, este clar că 
există o strînsă unitate dialec

tică între aceste două domenii. 
In măsura in care vom obține 
rezultate bune in creșterea 
conștiinței socialiste, în ridica
rea nivelului de cultură, in în
țelegerea tot mai clară de către 
masele largi de oameni ai mun
cii a fenomenelor vieții sociale, 
în aceeași măsură va crește și 
participarea lor activă la în
treaga viață economico-socială, 
se va asigura înfăptuirea în 
condițiuni tot mai bune a în
tregului program de dezvoltare 
a României. Sînt convins că și 
în această privință organizația 
de partid București, Capitala 
în general, se va situa în pri
mele rînduri. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,
După cum vedeți, în fața or

ganizației de partid din Capi
tală, a întregului partid stau 
sarcini deosebit de mari. înfăp
tuirea lor cu succes cere îm
bunătățirea continuă a activi
tății organizațiilor de partid, 
creșterea, in toate domeniile, a 
rolului lor conducător.

Organizația de partid a Ca
pitalei numără aproape 230 000 
de membri. Este cea mai pu
ternică organizație a partidului 
— si nu numai din punct de 
vedere numeric. Aici sînt pu
ternice forțe ale partidului nos
tru, numeroase cadre — formate 
atît în ilegalitate, cit si în a”ii 
de după eliberarea țării. De 
aceea, noi apreciem că organi
zația din București constituie 
din toate punctele de vedere 
principala forță a partidului 
nostru, că ea poate rezolva cu 
succes toate sarcinile care îi 
stau în față. (Aplauze puter
nice).

Cunosc bine organizația de 
partid a Capitalei — de 40 de 
ani. Aici, de fapt, am început 
activitatea mea în rîndurile 
partidului. Știu că a fost întot
deauna o organizație de nă
dejde. Știu că și dună 23 Au
gust ea a jucat un rol impor
tant. iar astăzi constitui*, o for
ță politică uriașă. Comitetul 
Central dă o înaltă anreciere 
activității organizației de 
partid din București. tuturor 
comuniștilor, activului Comite
tului municipal și îsl exprimă 
convingerea că această forță va 
continua să fie si în viitor un 
sprijin de nădejde în anlicarea 
în viață a întregii politici a 
partidului, că își va aduce con
tribuția tot mai importantă la 
întărirea unității și forței parti
dului nostru. Ia creșterea rolu
lui său conducător în toate sec
toarele de activitate. (Aplauze 
puternice)

Așa cum am mai menționat Și 
altă dată, rolul conducător al 
partidului trebuie să se înfăp
tuiască concret, de către fiecare 
organizație de partid, de către 
fiecare activist, de fiecare 
membru de partid. Fiecare co
munist, la locul său de muncă, 
poartă răspunderea — și trebuie 
să acționeze — pentru cunoaș
terea de către toți cetățenii a 
politicii partidului, pentru 
unirea eforturilor tuturor celor 
ce muncesc în înfăptuirea aces
tei politici. Rolul conducător al 
partidului nu înseamnă a sta de 
o parte, sau a fi deasupra co
lectivelor de oameni, ci a te in
tegra activ in viață, în muncă, 
a fi în primele rînduri în înfăp
tuirea politicii partidului, în 
realizarea concretă a sarcinilor 
la fiecare loc de muncă. 
(Aplauze puternice).

Trebuie să dăm o mai mare 

atenție repartizării forțelor 
partidului in toate domeniile de 
activitate, folosirii bune a cadre
lor de care dispunem. Nu este 
un secret că încă nu în măsură 
suficientă activul de partid și 
chiar membrii diferitelor comi
tete de partid, participă Ia acti
vitatea generală — și aceasta nu 
din vina lor, ci din cauză că, de 
multe ori, organele noastre de 
partid neglijează antrenarea și 
asigurarea participării la mun
ca de partid a întregului activ, 
a tuturor membrilor din diferite 
organisme ale partidului. Se 
impune să dăm în viitor mqi 
multă atenție înfăptuirii direc
tivelor date de Comitetul Cen
tral al partidului privind parti
ciparea la activitatea concretă a 
membrilor comitetului, a activu
lui, a fiecărui membru al parti
dului.

Trebuie să dezbatem mai larg 
cu comuniștii toate problemele 
activității partidului, să asigu
răm ca toate hotărîrile mai im- 

pe care ie ia fiecare 
de partid, inclusiv 
luate de Comitetul

portante 
organism 
hotărîrile
Central, să fie larg dezbătute în 
partid, să constituie rodul gin- 
dirii și înțelepciunii întregului 
nostru partid. Numai lărgind 
continuu democrația de partid, 
vom crea o bază mai bună pen
tru adincirea democrației mun
citorești, pentru buna funcționa
re a comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii, a altor orga
nisme obștești — una din con- 
dițiunile dezvoltării democrației 
noastre în general. Pentru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate — așa cum ea 
a fost definită de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
a partidului — trebuie să asigu
răm o participare tot mai largă 
a întregului popor Ia luarea și 
înfăptuirea tuturor hofărîrilor. 

participarea con- 
întregului popor,

înfăptuirea 
Numai cu 
știentă a 
stăpîn pe destinele sale, puterti 
asigura edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
crearea condițiilor pentru tre
cerea treptată spre comunism ! 
(Aplauze puternice). Totodată, 
este necesar să acordăm mai 
multă atenție întăririi discipli
nei de partid, a spiritului de 
răspundere al fiecărui activist 
de partid și de stat, al fiecărui 
comunist, pentru îndeplinirea 
sarcinilor și îndatoririlor lor. 
Trebuie, de asemenea, să acțio
năm pentru întărirea disciplinei 
în producție, deoarece aceasta 
constituie o latură inseparabilă 
a dezvoltării activității noastre 
sociale, a participării conștiente 
a poporului la dezvoltarea operei 
de construcție a noii societăți.

Sînt convins că organizația de 
partid a Capitalei va face totul 
pentru a-și îndeplini, în toate 
domeniile de activitate, marile 
sale îndatoriri, că se va prezenta 
în 1975 cu îndeplinirea cincina
lului în patru ani și jumătate. 
Vă urez succese cit mai mari în 
această privință ! (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși, /

După cum se știe, partidul și 
statul nostru desfășoară o largă 
activitate internațională. In în
treaga sa politică externă, 
partidul, statul nostru se că
lăuzesc după principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și 

la amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state. Aceste princi
pii capătă o afirmare tot mai 
puternică in lume, sînt re
cunoscute astăzi, intr-o măsură 
tot mai mare, ca singurele în 
stare să asigure relații noi, de 
colaborare și pace intre toate 
statele lumii.

Acordăm, desigur, o atenție 
deosebită, colaborării cu toate 
țările socialiste, milităm pentru 
întărirea unității lor, considerind 
că aceasta corespunde interese
lor tuturor acestor state și fie
cărei țări socialiste în parte, 
cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume.

O atenție deosebită acordăm, 
de asemenea, lărgirii colaborării 
cu țările care au trecut Pe ca
lea dezvoltării independente, cu 
mișcările de eliberare națională. 
Considerăm că lărgirea acestei 
colaborări corespunde atît inte
reselor fiecărei țări, cit și cau
zei generale a luptei antiimpe- 
riallste, cauzei păcii Și colabo
rării.

Totodată, in spiritul coexis
tenței pașnice, promovăm largi 
relații cu toate statele lumii, 
inclusiv cu statele capitaliste 
dezvoltate, extindem partici
parea României la diviziunea 
internațională a muncii. Acțio
nând în acest fel, aducem o con
tribuție activă Ia desfășurarea 
luptei popoarelor împotriva po
liticii imperialiste de forță și 
dictat, pentru înfăptuirea unor 
schimbări radicale în viața in
ternațională.

Trebuie să menționăm că eve
nimentele din ultimii ani. inclu
siv cele din 1972 — și aș putea 
spune și de la începutul anului 
1973 — confirmă pe deplin jus
tețea politicii externe a Româ
niei, a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Na
ționale cu privire la evoluția 
vieții și a relațiilor internațio
nale. în lume s-au produs 
schimbări importante, care con
tinuă să se accentueze, impri- 
mînd un curs spre destindere, 
spre crearea unor condiții mai 
bune pentru soluționarea di
verselor probleme complicate pe 
calea tratativelor, pe cale paș
nică.

Crește rolul popoarelor în via
ța internațională, se dezvoltă 
conștiința lor, care reprezintă o 
forță tot mai importantă în des
fășurarea activității pe plan 
mondial.

Salutăm cu multă satisfacție 
parafarea acordului de la Paris 
cu privire la încetarea războiu
lui din Vietnam. Sperăm că, 
așa cum s-a spus, el va fi sem
nat în ziua de. 27 ianuarie și că 
din această zi. vor înceta cu de
săvârșire acțiunile militare. 
România a acordat întotdeauna 
întregul său sprijin poporului 
vietnamez și celorlalte popoare 
din Indochina, a inilitat cu fer
mitate pentru o soluționare po
litică, pe calea tratativelor, a 
războiului din Vietnam și, in 
general, din Indochina. Ne ex
primăm speranța că acordul 
realizat va deschide calea pentru 
o pace trainică, creînd condițiu
nile ca poporul vietnamez, po
poarele din Indochina să-și 
poată consacra forțele dezvol
tării lor economice și sociale, 
să-și poată soluționa problemele 
corespunzător voinței și hotări- 
rii lor. fără nici un amestec din 
afară. (Vii aplauze). Și în viitor 
România va dezvolta larg co
laborarea cu aceste state, 
deoarece considerăm că pe a- 
ceastă cale vom putea contribui 

la vindecarea mai rapidă a 
rănilor războiului, la dezvolta
rea acestor țări, la întărirea 
prieteniei și colaborării între 
popoarele noastre.

Acordăm o mare atenție în
făptuirii securității în Europa. 
Participăm activ la Helsinki la 
elaborarea și definitivarea mă
surilor în vederea ținerii confe
rinței general-europene. Sîn- 
țem hotăriți să acționăm — atit 
în cadrul lucrărilor pregătitoare, 
cit și în viitor, in diferite for
me, inclusiv in cadrul Conferin
ței Generale — pentru ca hotă
rîrile ce se vor lua să țină sea
ma de dorința și interesele tu
turor popoarelor din Europa, să 
asigure așezarea relațiilor din
tre ele pe o bază nouă, să ga
ranteze dezvoltarea liberă, inde
pendentă a fiecărei națiuni, co
laborarea largă între statele 
continentului, să deschidă per
spective pentru o pace îndelun
gată și, in același timp, să Con
tribuie la Soluționarea și a altor 
probleme în relațiile cu toate 
statele lumii.

Acordăm o mare atenție pro
blemelor militare din Europa. 
Considerăm că la soluționarea 
acestor probleme — parte inte
grantă a securității și dezvoltă
rii pașnice a Europei — trebuie 
să participe toate statele. Este 
necesar să se găsească forme 
corespunzătoare pentru a fi a- 
bordate multiplele probleme 
care se ridică în legătură cu 
aceasta, ca popoarele să reali
zeze pași înainte spre dezanga
jare militară, spre reducerea și 
retragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state, redu
cerea trupelor naționale, precum 
și spre înfăptuirea altor măsuri, 
care să meargă în direcția des
tinderii, a păcii și cooperării in 
Europa. (Aplauze puternice).

In cadrul securității europene 
acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor eu țările 
din Balcani, cooperării balcani
ce, considerind că există condi
ții mai favorabile pentru a 
transforma această regiune în- 
tr-o zonă a colaborării și păcii.

Ne preocupăm și sîntem în
grijorați de menținerea încordă
rii din Orientul Mijlociu. Con
siderăm că trebuje să se depu
nă eforturi susținute pentru a 
se ajunge la o soluție politică, 
în spiritul rezoluției Consiliului 
de Securitate. In același timp, 
este necesar să se țină seama 
de necesitatea de a se asigura 
rezolvarea problemei populației 
palestiniene, în conformitate cu 
interesele acesteia.

Trebuie să acționăm cu mai 
multă fermitate, împreună cu 
toate forțele progresiste, în ve
derea soluționării problemelor 
litigioase dintre state pe calea 
politică, a tratativelor, pen
tru lichidarea tuturor zonelor 
de încordare din lume. Aceasta 
corespunde intereselor tuturor 
statelor lumii, cauzei progresu
lui și civilizației în general.

Acordăm o mare atenție pro
blemei dezarmării generale și 
în primul rînd a celei nucleare, 
dorim ca sutele de miliarde de 
dolari care se cheltuiesc acum 
pentru înarmare, să fie folosite 
în scopul bunăstării și fericirii 
popoarelor. Nu este un secret 
că și România este nevoită să 
facă eforturi în această direcție 
în vederea întăririi capacității 
de apărare a țării. Lupta pentru 
dezarmare nu este o problemă 
abstractă, ci o problemă con
cretă, atit a poporului nostru, 

cît și a tuturor popoarelor. Tre
buie să facem totul pentru a Se 
trece la realizarea unor măsuri 
concrete de dezarmare. (Aplau
ze prelungite).

In stabilirea unor noi relații 
în viața internațională și în 
promovarea cursului spre des
tindere care a inceput, un rol 
tot mai important are Organi
zația Națiunilor Unite și alte 
organisme internaționale. Ca și 
pină acum, România va acționa 
cu toată fermitatea pentru creș
terea rolului O.N.U. și a celor
lalte organisme internaționale. 
F.ste necesar ca la soluționarea 
problemelor internaționale să se 
țină seama de interesele tuturor 
statelor și popoarelor, ca fiecare 
stat — fie el mare, mijlociu sau 
mic — să participe cu drepturi 
egale la găsirea celor mai bune 
soluții care să garanteze inde
pendența. suveranitatea, pacea 
și dezvoltarea fiecărui popor.

Apreciem pozitiv schimbările 
care au loc în lume, dar nu ne 
facem iluzii că totul va merae 
de la sine. Știm că mai sînt for
țe ostile destinderii și indepen
denței popoarelor. De aceea, 
considerăm că este necesar să 
facem totul pentru unirea tutu
ror forțelor progresiste, antîim- 
perialiste. Stă in puterea popoa
relor să asigure afirmarea in 
lume a unei noi politici !

In ce o privește, România va 
face totul pentru a contribui Ia 
extinderea colaborării între po
poare, la asigurarea păcii în 
lume, conștientă că această po
litică corespunde pe deplin in
tereselor vitale ale poporului 
nostru, ale tuturor popoarelor, 
cauzei prieteniei între toate ;nn- 
țiunile lumii. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși,
în încheiere, aș dori să mul

țumesc oonferinței, comuniștilor, 
oamenilor muncii din Capitală 
pentru urările ce mi-au fost 
adresate în aceste zile și astăzi/ 
In toate acestea văd o aprobare 
a politicii interne și externe a 
partidului nostru, o expresie a 
hotărîrii oamenilor muncii drn 
București ca și a întregului nos
tru popor, de a înfăptui cu fer
mitate această politică.

Vă pot asigura, tovarăși, că în 
ce mă privește, voi servi cu 
toată ființa mea cauza po
porului, a partidului, a comu
nismului și păcii. (Aplauze pu
ternice ; urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — La mulți ani !“).

Doresc să-mi exprim încă 
o dată convingerea că organiza
ția de partid din Capitala pa
triei noastre socialiste își va în
deplini cu cinste marile îndato
riri ce-i revin, că oamenii mun
cii din București își vor spori 
aportul Ia triumful societății so
cialiste imultilateral dezvoltate 
in România, la bunăstarea și 
fericirea întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice ; urale. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul").

Vă doresc dumneavoastră, tu
turor comuniștilor șl oamenilor 
muncii din Capitală multe suc
cese în întreaga activitate, sănă
tate și fericire !

(Aplauze îndelungate ; urale 
puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.“. Toți par
ticipanții la conferință ovațio
nează minute in șir pentru 
partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Un om între oameni, 
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Versuri: Muzica :
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Copilul cobora cu Oltul 
De pe-un frumos picior de plai 
Pe unde-au ridicat norodul 
La lupte, Tudor și Mihai.

Venea cu Argeșul la vale, 
Venea prin codrii seculari 
Unde-au zidit cu dor și jale 
Odată, zece meșteri mari.

Copilul a venit să fie 
La numai cinsprezece ani, 
In focul luptelor solie 
De muncitori și de țărani.

Cumplită s-a stîrnit prigoana 
Adolescentului bărbat 
Purtat în lanțuri spre Doftana, 
Din fragezi ani întemnițat.

1

*

i

Dar lanțuri n-au fost ca să-l abată 
Nici cruntul temnițelor zid,
Inima lui neînfricată
Batea cu foc pentru partid.

Sub soarele eliberării, 
La al istoriei zenit, 
în fruntea tinerilor țării 
Partidu-avea un fiu călit.

)

Iar azi în fruntea României 
E-alesul unui brav popor 
Chezaș al muncii și-omeniei 
Spre comunism, spre viitor.

In orînduirea noastră, criteriul fundamental de apreciere a omului 
îl reprezintă activitatea socială utilă, munca; numai muncind cu rîvnă, 
în fabrici și uzine, pe șantiere de construcții, pe ogoarele țării, în unitățile 
de cercetare și învățămînt, în toate domeniile producției materiale și 
spirituale, aflîndu-se în primele rînduri ale constructorilor socialismului 
din țara noastră, tineretul se va putea afirma din plin, își va face cu 
adevărat datoria față de patria sa socialistă, față de propriul său viitor. 
Constituie, de aceea, o înaltă îndatorire a Uniunii Tineretului Comunist 
de a educa tineretul in spiritul respectului și al dragostei de muncă, 
al dorinței de a închina patriei, poporului, întreaga sa activitate, 
toate cunoștințele si priceperea sa.

' ’ ' NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvîntarea la Adunarea festiva consacrată sărbătoririi semicentenarului U.T.C.



Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a născut la 26 
ianuarie 1918, în localitatea 
Scornicești, județul Olt. Era 
al treilea copil care s-a năs
cut în casa țăranului Andru- 
ță Ceaușescu, într-o familie 
care avea să numere zece.

Este absolvent al Acade
miei de Studii Economice 
din București.

De la virsta de 11 ani a 
început să lucreze în dife
rite ateliere și fabrici din 
București. în scurt timp s-a 
încadrat în mișcarea mun
citorească revoluționară, 
participînd activ la marile 
frămîntări și zguduiri soci
ale din România antebelică. 
In anul 1933 a intrat în rin- 
durile Uniunii Tineretului 
Comunist din România, de
venind activist de bază al 
organizației din București. 
Din același an este membru 
al Partidului Comunist Ro
mân.

în luna iunie a anului 
1933, este ales membru în 
Comitetul Național Antifas
cist. organizație legală în
ființată din inițiativa P.C.R.

încadrat în mișcarea 
muncitorească revoluționa
ră și antifascistă, Nicolae 
Ceaușescu face pentru pri
ma dată cunoștință cu ares
tul poliției, la 23 noiembrie 
1933. Avea pe atunci virsta 
de 15 ani.

în anul 1934, Nicolae 
Ceaușescu este arestai și 
anchetat de trei ori pentru 
activitatea sa revoluționară 
Și antifascistă.

în 1936 este arestat din 
nou. în această perioadă ac
tiva ca secretar al Comite
tului regional al U.T.C. 
Prahova. Condamnat de Tri
bunalul Comandamentului 
corpului II Armată din Bra
șov, este eliberat în 1938, 
după ce și-a executat in în
tregime condamnarea la 
Doftana. Ieșit din închisoa
re reinnoadă repede firul ac
tivității sale revoluționare. 
In calitate de membru al 
comisiei tineretului comu
nist pe Capitală și apoi — 
din toamna anului 1939 — 
ca membru al Comitetului 
Central a| Uniunii Tinere
tului Comunist, desfășoară 
o intensă activitate, ia parte 
Ia numeroase acțiuni iniția
te de partid.

In septembrie 1939. în ca
dru] Conferinței Uniunii 
Tineretului Comunist s-a 
format un secretariat a) 
U.T.C. din care a făcut par
te și Nicolae Ceaușescu. 
Organele de siguranță află 
repede de această alegere a 
lui Nicolae Ceaușescu in 
conducerea organizației co
muniste dc tineret și poli
ția primește ordin să treacă 
la arestarea și trimiterea lui 
in judecată. Neputind fi insă 
găsit, este condamnat în lip
să pentru delictul de „unelti
re contra ordinei sociale“.

Activînd în adincă ilega
litate, ferindu-se cu abilita
te de urmăritori, Nicolae 
Ceaușescu participă activ la 
reorganizarea Uniunii Tine
retului Comunist, la inten
sificarea activității acestei 
organizații în întreaga țară.

în această perioadă a cu
noscut-o pe viitoarea sa so
ție, Elena Petrescu, munci
toare tcxtilistă și militantă 
antifascistă ca și el.

Soția sa. Elena Ceaușescu, 
este astăzi dr. inginer in chi
mie, membră a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, director general 
al Institutului Central de 
Cercetări Chimice. Copiii : 
Valentin, cercetător fizician ; 
Zoe-Elena, matematician, 
membru supleant al Bi
roului C.C. al U.T.C. ; Nicu, 
student în anul III la Fa
cultatea de fizică, vicepre
ședinte al Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studențești 
din Centrul Universitar
București.

Către sfîrșitul lunii iu
lie 1940, este prins de or
ganele politiei, arestat și în
temnițat in închisoarea ji
lava din București. In aceas
tă perioadă l-a cunoscut pe 
tovarășul Ion Gheorghc 
Maurcr, pe atunci avocat al 
apărării comuniștilor.

Incheindu-și perioada de 
detenție. este transferat.

impreună cu alti militanți 
revoluționari, in lagărul de 
la Tg. Jiu. Ieșind din la
găr, în vîrstă de 27 de ani, i 
se încredințează de către 
conducerea partidului, în zi
lele insurecției armate de la 
23 August 1944, funcția de 
secretar general al Uniu
nii Tineretului Comunist. 
Cu experiența sa revoluțio
nară, cu forța sa de a cuceri 
oamenii. Nicolae Ceaușescu 
a însuflețit tineretul țării în 
lupta pentru instaurarea la 
conducerea României a unui 
guvern care să reprezinte c.u 
adevărat interesele națio
nale.

La Conferința Națională a 
Partidului Comunist din Ro
mânia din octombrie 1945 
este ales membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist. I se încredințează 
pe rînd o serie de sarcini pe 
linie de partid și de stat. Ac
tivează, o perioadă, în 1946 
ca secretar al Comitetului re
gional dc partid Dobrogea, 
iar apoi, pînă in 1947, ca 
secretar al Comitetului re
gional de partid Oltenia.

în 1948 Congresul de uni
ficare al Partidului Comu
nist Român cu Partidul So
cial-Democrat îl alege mem
bru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Român ; la congresul 
următor. în 1952. este ales 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului.

în toată această perioadă 
i s-au încredințat o serie de 
munci de răspundere în con
ducerea statului.

In aprilie 1954 devine se
cretar al C.C. al P.C.R., iar 
din 1955 pînă în martie 
1965 este si membru al Bi
roului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului.

în mod deosebit s-a făcut 
remarcată grija pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat-o în continuare — 
cu toată răspunderea și ca
pacitatea de efort pe care 
i-o cerea îndeplinirea celor
lalte sarcini — educării și 
formării tineretului, ridicării 
și promovării din rîndurile 
acestuia a numeroase cadre 
tinere bine pregătite. care 
ulterior au primit diferite 
însărcinări de răspundere în 
conducerea partidului și sta
tului. alătur; de Nicolae 
Ceaușescu. Este de subliniat 
faptul că a îndrumat direct 
activitatea Uniunii Tineretu
lui Comunist. întreaga acti
vitate de formare pentru 
muncă și viată a tinerei ge
nerații din patria noastră.

In martie 1965, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este ales 
prim-secretar al Partidului 
Comunist Român. în această 
calitate, la Congresul al 
IX-Iea a| P.C.R. din iulie 
1965. a prezentat Raportul 
de activitate al Comitetului 
Central. La acest congres 
este ales membru al Comi
tetului Executiv, al Prezi
diului Permanent și secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

La data de 9 decembrie 
1967 Marea Adunare Națio
nală îl alege președinte al 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în noiembrie 1968 a fost 
ales președinte a] Consiliu
lui Național al Frontului 
Unității Socialiste.

De la înființarea Consiliu
lui Apărării Republicii Socia
liste România. în martie 1969, 
este președinte al acestui 
consiliu și, in această calita
te, comandant suprem al 
forțelor armate ale țării.

Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
din august 1969, îl alege pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar gene
ral al partidului, iar In 
prima ședință plenară a 
noului Comitet Central al 
partidului este ales membru 
al Comitetului Executiv și 
ai Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.

Pentru activitatea sa. to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost decorat cu ordine și 
medalii ale Republicii Socia
liste România, i s-au con
ferit titlurile de Frou al 
Muncii Socialiste și Erou al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

DE CE ESTE ALESUL
Șl CONDUCĂTORUL NOSTRU

Din cuvîntarea tovarășului

ION GHEORGHE MAURER
municipale de 
prilejul propu-

la Conferința extraordinară a organizației 
partid București — 12 iulie 1969 — cu , 
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al Parti
dului Comunist Român.

„Cred că este lesne de înțeles pentru ce un om care și-a închinat viața toată, in ceea ce 
această viață a avut mai bun, cauzei partidului, să-și inceapâ cuvintul, exprimind mulțumirea 
profundă pe care o resimte față de hotârirea ce ați luat-o de a propune Congresului partidului 
candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru realegerea sa in funcția de secretar ge
neral...

Eu văd in această hotărire un act de re cunoaștere și un act de adincă semnificație po
litică. Un act de recunoaștere meritată pentru acest strălucit fiu al țării, pentru 
migala cu care a pus in valoare adevă rurile și frumusețea socialismului, măreția lui, 

pentru energia cu care a luptat ca aceste a- devâruri să fie luate în seamă in lume, să-și 
croiască drum din ce în ce mai larg, pentru destoinicia cu care a lucrat la construirea, la 

înfăptuirea socialismului in țara noastră.
Dar acest act este, in același timp și un act de adincă semnificație politică. El vădește 

atașamentul partidului intreg față de cei ca re-și îndeplinesc datoria in chipul in care și-o 
îndeplinește tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru întregul său trecut, pentru realizările sale, 
pentru perspectivele pe care munca sa viitoare ni le deschide**.

FILE DE ALBUM

: -

ome- 
sau 

arcuiri 
aceasta 

impresie 
ia firul 
și întîl- 

matcă. 
oricare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu in anul 1946 la Constanța. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu secretar al Comitetului 

Regional P.C.R. - Dobrogea.

O așezare 
nească de deal 
istoria in 
geologice : 
este prima 
a celui ce i 
văii, în sus, 
nește un loc 
Un sat ca 
altul dacă nu chiar 
mult 
mai 
nios, Scornicești. Un 
centru de 
azi, reunind 
trivă istoria 
și prezentă, 
de oameni și 
dă, prefaceri 
mice și sociale 
consens cu însăși ide- 
ea de progres. Dar 
mai înainte de toate, 
satul acesta, Scorni
cești, rămîne legal 
de numele și viața

...

mai simplu, 
puțin ceremo-

comună 
deopo- 
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unui om. Cel 
năștea acum 
zeci și cinci 
și era al treilea in
tr-o familie de zece 
copii, numeroasă, să
racă, dar răbdătoare 
și harnică in armo
nia ei, în truda de 
a-și gospodări cu 
pricepere casa și pu
ținul pămint pe care 
îl avea în astfel de 
familii 
de fapt
țara, în greul și nă
dejdea lor s-a spri
jinit istoria Se gîn- 
dea însă atunci, ci
neva, că peste ani și 
ani copilul cu ochii 
ca „două boabe de 
piper" avea să ui
mească și să desco
pere în alt chip lu
mea, dedieîndu-se ei

ce se 
cinci- 

de ani

s-a rezemat 
întotdeauna



La mulți ani, iubite conânător!
Sîntcm aici, la Uzina mecanică din 

Sinaia peste 600 de uteciști și pentru 
fiecare din noi întreaga Dumneavoastră 
viață și muncă constituie un exemplu. 
Un exemplu de înaltă abnegație revo
luționară. de dragoste și dăruire pen- 

‘ ‘ Sfat
amintirea noastră fap- 

ale

tru binele patriei, al poporului 
mereu vii în r _ . ' '
tele Dumneavoastră eroice și __
uteciștilor pe care i-ați condus și în
drumat pe aceste meleaguri.

Păstrăm în memoria noastră, la loc 
sfînt. cuvintele și îndemnurile 
ni le-ați adresat cînd ați fost, 
mult. în mijlocul nostru, AțJ 
-------- - a]

mal

pe care 
nu de- 

vorbit 
uzinei, 
tineri

atunci întregului colectiv
v-ați adresat nouă, celor ... ___
muncitori, indicîndu-ne căile prin care 
uzina. însăși viata noastră, poate 
veni un obiectiv important al noii 
vilizații industriale ce se edifică 
tăzi. Și cuvintele Dumneavoastră 
devenit fapte

Acum, cînd aniversați 55 de aniAcum, cînd aniversați 55 de ani de 
viață și 40 de ani de muncă și luptă 
continuă pentru binele întregii țări, 
doresc să vă adresez Dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urările mele, ale celorlalți uteciști din 
uzină .urări sincere .tinerești, de sănă
tate și fericire, de viată lungă și no
bile succese în istorica misiune pe care 
o aveți de a conduce destinele țării.

ION SANDU
lăcătuș la Uzina de mecanică fină din 

Sinaia

Ori de cîte ori vine o zi cînd se mai 
împlinește un an în viața unui om 
dintre cei pe care-i simt aproape de 
mine, părinți sau prieteni. îm) năvă
lesc în suflet o mulțime de amintiri, 
gînduri — imaginea stăruitoare a celui 
sărbătorit Simt același lucru și acum, 
cînd Dumneavoastră, om drag nouă tu
turor. prețuit și stimat de noi. sărbă
toriți al 55-lea an de viață.

Eram încă pe băncile școlii cînd 
v-am ascultat Ia Congresul U.T.C.. iar 
mal apoi la aniversarea semicentenaru
lui organizației noastre. Dincoto de a- 
precierile elogioase dar și de critica ce 
nu lipsea niciodată, simțeam cu satis
facție aceeași grijă și preocupare ca 
tînăra generație să crească frumos și 
drept.

Dar aveam să înțeleg șl mai bine a- 
cest lucru cînd Dumneavoastră, stima
te tovarășe Ceaușescu. ne-ați invitat 
oe noi. membrii Biroului C.C. al U.T.C. 
la o discuție asupra activității organi
zației noastre.

M-a surprins atunci cit de bine ști
ați tot ce ne ..doare" pe noi. cît de 
multe lucruri cunoașteți despre dorin
țele. aspirațiile, realizările si nereali- 
zările tinerei generații. Si nu numai 
atît. dar am înțeles cît de mult pre- 
țuiți forța și calitățile tineretului nos
tru. cît de bine ne înțelegeți și cîte 
speranțe vă puneți în noi. am simțit 
atunci că toate aceste lucruri erau de
parte de a se datora numai unei in
formări riguroase i am înțeles că omul 
cu priviri pătrunzătoare, cu glasul cînd 
sever, cînd blînd și sfătos, stăpînește 
un dar neprețuit i tinerețea sufletului.

De aceea astăzi, din toată inima vă 
urez i mulți ani și tinerețe fără bătrî- 
nețe. scumpe tovarășe Ceaușescu l

DOINA CIOFU 
studentă la Institutul medico-farmaceu- 
tic București, membră supleantă a Bi

roului C.C. al U.T.C.

îmi satisfac serviciul militar într o 
subunitate de grăniceri situată în apro
pierea unui mare obiectiv industrial al 
țării, pe care dumneavoastră personal 
-ați vizitat de atîtea ori. V-am văzut 
re magistrală, acolo unde oamenii au 
ridicat, sub îndrumarea dumneavoas-

VIITORUL PATRIEI

tră, cea mai mare cetate a luminii din 
istoria contemporană a poporului nos
tru. Eram In postul meu, de veghe, la 
viaduct, și o imensă bucurie îmi inun
da sufletul

Acum, cînd aniversați cel de al 
cincizeci și cincilea an al vieții, și al 
patruzecilea an de activitate revoluțio
nară, eu. noi toți, de pe itinerarele 
noastre de graniță dir> conștiințele în 
care modelul dumneavoa-tră luminos 
a făcut să strălucească și mai Intens 
idealul nostru, al tuturoi. vă urăm cu 
căldură sănătate, fericire, ani mulți și 
izbîndă deplină în măreața operă de 
conducere a națiunii spre înaltele culmi 
ale comunismului.

Fruntaș
TUDOR VOINEA

Aceste rînduri visam să le scriu ex
trem de simplu, pe cît e de simplă e- 
moția care trebuie să însoțească o 
urare Dar „la mulți ani" rostește și 
scrie in aceste clipe o țară întreagă, și 
urarea unui scriitor nu e. într-o ase
menea fericită împrejurare, cu nimic 
mai importantă decît aceea a oricărui 
ins. muncind cine știe cum și unde în 
largul patriei. Și m-a cuprins un trac 
foarte ciudat și nou. căci sînt primele 
cuvinte pe care le-am scris vreodată u- 
nui om politic. Un trac de examen. Aș 
fi vrut să nu dau frîu liber vreunei me
tafore. as ti vrut să scriu doar senti

mente. Insă cînd o țară întreagă tace o 
urare, glasul ei inmiit e prea puternic, 
iar scriitorul, întotdeauna, nu știe să iasă 
din anonimat decît cu cuvinte, în care 
iubește și slăvește ceea ce iubesc și slă
vesc toți oamenii de azi. Acolo unde 
orice om merge la țintă, scriitorul ade
sea ocolește. Aș vrea să se înțeleagă din 
aceste rînduri șovăitoare o emoție cît 
mai directă și mai puternică, cea pe 
care o simt ca om ce nu scrie, ca sim
plu cetățean. Republica a fost sărbăto
rită de curînd O sărbătoare care o a- 
nunța pe cealaltă, la nici o lună depăr
tare. Slava primei sărbători, răsfrîntă 
asupra celei de a doua, mi se pare cel 
mai bun semn bun tn această republi
că atît de destoinică, am citit cărți și 
am scris cărți, norocos să trăiesc într-un 
stat în care litera își are întreaga forță 
magică, în care cultura e respectată și 
sprijinită, în care omul politic este 
apărătorul frumosului. De la omul poli
tic am învățat o lecție extrem de grea, 
dar măreață, aceea a responsabilității. 
Un scriitor, dacă e serios, își asumă 
responsabilități cînd scrie o carte, și in 
fața opiniei publice și a istoriei desigur 
că dă socoteală pentru ea. Tnsă omul 
politic nu scrie o carte, el scrie însăși 
viața, ducînd pe umeri clipă de clipă o 
responsabilitate care întrece toate bi
bliotecile. O carte nereușită se iartă. 
Omul politic își asumă însă, cu un cu
raj pe măsura întregii epoci, scrierea 
unor evenimente, a unor cotituri, a unor 

înaintări gigantice. El poartă pe umeri 
întregul edificiu, în care se cuprinde și 
cultura, în care se cuprinde totul. Toc
mai de aceea, urarea aceasta, adresată 
unui om, devine o urare adresată de 
noi toți propriului nostru destin. Iar 
cei ce scriu urează în clipa de față 
propriului lor condei, propriei lor opere.

Și așa cum mi-a fost teamă, iată că. 
năpădit de adîncimea atitor înțelesuri 
pe,. care un om politic le trezește numai 
prin persoana lui, m-am pierdut în cu
vinte. încă o dată, emoția se naște din 
tot ce înseamnă republica și omul care 
devine simbolul ei permanent și defini
tiv. Sînt fericit că scriu țntr-o 
țară în care scrisul înseamnă atît de 
mult, pentru că oamenii politici i-au 
restabilit valoarea. Și închei cu cuvin
tele cele mai bune, cu scrisoarea cea 
mai scurtă poate, singura pe care ar fi 
trebuit să o scriu : LA MULȚI ANI !

PETRU POPESCU
scriitor

Aș vrea ca rîndurlle pe care vi Ie 
adresez să poarte încărcătura sentimen
telor și gîndurilor generației mele, re
cunoștința pe care v-o poartă pentru 
tot ce ați făcut și faceți pentru noi. ti
nerii. Indiferent de naționalitate. Isto
ria contemporană stă mărturie înțelep
te! politici naționale a P.C.R.. a neobo
sitei lupte șl activități desfășurate de 
Dumneavoastră stimate tovarășe secre
tar general. Copilăria șl tinerețea ne-au 
fost și ne 'înt luminate de soarele so
cialist a cărui strălucire a rodit în uni
tatea întregului popor în iurul conducă
torului său iubit. Trebuie doar să-ti des- 
hizt ochii să vezi, urechile să auzi frea

mătul clocotitor al armatei de construc
tori al orînduirii noastre noi. Tn caden
ța acestui detașament uriaș ne încadrăm 
și noi. cetățenii de naționalitate ma
ghiară.

Permitețl-ml. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu ca acum, cu prilejul zilei 
Dumneavoastră de naștere, să vă urez, 
în numele nostru, al tuturor, multă sănă
tate și viață îndelungată.

SARKANY CSABA 
muncitor lăcătuș la Uzina de reparații 

auto — Tg. Mureș

Sper să nu mi-o luați tn nume de rău 
dacă în acest moment sărbătoresc din 
viața Dumneavoastră, o să vă snun cîte 
ceva despre no), oamenii din Mărări- 
neni. despre satul nostru. O să mă refer 
în primul rînd la felul cum oamenii pri
vesc munca. La sfîrsitul anului trecut 
ferma legumicolă a obtinut premiul 
Intîi pe județ și Ordinul Muncii clasa 
I-a. Rezultate bune am avut și la cul
turile de cîmp și la fermă Si doresc să 
vă scriu, tn al doilea rînd despre felul 
cum oamenii tnteleg viata. Cind spun 
aceasta mă gîndesc la toți oamenii sa
tului. dar mal ales la noi. cel tineri A- 
vem condiții de muncă și de viată din 
ce în ce mal bune si tn aceeași măsu
ră. posibilități de afirmare. Vă rog să 
primiți aceste rtnduri — tn care am vor
bit despre rezultatele noastre șl desorr 
viața noastră — ca pe un dar din partea 
mea și a celorlalți tineri din Mărăclneni 
de ziua Dumneavoastră, un dar făcut 
omului care se străduiește din toate 
puterile sale pentru ca noi toți să mun
cim mai bine și să trăim mai bine.

ELENA IONESCU
Cooperativa agricolă de producție „1907*' 

din Mărăcineni. județul Buzău

DESTIN! ISTORIC
cu o rezistență și te
nacitate de cea mai 
înaltă excepție ? „E- 
xistă destine politi
ce care par marcate 
chiar de la început 
de semne ori coinci
dențe stranii, spune 
Ilamelet. biograful 
său de mai tîrziu. 
Nicolae Ceaușescu, 
astăzi apărătorul in
dependenței țării 
sale, a văzut lumi
na zilei la 26 ianua
rie 1918, adică in 
chiar anul în care 
populația Transilva
niei își proclama vo
ința de a vedea în- 
făptuindu-se integri
tatea teritorială a 
României“,

Mă uit azi peste 
acele dealuri, privesc 
chipuri de oameni,

case, drumuri și ni' 
mic spectaculos, ni
căieri : dimpotrivă,
totul este firesc, li
niștit. O liniște mat
că, s-ar putea zice, 
abur crud de zăpezi 
și clătinare de ar
bori. Și totuși, in ex
cepția ei cea mai cu
rată. viața celui ce 
călca cu tălpile sale 
desculțe pămîntul a- 
vea să devină, încă 
din fragedă copilărie, 
istorie. Și avea să-și 
pună pecetea pe un 
timp eroic. „Era un 
copil curajos, ne spu
nea sora sa. Elena, 
azi directoare a li
ceului din comună. 
Mama ne povestea 
că nu-i era frică de 
nimic. Și nu-i era 
frică, mai intîi și-n- 

tîi, de muncă Venea 
de la școală și între
ba : mamă eu ce am 
de făcut ? Și lua. pe 
umerii săi pînă sea
ra tîrziu, grijile gos
podărești ale casei. 
Scara își pregătea 
lecțiile, învăța de pc 
cărți împrumutate. 
Dar nu se plingea 
niciodată că-i e greu, 
deși greu ne era la 
toți. El nu obosea 
niciodată și-i îndem
na și pe ceilalți : 
haideți cu mine la 
treaba !“

Casa, ca toate cele
lalte din sat — insu
le verzi de verdeață 
in mijlocul anului 
de o simplitate so
bră acum, in reflex 
de zăpezi — se ridi
că dintr-o margine 

de rîu. Ea și-a cîști- 
gat un drept la isto
rie printr-un nume 
de familie. Casă de 
țărani săraci, cu pă- 
mint pe jos și acope
rită cu șiță. Casă de 
oameni gospodari 
care se luptau cu ne
voile și răzbateau 
prin muncă și prin 
cinste. Din această 
casă spre o altă 
lume, a muncitorilor, 
ncuitind-o pe aceea 
Pe care o lăsa acasă, 
a țăranilor Nu avea 
nici un ban în buzu
nar, pleca singur și 
avea să se întoarcă 
după cîțiva ani de 
dublă ucenicie și ca
lificare : muncitor și 
revoluționar

„Era cu o cămașă 
cu mineci scurte, așa 

l-am văzut — își a- 
mintește sora sa. Era 
obosit, între jan
darmi. I s-a impus 
să stea acasă, să nu 
mai plece. Dar după 
un scurt timp s-a 
hotărit din nou. fmi 
pare că tata a vîndut 
o oaie atunci și i-a 
făcut rost de bani“

Au urmat ani de 
mari și lungi frăimn- 
tări sociale de încer
cări grele ale isto
riei Știm ce s-a în- 
timplat: arestări, pri
goniri Forțele denio^ 
cratice. muncitorești 
străbateau lungul 
traseu al luptei și re
zistenței. In frontu
rile acestea se re
marcase deja o per
sonalitate : Nicolae
Ceaușescu Și știm 

ce s-a mai întîmplat, 
știm cine sîntem și 
unde sîntem mai ales 
și știm cărei șanse 
datorăm aceasta. Un 
lucru rămîne fasci
nant. Privesc acele 
coline și văi. chipuri 
de oameni, case și 
drumuri care au fost 
martore odinioară 
copilăriei celui al că
rui nume stă astăzi 
pe buzele și în ini
mile tuturor Ele. a- 
cele locuri au rămas 
in parte aceleași. Și 
oamenii sînt într-un 
fel aceiași. Marcați de 
semnele timpului, e- 
vident dar, într-un 
fel. aceiași. întoar
cem filele istorici în
dărăt și îi găsim aco
lo de secole și seco
le. Alții, generații 
după generații. dar 
parcă aceiași Imagi
nea cea mai eloc
ventă a ideii de fa
milie. Și a neuitat ii 
rădăcinilor, a legă

turilor tari cu pă
mîntul, cu viața, cu 
oamenii. Și ceea ce 
este și mai fascinant 
e permanența însăși 
a însemnelor unui 
destin. Nu resimțim 
noi, in alcătuirea 
noastră de familie u- 
nicâ, socialistă, acel 
și azi veșnic proas
păt „haideți cu mine 
la treabă“, nu este el 
confirmarea, de atî- 
tea și atîtea ori pil
duitoare. a unui mod 
propriu de a fi și cu 
care comunicăm zil
nic, deschis, direct ?! 
„Haideți cu mine la 
treabă“, iată un în
demn în care — 
mi-ngădui să spun 
— îl intîlnim. în 
constanța și comple
xitatea personalită
ții sale de azi pe cel 
care încă de mic era. 
prin excepție, mare. 
Și n-a contrazis cu 
nimic aceasta

A. I. ZAlNESCU



NICOLAE CEAUȘESCU
ADRESÎNDU-SE TINERETULUI
• „lubifi-vă părinții, care muncesc 

pentru voi, iubiți partidul comunist, 

care vă asigură o viață fericită, un 

viitor luminos, iubiți patria noastră 

socialistă, în care v-ați născut și pe 

care trebuie să o slujiți de-a lun

gul întregii voastre vieți, să o fa

ceți tot mai frumoasă, tot mai în

floritoare".

• „Uniunea Tineretului Comunist 
trebuie să lucreze astfel încît să con
stituie cadrul organizat pentru pune
rea în valoare a tuturor calităților ti
nerei generații, să constituie cea mai 
înaltă școală de educare revoluționa
ră a tineretului și totodată organiza
torul și conducătorul tineretului în 
lupta și munca de dezvoltare socia
listă a patriei noastre".

• „Sîntem convinși că tineretul, 
conștient de răspunderea ce-i revine 
în făurirea pe planeta noastră a u- 
nei lumi mai bune, va ști să acționeze 
pentru a asigura organizarea mai ra
țională atît a vieții sociale, cît și a 
vieții internaționale pentru a înlătura 
exploatarea și asuprirea socială și 
națională, pentru a exclude definitiv 
războiul din viața umanității. Trebuie 
să avem încredere că tînâra qenerație 
va fi în stare ca, unită, să făurească 
o lume mai bună, mai dreaptă".
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PENTRU TOT CEEA CE FACE
a declarat într-o convorbire 

cu un redactor al „Scînteii tineretului 
tovarășul GHEORGHE CRISTESCU

ceput și în care am ascultat ca 
de obicei povestea a nenumă
rate fapte și întimplări pe care 
manualul de istorie nu le poate 
cuprinde îndeajuns, cel care a 
fost primul secretar general al 
P.C.R. s-ă întors nu o dată cu 
gîndul la felicitarea pe care se 
pregătea s-o transmită, 
cerut 
cîteva 
adresa 
Ceaușescu și iată, le transcriu, 
așa cum au fost rostite :

— Prin Nicolae Ceaușescu 
partidul nostru a găsit calea 
cea bună, calea pe 
măm acum izvorind 
țiile noastre și 
cerințelor noastre, 
merit îl găsesc în faptul că to
varășul Ceaușescu a căutat și a 
îndreptat greșelile săvîrșite în 
trecut. E un om curajos așa 
cum nu poate fi decît comunis
tul adevărat. A făcut un lucru 
foarte bun că se luptă astăzi 
ca fiecare să-și aibă locul 
cuvenit după știință, că pentru 
a fi cineva, pentru a fi undeva 
nu-i de ajuns să fi făcut jertfe 
sau să înveți niște fraze, tre
buie să ai și merite, pricepere. 
De cînd a venit la cîrma țării, 
a partidului s-au schimbat 
atîtea lucruri. Este o apropiere 
mai mare între conducători si 
popor și chiar între oameni. 
Pentru că Ceaușescu a ieșit din 
popor, 
mijlocul 
poporul, 
că de cînd e dînsul la cîrmă. în 
statul nostru n-are trecere decît 
dreptatea. Tovarășul Ceaușescu 
a spus-o răspicat. De asta îl 
iubește toată lumea, de asta îl 
prețuim atît de mult cu toții.

Momentul acela, cind în prezi
diul unei adunări de înaltă so
lemnitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primea îmbrățișarea 
caldă a unuia din cei mai vechi 
militanți ai mișcării noastre 
muncitorești nu-1 voi putea uita 
niciodată. îmbrățișarea aceea de 
la sărbătorirea semicentenaru
lui mj s-a părut a fi, și a fost 
intr-adevăr, mărturisirea bucu
riei și satisfacției nu a unui 
singur om, ci a unei sau unor 
generații, recunoștința adîncă 
a tuturor , celor care asemenea 
lui Gheorghe Cristescu desco
peră în munca și activitatea 
conducătorului de astăzi al par
tidului și statului nostru, în 
izbinzile pe care le dobîndim 
sub conducerea sa, mulțumirea 
de-a-și vedea visuri și aspira
ții duse la împlinire, liniștea 
de-a ști că sacrificiul, că lupta 
căreia ei înșiși, într-o măsură 
sau alta i s-au dedicat, n-a fost 
în zadar. Gheorghe Cristescu 
însuși avea să-mi confirme a- 
ceastă semnificație a mesajului 
său nescris. La ultima vizită pe 
care i-am făcut-o l-am găsit la 
birou, aplecat asupra unui ca
lendar. Fila la care era deschis : 
vineri 26 ianuarie. Ziua de naș
tere a Secretarului General al 
Partidului Comunist Român.

— Vreau să-i adresez tovară
șului Ceaușescu o felicitare, 
mi-a spus. Doresc să-i urez la 
mulți ani și izbindă pe drumul 
pe care merge, vreau să-1 laud 
pentru tot ceea ce face pentru 
popor, să-i spun eit mă bucură 
de cită pricepere și inimă pune 
în tot ce face. E o mare feri
cire pentru partidul nostru că 
are un asemenea conducător.

In discuția pe care am avut-o 
după această mărturisire de în-

care o ur- 
din condi- 
răspunzind 
Un marc

trăiește tot timpul in 
poporului și simte ca 
Mă bucur tare mult

N. ARSENIE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și fiul cel mai mic, 

Nicu Ceaușescu, student

Evocare frun - tea «o - ma - ni - ei e-a - !e ------- su! u- nui brav po- por

mon cu și o me - m

în rîndurile Uniunii Tineretului Comunist
• „Cu toții îl admiram pentru abnegația sa, 

pentru curajul său, pentru perseverența dovedi
tă în îndeplinirea oricărei sarcini. Calitățile sale 
au determinat să fie ales atît ca membru al co
mitetului de partid din lagăr, cît și în comite
tul organizației de masă. Și este important să a- 
răt că și aici, la Tg. Jiu, cele mai mari străda
nii ale tovarășului Nicolae Ceaușescu s-au afir
mat în lupta pentru pregătirea tineretului“.

CHIVU STOICA

• „Fire energică, înzestrat cu un deosebit 
spirit de observație, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
deși, reamintesc că avea doar 16 ani, ne îndem
na în permanență să fim dîrji, să nu ne lăsăm 
copleșiți de amenințări și presiuni. în beciurile 
poliției el ne îndemna să învățăm, să ne lăr
gim bagajul de cunoștințe pe care îl aveam. Cît 
de clar mi-au rămas în memorie și acum, după 
alîtea decenii, cuvintele pe care mi le-a adresat 
mie, care eram licențiat în științe economice : 
„Să facem seminarii, să învățăm, să folosim toa
te ocaziile ca să ne instruim și să ne călim pen
tru luptă“.

• „Dar cum veți reuși împotriva unor vrăj
mași care au de partea lor și puterea și averea ?

Niculae i-a dat replica printr-o parabolă : lu- 
înd un pumn de boabe de porumb și lăsîndu-le 
să cadă în sacul plin de grîu, a spus :

— „Nu vom înceta lupta și pînă Ia urmă ii 
vom dovedi ; sîntem mulți ca boabele astea de 
grîu ; sîntem mulți și unindu-ne nu se poate să 
nu învingem“.

A doua zi, vînzîndu-și o oaie, moș Andruță îi 
dădu băiatului său bani de drum și-1 lăsă să-și 
urmeze destinul.

MIHNEA GHEORGHIU

VASILE POGĂCEÂNU

• „Cînd a început demonstrația, la care par
ticipa un număr restrîns de oameni, datorită te- 
roarei și presiunilor ce le făcea poliția și sigu
ranța contra tuturor organizațiilor muncitorești, 
tovarășul Ceaușescu era în fruntea acelei coloa
ne care a pornit din fața cimitirului Sfînta Vi
neri, spre atelierele C.F.R. împreună cu un grup 
de tineri — de altfel majoritatea celor care 
luam parte la acea demonstrație eram tineri, 
tovarășul Ceaușescu, cu felul său de a fi, cu 
optimism și curaj, însuflețea toată coloana ca- 
re-1 urma“.

NICHIFOR STERE
Din evocările pe care le publicăm în pagina a IX-a
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SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI ÎMPLINEȘTE 55 DE ANI DE VIAȚĂ

ȘI 40 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN RÎNDURILE MIȘCĂRII COMUNISTE

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Ședința comună a Comitetului Executiv al C. C. al P.C. R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri

Dragi tovarăși,
îmi vine greu să-mi adun a- 

cum gindurile și, de aceea, nu 
știu cum voi reuși să răspund 
celor cuprinse în scrisoarea pe 
care a citit-o aici tovarășul 
Maurer.

Doresc, în primul rînd, să 
mulțumesc Comitetului Execu
tiv, Comitetului Central, Consi
liului de Stat și guvernului, în
tregului partid, pentru senti
mentele de dragoste, pentru a- 
precierile care au fost făcute în 
această scrisoare la adresa acti
vității mele.

Sigur că vîrsta de 55 de ani nu 
este neapărat un merit, însă de
pinde cum ai trăit acești ani. 
Activitatea de 40 de ani in miș
carea revoluționară constituie, 
intr-adevăr, o dovadă a faptului 
că (Mm străduit să slujesc fără 
preiei cauza partidului, intere
sele vitale ale clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, ale 
tuturor oamenilor muncii — 
fără deosebire de naționalitate 
— ale întregului nostru popor.

Sînt aici cîțiva tovarăși cu 
care am lucrat în anii ilegali
tății. într-adevăr au fost ani 
grei. Dar, spre bucuria noastră 
și mîndria poporului român, cu 
toate aceste condiții grele, parti
dul nostru a avut un număr im
portant de activiști, de militanți 
care, prin munca și lupta lor, 
au știut să unească forțele pro
gresiste, democratice pentru o 
politică nouă în România, pentru 
dezvoltarea democratică a țării. 
M-am cunoscut cu tovarășul 
Maurer tot în anii ilegalității.

Este o satisfacție ca — ajun
gând la o vîrstă medie, ca să nu 
spun înaintată — să poți con
stata că într-adevăr. cea mai 
mare parte a vieții ai trăit-o 
alături de tovarășii din partid, 
ai fost prezent la cele mai im
portante momente și evenimen
te din această perioadă a isto
riei poporului nostru, a istoriei 
partidului nostru, la luptele re
voluționare. Aș putea spune că 
dacă ar trebui, astăzi, să reiau 
de la început viața și activita
tea — ceea ce, desigur, nu mai 
este posibil — aș proceda așa 
cum am procedat cu 40 de ani 
în urmă.

Anii construcției socialiste, 
după cum știți cu toții, au fost 
ani grei dar, totodată, plini de 
satisfacție. Au trebuit învinse 
multe greutăți. Partidul nostru a 
reușit să le învingă. A trebuit să 
dezvoltăm industria, să . trans
formăm agricultura pe baze noi.

Mă număr printre acei activiști 
ai partidului care au participat 
la constituirea primelor coopera
tive agricole din România și 
apoi la întregul proces de trans
formare socialistă a agriculturii. 
Aici sînt mulți tovarăși cu care 
am lucrat in acea epocă. Am lu
crat, într-adevăr, și în armată, 
dar cea mai mare, parte a acti
vității, incepind din 1954, am 
desfășurat-o în cadrul conduce
rii de partid, în domeniul orga
nizării muncii partidului nostru. 
Fără îndoială că in acești ani 
au fost și lucruri bune, au fost 
și lipsuri și greșeli, dar am în
cercat, m-am străduit întotdea
una să-mi îndeplinesc în mod 
conștiincios, în spirit comu
nist, îndatoririle încredințate 
de partid.

Din momentul în care Comi
tetul Central, partidul, mi-au 
încredințat funcția de secretar 
general, am înțeles că răspun
derea mea in fața partidului, a 
poporului îmi cere să depun toa
te eforturile pentru a uni munca 
conducerii de partid, a Comite
tului Central, a întregului partid 
în înfăptuirea programului de 
dezvoltare socialistă a țării, de 
ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

în scrisoarea voastră v-ați re
ferit Ia multe probleme. în
tr-adevăr, la Congresul al 
IX-lea, al X-lea. la conferințele 
naționale, partidul nostru a a- 
doptat un șir de măsuri impor
tante pentru activitatea sa. pen
tru construcția socialistă în 
România. Doresc să vă declar 
deschis, și în această privință, 
că, dacă ar trebui din nou să re
venim la acele momente, aș pro
ceda la fel, pentru că, consider, 
acesta a fost singurul drum just 
pe care trebuia să mergem, pen
tru a rupe cu anumite greșeli 
din trecut, pentru a face ca 
partidul nostru să capete încre
dere în forțele sale, pentru ca 
poporul să capete tot mai multă 
încredere în partid, dîndu-i în 
felul acesta puterea necesară 
pentru a merge înainte.

în partid am înțeles că este 
necesar să faci totul pentru a-ți 
ridica continuu cunoștințele, 
pentru a-ți însuși materialismul 
dialectic si istoric ca metodă de 
gindire, de analiză a tuturor fe
nomenelor sociale, pentru însu
șirea concepției marxist-leni- 
niste.

M-am străduit și consider că 
trebuie în continuare să fac to
tul pentru a fi întotdeauna la

înălțimea înaltei misiuni încre
dințate de partid și popor. Cu 
toții cred că înțelegem că fie
care comunist poate să-și înde
plinească in bune condiții mi
siunea sa, în orice domeniu, și 
în orice funcție, numai în mă
sura în care analizează fenome
nele sociale prin prisma concep
ției materialist -dialectice și is
torice. Nu putem asigura mersul 
înainte răminind la teze vechi, 
care și-au avut la timpul res
pectiv valabilitatea, care, unele 
cu caracter general, și-o păs
trează si acum, dar care nu dau 
decît direcția, orientarea și nu 
soluții pentru problemele con
temporane. pentru dezvoltarea 
societății socialiste și, în gene
ral, a societății omenești în vii
tor. Tocmai de aceea, partidul 
nostru insistă, și trebuie să in
sistăm în continuare, pentru ri
dicarea nivelului ideologic, de 
conștiință comunistă a cadrelor, 
să desfășurăm o largă muncă 
educativă, de formare a omului 
nou. în aceasta constă, pînă la 
urmă, forța și tăria de neînvins 
a partidului nostru.

Vreau să exprim mulțumiri 
pentru faptul că am colaborat 
în bune condiții — mă refer la 
anii mai îndepărtați — cu 
mulți dintre voi, iar în ultimii 
ani. în cadrul Comitetului Exe
cutiv, al Consiliului de Stat, al 
guvernului, am reușit, înipreu- 
nă, — datorită faptului că Co
mitetul Executiv a desfășurat 
o activitate normală, pe baza 
principiilor comuniste — să gă
sim cele mai potrivite soluții 
pentru diferite probleme ale 
politicii interne și externe. 
Tot ceea ce am realizat în 
acești ani este rodul muncii co
lective, al faptului că organele 
de partid — Prezidiul Perma
nent, Comitetul Executiv, Se
cretariatul, Comitetul Central, 
pînă jos, — au obținut succese 
în perfecționarea activității lor, 
au înțeles răspunderea pe care 
o poartă în fata partidului și 
au acționat uniți în soluționa
rea tuturor problemelor care 
s-au ivit. Putem, într-adevăr, 
cu toții, să fim mîndri de ceea 
ce am realizat. dar, totodată, 
sîntem constienți că mai avem 
multe de făcut pentru a asigu
ra ridicarea Rotnâpiei pe noi 
trepte de progres în toate do
meniile de activitate. Avem 
deplina încredere că partidul 
nostru, conducerea sa, clasa 
muncitoare, întregul popor, 
sint în stare și vom realiza

programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională cu privire la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la trecerea la con
struirea comunismului in Româ
nia.

Am reușit cu toții să reali
zăm o politică externă marxist- 
leninistă, bazată pe principiul 
egalității și respectului re
ciproc, al internaționalismului 
proletar și marxism-leninismu- 
lui. Este, fără îndoială, una din 
laturile pozitive ale activității 
partidului nostru faptul că s-a 
pronunțat și se pronunță cu con
secvență pentru afirmarea prin
cipiilor noi în relațiile dintre 
țările socialiste, pentru întări
rea colaborării și unității cu 
toate țările socialiste. Cu toții, 
in ilegalitate, am intrat in 
mișcare și am militat pentru 
apărarea primului stat socialist. 
Am făcut bine că am procedat 
astfel. Dar atunci exista un 
singur stat socialist. Astăzi, 
insă, cînd există 14 țări socia
liste, internaționalismul prole
tar, marxism-leninismul constă 
în dezvoltarea colaborării intre 
toate cele 14 țări socialiste. Așa 
trebuie să procedeze un comu
nist. un marxist-leninist al epo
cii în care trăim. Așa consider 
că trebuie să acționeze partidul 
nostru și în viitor.

Avem relații largi cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, cu un număr mare de 
partide socialiste, cu o serie de 
alte organizații democratice și 
progresiste. Am reușit să pu
nem o temelie trainică relații
lor de colaborare ale României 
cu țările care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, cu 
mișcările de eliberare națională. 
Trebuie spus că, colaborarea cu 
aceste zeci de state consti
tuie astăzi un factor de o deo
sebită importanță, atit pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
acestor țări, cit și pentru lupta 
antiimperialistă. pentru dezvol
tarea progresistă a omenirii. Nu 
putem să nu subliniem totodată 
justețea politicii de colaborare 
cu toate țările lumii, inclusiv cu 
țările capitaliste dezvoltate, pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice. România, ca orice stat, 
nu se poate dezvolta astăzi izo- 
lîndu-se, neparticipind la divi
ziunea internațională a muncii. 
Consider că politica noastră de 
pînă acum trebuie continuată cu 
fermitate și în viitor. Viața, 
evenimentele au demonstrat pe 
depjin justețea acestei politici.

La toate aceste înfăptuiri, Co
mitetul nostru Executiv. Comi
tetul Central, partidul, întregul 
nostru popor au fost părtași ac
tivi. Tocmai în aceasta constă 
forța și tăria de neînvins a 
partidului, garanția mersului 
nostru cu fermitate înainte.

Vă rog să mă iertați dacă mă 
voi opri aici. Nu vreau să fac 
o expunere asupra politicii 
partidului. Am incercat în cîte- 
va cuvinte să mă refer la cele 
cuprinse în scrisoarea voastră.

încă o dată, tovarăși, vă mul
țumesc pentru sentimentele ex
primate în această scrisoare, 
pentru munca și colaborarea pe 
care am realizăt-o și o realizăm 
împreună. Doresc să-mi exprim 
convingerea că și în viitor Co
mitetul nostru Executiv, Comi
tetul Central, partidul nostru 
vor acționa unit, vor face totul 
pentru a răspunde încrederii po
porului, pentru a-și îndeplini 
rolul de forță conducătoare a 
societății noastre. îmi exprim, 
de asemenea, convingerea că și 
Consiliul de Stat și guvernul 
vor acționa pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului 
și statului nostru în toate sec
toarele de activitate.

In ce mă privește, tovarăși, 
doresc să vă asigur și în aceste 
momente că voi face lotul, că nu 
voi precupeți nimic pentru a 
răspunde cu cinste încrederii 
voastre, încrederii partidului, 
încrederii poporului, că voi ac
ționa cu toată priceperea mea, 
cu toată forța mea, pentru În
tărirea partidului, a legăturilor 
sale cu poporul, pentru dezvol
tarea democrației socialiste, 
pentru ca poporul nostru să 
devină tot mai puternic, tot mai 
unit, pentru ca toți oamenii 
muncii — fără deosebire de 
naționalitate — să poată parti
cipa activ la întreaga viață eco
nomico-socială. Dezvoltarea de
mocrației socialiste, participarea 
poporului Ia conducerea țării, 
legătura strînsă cu poporul con
stituie chezășia că partidul nos
tru va fi de neînvins, că parti
dul nostru va putea să-și în
făptuiască cu succes misiunea 
sa.

Doresc să asigur întregul po
por că voi fi soldat credincios 
și că in orice împrejurare îmi 
voi face datoria de comunist, 
de fiu al poporului meu, lucrînd 
pentru socialism, pentru comu
nism, pentru pace și colaborare 
Intre popoare. (Aplauze).

V
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ÎNFLĂCĂRATĂ SOLIE A M 
CELOR MAI TINERI CETĂȚENI

Intr-o atmosferă emoționantă, 
sute și sute de pionieri — 
solii celor mai tineri cetă
țeni ai patriei — au ve
nit, cu inimile pline de 
bucurie, să aducă prinos de 
dragoste și recunoștință celui 
mai iubit și apropiat în
drumător, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Tn cuvinte simple, 
în versuri înaripate, ei au ex
primat vibrant căldura senti
mentelor lor, gratitudinea față 
de condițiile create în patria 
noastră pentru formarea unui 
tineret sănătos, bine pregătit, 
devotat cauzei socialismului, și 
comunismului.

Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se aflau tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, membri și membri 
supleanți ai Comitetului Exe
cutiv. secretarii C.C. al P.C.R.

Delegația Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor îri- 
mînează un mesaj, în care se 
spune : Gîndurile pline de dra
goste și recunoștință ale tutu
ror celor două milioane de 
pionieri ai României socialiste 
se îndreaptă spre Dumneavoas
tră, conducătorul încercat și 
iscusit .al partidului și al țârii, 
prietenul, părintele și îndrumă
torul nostru cel mai iubit și 
apropiat.

Spre a răspunde cu cinste 
înaltei misiuni ce ne-ați încre
dințat, de a contribui la edu

carea și pregătirea pentru mun
că și viață a celei mai tinere 
generații, ne angajăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
depunem tot entuziasmul nos
tru revoluționar. întreaga noas
tră pricepere și capacitate de 
muncă pentru a sădi în sufle
tele pioni.erilor înaltele virtuții 
și idealuri ale comuniștilor, 
pilduitorul Dumneavoastră e- 
xemplu de muncă și luptă 'pusă 
în slujba propășirii națiunii 
noastre.

în numele pionierilor și șco
larilor. al tuturor copiilor țării, 
pionierul Alexandru Pop, loc
țiitor a! președintelui Consiliu
lui Național al Organizației 
Pionierilor, a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald 
salut pionieresc, urări de sănă
tate și fericire, de multe, multe 
bucurii' în munca de înaltă răs
pundere ce o îndeplinește.

Mulțumind pentru tot ceea 
ce a făcuț și face pentru copiii 
patriei, pentru viitorul lor fe
ricit, el a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un album cu 
mesajul copiilor țării, simbol al 
năzuinței lor cinstite și înflă
cărate de a fi mereu așa după 
cum i-a îndemnat și învățat 
secretarul general al partidului.

Cu glas cristalin pioniera 
Monica Toader, elevă la Școala 
generală nr. 56 recită poezia 
intitulată sugestiv „Darul meu“, 
scrisă pentru această aniversa
re de pioniera Liliana Dimașcu 
de la Școala generală nr. 74 din 
București :

De ziua ta mi-e inima văpaie 
Iubit părinte, Ceaușescu Nicolae, 
Aș vrea în dar să-ți dau 
Un cimp de flori,
Sau iia mea de sărbători. 
Să-ți fac din stele o cunună, 
Și-ți dărui dintre note cea mai bună 
Mireasma zorilor îți dărui
Din partea mea și-a fiecărui ;
Și-ți dărui azi dintre comori 
Cravata roșie de cutezători 
E ziua ta și visurile mele 
Ard pentru tine, sus, 
Ca niște stele.

Din piepturile copiilor se 
înalță cintece de slavă pentru 
partid, pentru patria socialistă, 
tradiționalul „Mulți ani tră

iască“ adresat conducătorului 
iubit al partidului și statului 
nostru.

Pioniera Cornelia Livia Bejan,

elevă la Liceul nr. 8, Iași, re- I nie“ pe care a scris-o in cinstea
cită poezia „Comunist de ome- 1 aniversării :

Pentru aceste zile ai luptat
Din anii cei mai tineri ne-nfricat 
Și mindru poți să fii și mulțumit, 
Că-ți vezi acuma visul împlinit. 
Ești celor tineri frate bun de muncă 
Din munții cei înalți și pină-n luncă ; 
Pentru bătrini ești sprijin și odihnă 
Căci iarna vieții azi și-o duc în tihnă. 
Veghezi cu grijă zilele-nsorite 
Copilăriei noastre fericite.
Noi te simțim în fiecare clipă 
Cînd visul nostru-și capătă aripă. 
Exemplul tău de sacrificiu, cinste 
II vom purta întreaga viață-n minte. 
Iți mulțumim din suflet pentru toate 
Și îți dorim mulți ani și sănătate 
Că-ți cintă astăzi țara cit ține-nalt tăria 
Ceaușescu-Eroism, Comunismul-România.

Un alt tînăr poet, pionierul [ recită poezia sa, „Ești rază de 
Mihai Tănăsescu, elev la Școala lumină" :
generală nr. 186 din București. I

Partid, ești raza de lumină 
Ce bucuri inima oricărui om 
Tu faci ca România să devină 
Ce n-a visat în veacuri domn de domn.

Cel mai iubit erou și fiu al țării 
Tovarășe, stimate Ceaușescu Nicolae, 
Vi-s anii cincizeci și cinci adinei ca raza mării 
Cînd cerul cu pămintul se-ntretaie.

Noi, toți copiii patriei, vă inălțăm 
Atîtea flori cu fiecare mină
Ciți ani împodobiți și vă urăm
Să fiți mereu erou cu fruntea în lumină.
Mulți ani cind spunem, vă dorim
Să fiți și mindru și viteaz și tare. 
Spre comunism noi să suim
Umăr la umăr și-n miini

Adresîndu-se pionierilor, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Dragii mei prieteni,
Vă mulțumesc vouă pentru 

urările ce mi le-ați adresat, tu
turor copiilor patriei. In tot 
ceea ce ați spus văd o expre
sie a dragostei voastre față de 
partid, față de patria care face 
totul ca viața voastră, a tuturor 
copiilor să fie tot mai fericită, 
tot mai îmbelșugată.

Trăiți vremuri minunate ! Po
porul nostru merge cu pași 
fermi și mari spre comunism. 
Voi veți avea fericirea de a 
munci' și trăi în cea mai înain
tată societate.

Vă doresc să obțineți rezulta
te tot mai bune la învățătură. 
Să vă străduiți a vă însuși cele 
mai înalte cunoștințe in toate

c-o floare.

domeniile de activitate. Să nu 
uitați niciodată că pentru a 
putea să vă faceți datoria față 
de patrie, față de partid, tre
buie să deveniți stăpîni pe tot 
ceea ce omenirea, gîndirea 
umană, au mai bun.

Sinteți copii, sînteți tineri ! 
Aveți în fața voastră o perspec
tivă minunată ! Fiți întotdeauna 
gata de a urma partidul, de a 
vă servi patria ! Aceasta este 
urarea mea fierbinte pe care 
v-o adresez în această zi, vouă, 
tuturor copiilor din România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

La sfîrșitul acestei emo
ționante întîlniri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu îmbrățișează 

. cu căldură pe pionieri, se foto
grafiază în mijlocul lor.

GÌND TINERESC

DE RECUNOȘTINȚA
(Urmare din pag. I)

tei ilegale i-ați dat organizației noastre, - 
al cărei strălucit activist ați fost — o inimă 
vitează și un spirit lucid, o înaltă măiestrie 
organizatorică și un entuziasm revoluționar 
de nestăvilit, capacitatea de a găsi soluțiile 
tactice optime ale bătăliei in desfășurare, 
ca și forța de a visa la răsăritul de glorie 
al vremii care, neîndoielnic, urma să vină. 
Fie-ne. deci, îngăduit să salutăm în persoa
na dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe acela care, în ochii tuturor ce
lor ce vă cunosc biografia, reprezintă însăși 
demnitatea și noblețea tinereții conștiente.

Sîntem mîndri că în fruntea națiunii noas
tre se află un bărbat care, la. 55 de ani de 
viață. poate număra 40 de ani consacrați 
in întregime luptei pentru fericirea poporului 
său. Știm că nu există nici măcar un singur 
compartiment al vieții sociale a cărui struc
tură actuală și al cărui progres accelerat să 
nu fie in cea mai strînsă legătură cu pre
zența creatoare, decisivă, a secretarului ge
neral al partidului. Ca mărturie putem aduce 
și evoluția generației căreia ii aparținem. In 
munca și in învățătura noastră, în traiul de 
toate zilele cit și în liniile de perspectivă 
care ne dau înțelegerea țelurilor pentru care 
milităm, noi, cei tineri, români, maghiari, ger
mani, și de alte naționalități, ne bucurăm de 
îndrumarea dumneavoastră atentă, plină de 
o părintească dragoste comunistă. Conducă
tor învestit cu cele mai înalte răspunderi în 
partid ' 
pentru 
găsim 
spre 
cialiste, 
de tineri comuniști. Nenumăratele în
tîlniri pe care le-ați avut cu tineretul mun
citoresc, cu tineretul studios, cu tineretul sa
telor din toate colțurile României vor râmi- 
ne, în memoria acestei generații, ca tot atî
tea zile de mare emoție colectivă, minuna
te, dialoguri intre conducători și floarea țării, 
substanțiale consfătuiri de lucru desfășurate 
direct sub schelele șantierului, între mașinile 
unelte din hala industrială, lingă aparatele 
laboratorului universitar sau în mijlocul la
nului copt, gata de seceriș, adică pretutin
deni unde, alături de maturi, ne facem și 
noi datoria. Adine recunoscători, să ne fie 
îngăduit a ne adresa dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe care vă sim
țim plin de o cuceritoare tinerețe, nespus de 
apropiată 
in fiecare 
minunat 
odată cu 
mentul total al tinerilor față de politica știin-

și in stat, v-ați găsit întotdeauna timp 
a ne ajuta, cu fapta și cuvîntul, să 
propriul nostru drum spre adevăr, 

slujirea devotată a patriei so- 
, spre dobîndirea unei conștiințe 

comuniști. Nenumăratele

inim.ilor -noastre cărora le oferiți 
zi, în fiecare clipă, un exemplu de 
dinamism, pentru a vă mărturisi, 
dragostea ce vă purtăm, atașa-

țifică, marxist-leninistă a Partidului Comu
nist Român, hotărîrea noastră nestrămutată 
de a rțe dărui, așa cum ne-ați învățat, toa
te forțele pentru înfăptuirea ei.

De la cea mai autorizată tribună ne-ați 
făcut onoarea să .acordați, cu diferite prile
juri, o înaltă apreciere contribuției tineretu
lui la succesele economiei și culturii socialis
te. Adevărul este că în declanșarea fiecărei 
inițiative valoroase a organelor și organiza
țiilor U.T.C., care sînt preocupate astăzi să 
înfăptuiasă indicațiile dumneavoastră pri
vind îmbunătățirea stilului și metodelor de 
muncă, la- izvorul tuturor acțiunilor patriotice 
in care au fost antrenați milioane de tineri de 
la orașe și sate, putem detecta cu ușurință e- 
fectele binefăcătoare ale pildei comuniștilor, 
și în primul rînd, nemăsurata influență poziti
vă exercitată de exemplul dumneavoastră 
personal, de îndemnurile pe care ni le acor
dați în permanență cu neostenită grijă pă
rintească.

Din programul atit de dens al fiecărei zile 
de muncă pe care o desfășurați la Comite
tul Central al Partidului, la Consiliul de Stat, 
la unitățile de conducere ale industriei, agri
culturii sau invățămintului cit și în mijlocul 
maselor de producători ai bunurilor materia
le și spirituale, se desprinde pentru noi cea 
mai convingătoare lecție practică de abnega
ție, devotament comunist, al cărei ecou ne 
străduim - și ne vom strădui din ce în ce 
mai mult - să fim noi înșine Avem cinstea 
să ne prezentăm astăzi ca tineretul unei țări 
al cărei destin contemporan a dobîndit o po
ziție plină de stimă pe toate meridianele lu
mii qrin ingemănarea a două nume per
fect reprezentative : România 
Vă asigurăm că ne sint bine 
cepționala putere de muncă 
secvență principială care au
că nouă, tinerilor cetățeni ai patriei - ne 
este nespus de scump imensul dumneavoas
tră aport de energie și talent, de inițiative 
și idei la prestigiul internațional, al societă
ții și națiunii noastre socialiste.

Ne fie, așadar, îngăduit, în solemnitatea 
acestei zile, noi tinerii de toate profesiile, 
muncitori, țărani, elevi, studenți, intelectu
ali, militari, să sărbătorim cu toată dragos
tea, împreună cu intregul popor, pe acela 
care a știut să dea generației noastre oglin
da etică cea’ mai perfect șlefuită, in crista
lul căreia să ne putem cerceta, cu o tot mai 
mare exigență, realizările și aspirațiile noas
tre tinerești, fapta și visul, împlinirea și do
rul.

- Ceaușescu. 
cunoscute ex- 
și înalta con- 
rodit astfel și

La mulți ani fericiți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !
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SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI ÎMPLINEȘTE

55 DE ANI DE VIAȚĂ ȘI 40 DE ANI DE ACTIVITATE

ÎN RINDURILE MIȘCĂRII COMUNISTE

La sediul C.C. al P.C.R.

PREZENTARE
DE FELICITĂRI
Expresie a vibrantului omagiu 

pe care țara întreagă îl aduce 
conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru, joi seara, 
la sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Rorriân, au 
venit delegații ale militanților din 
ilegalitate ai partidului', ale or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, ale forurilor științifice 
și uniunilor de creație, reprezen
tanți ai unor mari întreprinderi 
bucureștene pentru a prezenta 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, felicitări cu 
prilejul împlinirii a 55 de ani de 
viață și a 40 de ani de activi
tate în rindurile mișcării comu
niste.

Au fost de față tovarășa EJlena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți (ai 
Comitetului Executiv, secretarii 
C.C. al P.C.R.

Rînd pe rind, au prezentat 
felicitări și au înmînat mesaje 
de salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu delegațiile militanți
lor din ilegalitate ai partidului 
și ai mișcării muncitorești din 
România, uzinei „23 August“, 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Academiei Re
publicii Socialiste România, Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, uzinei de u- 
tilaj chimic „Grivița . Roșie“, A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu“, U- 
niunii Scriitorilor, Fabricii de 
elemente pentru automatizări, 
Comitetultii Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studențești, Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
Uniunii Artiștilor Plastici, Uzinei 
de mașini grele, Consiliului Na
țional al Femeilor, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agrico
le de Producție, Uniunii Com
pozitorilor, Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie și 
Comitetului de Stat pentru Ener
gie Nucleară, Comitetului orga
nizației de partid a aparatului 
C.C. al P.C.R., Uniunii Ziariș
tilor, Filaturii Românești de 
Bumbac, Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale.

Delegațiile au adresat, în nu
mele lor, al tovarășilor pe care

îi reprezintă, secretarului general 
al partidului, calde urări de via
ță îndelungată, sănătate și pu
tere de muncă, spre binele și 
fericirea poporului, spre gloria 
patriei socialiste, i-au exprimat 
simțămintele lor de profundă 
dragoste și stimă, de mîndrie, 
înalta apreciere și recunoștință 
pentru înțelepciunea și clarviziu
nea cu care conduce destinele 
țării, pentru contribuția de sea
mă adusă la elaborarea politicii 
marxist-leniniste a partidului și 
la înfăptuirea ei, la triumful i- 
dealurilor socialismului și al pă
cii în lume. Manifestîndu-și ho- 
tărîrea de a urma neabătut e- 
xemplul însuflețitor al vieții și 
activității revoluționare a secre
tarului general al partidului, de
legațiile au dat glas voinței lor, 
a întregului popor, de a milita 
cu fermitate pentru realizarea 
politicii interne și externe a par
tidului, pentru progresul multi
lateral al patriei pe calea socia
lismului și comunismului.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Stimați tovarăși,
Doresc să mulțumesc tuturor 

reprezentanților organizațiilor 
obștești, oamenilor muncii din 
întreprinderi și reprezentanților 
uniunilor de creație, reprezen
tanților științei, literaturii, muzi
cii, artelor plastice, teatrului, 
precum șl tovarășilor din ilega
litate pentru urările ce mi le-ați 
adresat cu prilejul zilei mele de 
naștere.

Vă rog să transmiteți colec
tivelor dumneavoastră cele mai 
bune urări de succese în activi
tatea lor pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru. Vă asi
gur pe dumneavoastră, pe toți 
oamenii muncii că, în munca în
credințată de partid, de popor 
voi face totul pentru a servi 
cauza construcției socialiste și co
muniste în România, a colaboră
rii cu toate țările socialiste și cu» 
toate popoarele lumii, cauza pă
cii și înțelegerii între națiuni. 
Fiți siguri că, muncind strîns 
unit în jurul partidului, întregul 
nostru popor va asigura victoria 
socialismului și a comunismului 
în România.

Vă doresc multă sănătate !
(Aplauze puternice, îndelun

gate).

oriAoiu
Iată o datină ce nu-și dez

minte semnificația : sări cin
stești pe cei drepți, pe cei vi
teji, pe cei înțelepți și cura
joși. Conducătorul partidului 
și statului nostru întrunește 
toate aceste calități ; poporul 
îi aduce omagiile și cinstirea 
cuvenite celui mai bun dintre 
noi. Ieri, in clădirea în care 
de ani și ani, de la vremea 
cînd orologiile bat secunda de 
zori a văzduhului, el se află 
deja la masa de lucru, încărcat 
de grijile și treburile țării, am 
fost martor la una dintre aces
te manifestări. Zeci și zeci de 
oameni se adunaseră acolo un
de adesea, foarte adesea, cine 
trece prin fața clădirii, vede și 
la ore tîrzii de seară lumină 
la ferești. De obicei e acolo, 
lucrează. Iar cînd nu e, totuși, 
acolo — noi știm — se află 
altundeva, în țară, în orașe și 
sate, se intîlnește cu oamenii, 
discută, se informează, îndrumă, 
dă sfaturi. Zilele sale sînt pline 
în sensul cel mai concret. Și 
ieri avusese o zi plină, încăr
cată. Aripa a cincizeci și cinci 
de ani i-a atins umerii și a- 
mintirile, ne-a atins și nouă 
inimile și gindurile. Rînduri de 
oameni, generații, reprezen
tanți ai făuritorilor de bunuri, 
ai intelectualității, ai culturii 
și artei, ai tinereții i-au urat 
„La mulți ani“. L-au asigurat 
de stimă și recunoștință pen
tru tot ceea ce a făcut și va 
face, pentru faptul de a-I avea 
acolo în fruntea partidului și 
statului, certitudine a propriei 
noastre împliniri. Asistînd Ia 
această sărbătoare, pot spune 
că ceva din anii noștri și ceva 
din anii săi alcătuia parcă un 
frumos arc de triumf pe sub 
care generații își dădeau mina, 
generații-familie, generații-idei, 
generații-izbînzi. Un fapt mi 
s-a părut clar, edificator. Sim
bolic, dar și real și foarte con
cret în același timp : între 
mulți cei de față erau ani și 
ani distanță, nume, vîrste, pro
fesii și îndeletniciri care dă
deau fiecăruia o notă de indi
vidualitate aparte, un aer de 
distincție exact. Dar pe toți îi 
unea un simțămînt adine de 
respect și de dragoste, de pre
țuire a muncii și vieții comu
niste exemplare a celui oma
giat. Lumina candelabrelor 
strălucea parcă mai tare, la 
căldura cuvintelor și a mesa
jelor transmise.

Și încă ceva : o reală, o sin
ceră, fundamentală trăsătură 
de unire între generații. Vechi 
militanți ai mișcării revoluțio
nare, ilegaliști, oameni cu 
tîmplele cărunte și cu anii în
cercați, față în față, mă gin- 
deam eu, cu anii cei mai fra
gezi, față în față cu. uteciști. 
Cu cei care Ie urmează și 
care-i continuă cu forța minții 
și brațelor lor pe imensele 
fronturi ale dezvoltării și crea
ției socialiste, ucenicind la 
școala gîndirii și practicii so
ciale, a faptelor de devotament 
pentru cauza, marelui ideal co
munist. O garanție a însuși 
viitorului bun și primenitor al 
țării. Și aceasta, fiindcă în 
unirea și rezistența acestor ani, 
în viața și urmele acestui timp 
iluminează distinct spiritul și 
cuvîntul de ordine, pilduitor, 
plin de înțelegere și omenie al 
celui al cărui nume se confun
dă azi cu însăși țara, cu însuși 
poporul. Generația tînără îi 
Tăgăduiește de aceea tinerețe și 
îi promite solemn cutezanța și 
energia anilor tineri.

A. I. ZAINESCU

UN RAPORT SĂRBĂTORESC
COMANDANTULUI SUPREM

Cu sentimente de dragoste, 
prețuire și devotament, au pre
zentat mesaje de felicitări tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Co
mandantul Suprem al Forțelor 
Armate, delegațiile Ministeru
lui Apărării Naționale, Minis
terului de Interne, Statului Ma
jor al Gărzilor Patriotice, Co
mandamentului Central de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei de la C.C. al 
U.T.C.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin. Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv, secretarii C.C. al 
P.C.R.

Exprimînd adeziunea totală 
la politica internă și externă a 
partidului și guvernului, pro
funda recunoștință pentru grija 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o poartă asigurării 
capacității de apărare a pa
triei. delegațiile i-au adresat 
urări de viață îndelungată, să
nătate și bucurie, de noi împli
niri spre binele și fericirea na
țiunii noastre socialiste și au 
transmis angajamentele celor 
pe care îi reprezintă de a-și în
deplini cu abnegație sarcinile, 
pentru a fi oricînd gata să a- 
pere. împreună cu întregul po
por. pămîntul strămoșesc, cuce
ririle revoluționare, . indepen
dența și suveranitatea noastră 
națională.

In gind cu întregul popor, noi 
toți cei ce slujim patria sub 
drapel — se spune în mesajul 
delegației Ministerului Apărării 
Naționale — vă aducem Un vi
brant omagiu Dumneavoastră, 
care din fragedă tinerețe v-ați 
dedicat întreaga ființă cauzei 
clasei muncitoare și poporului, 
făcînd din idealul propășirii pa

triei crezul întregii Dumnea
voastră vieți luminoase. în cei 
40 de ani de activitate neobo
sită în rindurile' mișcării comu
niste, ați făcut și faceți totul 
ca poporul, al cărui fiu devotat 
sînteți. să se bucure de o viață 
nouă, liberă și independentă, să 
ocupe locul demn pe care îl 
merită in rîndui națiunilor lu
mii.

Folosim acest prilej sărbăto
resc pentru a vă asigura încă 
o dată, tovarășe . Comandant 
Suprem, că armata, legată prin 
mii de fire dte popor, nu cu
noaște misiune mai nobilă decît 
slujirea cu abnegație a intere
selor României socialiste, în
făptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului 
și guvernului. Armata noastră 
manifestă o profundă recunoș
tință pentru grija deosebită de 
care se bucură din partea po
porului, partidului și statului, 
a Dumneavoastră personal. Ea 
vă urmează Cu credință și ne
țărmurită dragoste.

în această zi, întregul colec
tiv al Ministerului de Interne — 
se spune în mesajul delegației 
acestui minister — dind din 
nou expresie sentimentelor sale 
de profund devotament față de 
partid, de nemărginită dragoste 
și stimă față de Dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al : poporului 
român, vă raportează că, ală
turi de toți-oamenii muncii, este 
angajat plenar în vasta operă 
constructivă pentru transpune
rea în viață a istoricelor hotă
râri ale Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale a 
partidului.

Permiteți-ne să vă asigurăm, 
iubite tovarășe Comandant Su
prem. că. sub conducerea în
țeleaptă a partidului, cu spriji
nul permanent al oamenilor 
muncii, respectind întocmai or

dinele și indicațiile Dumnea
voastră, vom face totul pentru 
a ne îndeplini la nivelul celor 
mai înalte exigențe toate misiu
nile și sarcinile ce ne vOr fi în
credințate. adueîndu-ne în acest 
fel contribuția la opera de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă
mîntul României. Remarcabila 
Dumneavoastră activitate revo
luționară de-a lungul a patru 
decenii, munca pe care o desfă
șurări zi de zi' constituie și pen
tru luptătorii din gărzile patrio
tice un viu exemplu de respon
sabilitate comunistă și totală 
dăruire pentru destinele țării și 
n® dau o neclintită încredere în 
viitorul strălucit al patriei 
noastre libere, independente și 
suverane — se spune în mesa
jul Statului Major al Gărzilor 
Patriotice.

întreaga activitate pe care ați 
desfășurat-o de-a lungul celor 
patru decenii reprezintă pentru 
noi un exemplu strălucit al 
identificării cu aspirațiile și nă
zuințele cele mai scumpe ale 
poporului, al luptei neobosite 
pentru înfăptuirea cauzei parti
dului. pentru dezvoltarea și a- 
părarea transformărilor revolu
ționare ale societății noastre — 
se spune.în mesajul Comanda
mentului Central de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei de la C.C. al U.T.C. înalta 
grijă pentru îndeplinirea idea
lurilor de veacuri ale poporului 
se împletește în întreaga Dum
neavoastră activitate cu solida
ritatea militantă față de Torțele 
revoluționare, democratice și 
progresiste din întreaga lume, 
care luptă împotriva imperia
lismului. colonialismului și nep- 
colonialismului. pentru pace, 
democrație și progres social.

în încheierea solemnității, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntul tovarășului
Mesajul Comitetului Central NICOLAE CEAUȘESCU

al Uniunii Tineretului Comunist
MULT IUBITE Șl STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,

Este o mare onoare și bucurie pentru noi, 
ea in numele uteciștilor, ai întregului tineret, 
să vă transmitem, Ia împlinirea a 55 de ani de 
viată și a patru decenii de luptă înflăcărată în 
rindurile partidului, respectul nostru profund, 
dragostea, admirația și înalta prețuire față de 
Dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, 
erou al patriei, proeminentă personalitate a 
vieții internaționale.

Pasiunea revoluționară, clarviziunea, prin
cipialitatea comunistă, profundul spirit de e- 
chitate și justiție, identificarea ființei, a în
tregii Dumneavoastră activități cu aspirațiile 
supreme ale națiunii, dinamismul și perse
verența cu care vă consacrati, în fruntea par
tidului și statului, cauzei socialismului și co
munismului, afirmării tot mai puternice a 
României in viața internațională, constituie 
pentru tineretul patriei un exemplu strălucit 
și însuflețitor, o vibrantă chemare la muncă 
neobosită pentru traducerea în viață a poli
ticii Partidului Comunist Român.

Exprimîndu-vă recunoștința noastră fier
binte pentru minunatèle condiții create tinerei 
generații în vederea formării sale, a partici-

pării plenare, responsabile la viața politică și 
socială, la perfecționarea continuă a societă
ții noastre socialiste, îngăduiți-ne să vă făgă
duim solemn, și cu acest prilej, că Uniunea 
Tineretului Comunist, tineretul patriei, călă- 
uzindu-se după prețioasele Dumneavoastră 
indicații, se vor afla în primele rînduri ale 
luptei creatoare a întregului popor pentru rea
lizarea cincinalului înainte de termen, pentru 
Înfăptuirea programului făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului și de Confe
rința Națională.

La această virstă aureolată de o viguroasă 
și clocotitoare tinerețe, ca expresie a celor 
mai alese sentimente și ginduri, vă urăm din 
toată inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, viață îndelungată, fericire, multă 
sănătate și putere de muncă spre binele pa
triei și poporului, al cauzei socialismului și 
comunismului, al păcii și colaborării între 
popoare.

LA MULȚI ANI !

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Stimați tovarăși,
Doresc să mulțumesc ofițeri

lor, generalilor, soldaților, tutu
ror ostașilor armatei noastre, 
pentru felicitările și urările pe 
care mi le-ați adresat. Văd în 
aceasta — așa cum a spus aici 
ministrul Apărării Naționale — 
o expresie a hotăririi forțelor 
noastre armate de a-și ridica 
continuu pregătirea de luptă și 
politică, de a fi gata in orice 
moment să-și facă datoria față 
de patrie, față de cauza socia
lismului în patria noastră.

Partidul dă o apreciere deose
bită activității forțelor noastre 
armate, le înconjoară cu toată 
dragostea și grija. O dată cu 
mulțumirile mele pentru urări
le ce mi le-ați adresat, vă rog 
să transmiteți întregii armate 
că și in viitor partidul și guver
nul nostru vor face totul pen
tru ca armata să fie bine do
tată, bine pregătită pentru a-și 
putea face datoria in orice mo
ment.

în calitatea mea de coman
dant suprem, vă rog să asigu
rați pe toți ostașii patriei noas
tre că întotdeauna îmi voi face 
datoria. Voi face totul pentru 
ca, împreună cu poporul, ar

mata noastră să constituie În
totdeauna un scut de nădejde 
al cuceririlor revoluționare ale 
poporului nostru. (Aplauze pu
ternice).

Vreau de asemenea, să mul
țumesc tuturor lucrătorilor din 
Ministerul de Interne, inclusiv 
trupelor de securitate, pentru 
urările și felicitările ce mi-au 
fost adresate cu acest prilej. 
Partidu] și guvernul dau, de a- 
semenea, o apreciere înaltă ac
tivității acestor organisme, fap
tului că ele își îndeplinesc per
manent indatorirea lor de a 
apăra legalitatea socialistă, bu
nurile intregului nostru popor, 
securitatea statului și a poporu
lui nostru. .

Vă rog să transmiteți mulțu
mirile partidului, ale mele, tu
turor lucrătorilor din Ministe
rul de Interne și urarea de a 
obține noi succese in munca 
lor, de a lucra in continuare tot 
mai bine pentru a-și îndeplini 
cu cinste îndatoririle față de 
popor, față de cauza socialis
mului in România. (Aplauze 
îndelungate).

Vă rog să-mi dați voie să 
mulțumesc gărzilor patriotice și

detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului, tuturor
membrilor 
de luptă 
mi-au fost

acestor formațiuni 
pentru urările ce 

adresate cu prilejul
zilei mele de naștere și al îm
plinirii a 40 de ani de activi-
tate în mișcarea revoluționară. 
Partidul nostru dă o inaltă a- 
preciere formațiunilor patriotice 
și detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului care sint 
chemate ca, împreună cu ar
mata noastră, cu unitățile Mi
nisterului de Interne, să apere 
permanent cuceririle revoluțio
nare ale poporului nostru, con
strucția pașnică a socialismu
lui, independența și suverani
tatea țării.

Știm că, așa cum in produc
ție sau pe băncile școlii, mun
citorii, studenții, intelectualii, 
țăranii, intregul tineret, toți oa
menii muncii, iși fac datoria 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului, fot așa, pregătindu-se 
pentru apărarea patriei, ei vor 
fi apărători de nădejde ai tu
turor cuceririlor poporului nos
tru.

Vă urez tuturor noi succese 
în activitatea voastră ! (Aplau
ze puternice, îndelungate).

ÎN EDITURA POLITICĂ
AU APĂRUT:

NICOLAE

CEAUȘESCU
ROMANIA PE DRU

MUL CONSTRUIRII 
SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE. Volu
mul 7. Rapoarte, 
cuvîntări, articole. 
Martie 1972 — de
cembrie 1972.

PENTRU COLABO

RARE Șl ÎNȚELE

GERE RECIPROCA

- Momente semnificative 
ale relațiilor României cu 
state din Asia și cu Austra
lia. Contacte la nivel înalt, 
convorbiri bilaterale, docu
mente de stat, euvintări, in
terviuri. Iulie 1965 - ianua
rie 1973.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Președintelui 
Republicii India, V. V. GIRI, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a zilei naționale a 
Republicii India îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al guvernului și poporului român și al meu personal, 
cele mai sincere felicitări, precum și cele mai bune urări. de 
fericire personală, de progres și bunăstare pentru poporul 
prieten indian.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colabo
rare existente între Republica Socialistă România și India 
vor continua să se dezvolte și să se întărească în viitor Jn 
interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialis
te România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis Primului 
ministru al Australiei, E. G. WHITLAM, următoarea tele
gramă :

Ziua națională a Uniunii Australiene îmi oferă plăcuta 
ocazie de a.vă transmite Excelenței Voastre, in numele guver
nului și poporului român și al meu personal^ sincere felici
tări, împreună cu. cele mai bune urări de sănătate și feri
cire’ personală, de progres și prosperitate pentru poporul aus- 
1,1*91 iâlll

Sînt încredințat că bunele relații existente între țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul re
ciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

SPORT • SPORT
• 4. ■_ ■ ------------ --------------

• In primul tur al turneului 
internațional de tenis de la O- 
niaha (Nebraska), jucătorul ro
mân Ion Tiriac l-a învins în 
trei seturi, cu 3—6, 6—3, 6—3, 
pe Nikola Kalogheropoulos 
(Grecia). Tinărul tenisman _ ro
mân Traian Marcu l-a întîlnit 
pe cunoscutul campion spaniol 
Juan Gisbert, în fața căruia a 
pierdut cu 4—6, 4—6.

• Aflată în turneu în R. F. a
Germaniei, selecționata divizio
nară de hochei pe gheață a 
României a jucat la Peiting cu 
o combinată a cluburilor locale. 
Hocheiștii români au terminat 
învingători cu scorul de 6—4 
(4—1, 1—2, 1—1) prin punctele
marcate de Huțanu (2), Axinte, 
Pană, Ioniță și Costea. Pentru 
gazde au sînscris : Kopf (2), Go- 
lomb și 1 Frenzel.

Partida a fost urmărită de 
circa 2 000 de sj'ectatori.
• Peste 40 000 de spectatori 

au urmărit la Amsterdam revan
șa intîlnirii amicale de fotbal 
dintre echipa locală Ajax. deți
nătoarea „Cupei intercontinen
tale“ și a ..Cupei campionilor 
europeni“, și formația scoțiană 
Glasgow Rangers. La capătul 
unui joc echilibrat și de un bunz 
nivel tehnic, > fotbaliștii olandezi 
au terminat învingători cu sco
rul de 3—2 (2—2) prin punctele 
marcate de Haan (min. 11), 
Muehren (min. 36 din lovitură 
de la 11 m) și Cruyff (min. 78). 
Golurile echipei oaspete au fost 
înscrise de McDonald (min. 2) 
și Young (min. 34).

în prima partidă, disputată 
săptămîna trecută la Glasgow, 
formația Ajax Amsterdam a 
ciștigat cu scorul de 3—1.
• Partida centrală din runda 

a 7-a a turneului internațional

de șah pentru juniori de la Var
șovia, disputată intre liderii cla
samentului, polonezul , Jacek 
Belczik și românul Ion Birăies- 
cu, s-a încheiat remiză. Același 
rezultat a fost consemnat și în 
partida Ksenski-Kisnev. Pinter a 
ciștigat la Kubenia.

în clasament continuă să con
ducă Belczik (Polonia) cu 5,5 
puncte, urmat de Birăiescu 
(România) — 5 puncte.
• In localitățile montane din 

nordul Moldovei a început cea 
de-a doua ediție a „Festivalului 
sporturilor de iarnă“, amplă 
competiție sportivă de masă, la 
care iau parte In acest an circa 
20 000 de suceveni, de vîrste și 
profesii diferite, iubitori ai 
sporturilor albe.

Cei mai buni sportivi — 
schiori, patinatori, hocheiști — 
selecționați în fazele pregă
titoare, se vor întîlni la sfîrșitul 
acestei luni în orașul de la 
poalele masivului Rarău, unde 
vor avea loc și manifestările 
finale ale acestui original festi
val.

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 4 

DIN 28 IANUARIE 1973

Atalanla — Cagliari (Pauză) l,x
Atalanta — Cagliar) (Final) l,x 
Inter — Lazio (Pauză) 1
Inter— Lazio (Final) 1

Juventus — Bologna (Pauzä) 1, X 
Juventus — Bologna (Final) 1, x 
Palermo — Milan (Pauzà) 2
Palermo — Milan (Final) 2

Ternana — Napoli (Pauză) x
Ternana — Napoli (Final) x
Fiorentina — Sampdoria 1
Lanerossi — Torino 2

Roma — Verona 1, x, 2
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ZESTREA : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30).

POLITIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,45; 21), Scala (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,45; 21).

PE ARIPILE VtNTULUI i rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30: 19,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY t ru
lează Ia Luceafărul (orele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 21), Festival (ore
le 9: 11.15: 13,30; 16; 18.30; 21), Fa
vorit (orele 9.15; 11.30 13.45: 16;
18.15; 20.30).

EXPLOZIA : rulează Ia Central 
(orele 10: 12,30: 15; 17,30; 20), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30). Miori
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15 : 20,30).

QUEIMADA : rulează la Fero
viar (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Melodia (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Excelslor (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18,15; 20,30).

CREIERUL : rulează la Lumina 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9.30; 11.30; 13,45; 16; 18;
20.15) .

BARIERA : rulează Ia Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15), Progresul 
(orele 15.30; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează ta Gloria 
(orele 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20.15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Unirea (orele 15.30: 18:
20.15) .

VACANȚA LA ROMA : rulează

U L D V.
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

CU MlINILE CURATE : rulează 
ta Crtngași (orele 15.30; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Dacia (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30).

CASA DE LINGĂ CALEA FE
RATĂ : rulează Ia Ferentari (ora
le 16; 18: 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Bucegi (orele 15.45; 19.15), Flo- 
reasca (orele 15,30: 19).

VARA BĂRBAȚILOR I rulează 
la Rahova (orele 16: 18: 20).

JOE HILL : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30: 17.45: 20).

LUPUL MARILOR, RĂZBUNA
REA : rulează la Lira (orele 15,30; 
19), Munca (orele 15,30; 19).

FILIERA : rulează la Tomis (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) , Cotroceni (orele 15,30: 18;
20.15) .

ARENA AERIANA : rulează la 
Flacăra (orele 16; 18; 20).

SECERA VINTUL SĂLBATIC : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) . Viitorul, (orele 15.30; 18:
20.15) .

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Laromet (orele 15.3C; 
17.30; 19.30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Arta (orele 15; 17,45; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează Ia Vitan (orele 
15,30; 18; 20,15).

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19; Teatrul de O- 
peretă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 20; 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DE
FICIENTE ÎN DOMENIUL DRA
GOSTEI — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : NOAPTEA NECHEMATĂ — 
ora 20; (La Casa studenților din 
Calea Plevnei) ; BĂRBAȚI FĂRĂ 

E
NEVESTE — ora 20,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI RA
ME AU — ora 20; (Sala Studio) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20: Teatrul de Comedie : MUTTER 
COURAGE — ora 20; Teatrul Giu- 
lesti : ..ESCU — ora 19,30; Teatrul 
Mic : TESTAMENTUL CÎINELUI 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) i REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 19,30; Teatrul ,,Ion 
Vasilescu“ : FETELE DTDINEI — 
ora 19,30; Teatrul „Ton Creangă“ 
CELE DOUĂSPREZECE LUNI 
ALE ANULUI — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Victoria) : BU 
ALI — ora 15; (Sala Academia) : 

RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 17; Stu
dioul I.A.T.C. : AUTORUL MOA
RE AZI — ora 20; Ansarrțblul 
„Rapsodia Română“ : PE PLAIU
RILE MIORIȚEI — ora 19,30; Cir
cul București : APRINDEȚI STE
LELE — ora 19,30.

VINERI, 26 IANUARIE 1973

PROGRAMUL I '

9.00 Telex. 9,05 Tele-enciclopedia. 
9,50 Muzică populară cu Tița Ște
fan. 10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 38-a. 10,30 Pagini de u- 
mor : Aventuri în epoca de piatră. 
10,55 Revista literară TV. 12,00 
Jocuri țărănești cu măști — un 
film de JeSn Petrovici. Primele 
manifestări de . teatru pe teritoriul 

românesc. 12,25 Telejurnal. 16,00— 
17,00 Teleșcoală: 17,30 Curs de lim
ba engleză. Lecția a 37-a. 18,00 A- 
tenție la... neatenție I Protecția 
munci! in transporturile rutiere. 
18,40 Imagini din Australia. 18,50 
Teleconferința de presă. 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cel 
mici. 19,30 Telejurnal. 20,10 Muzică 
populară. 20,30 CONDUCĂTORUL 
REVOLUȚIONAR, BĂRBATUL DE 
STAT, OMUL. Portret cinemato
grafic al conducătorului partidu
lui și statului nostru, realizat de 
Eugen Mândrie. 21,15 Film artis
tic : Dacii — >. producție a studiou
lui cinematografic București. 22,55 
„24 de ore“ Din țările socialiste.

programul ii

21,15 Biblioteca pentru toți. 22,00 
Revista economică TV. 22,15 Capo
dopere ale muzicii universale.

t
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SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI ÎMPLINEȘTE 55 DE ANI DE VIAȚĂ

ȘI 40 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN RÎNDURILE MIȘCĂRII COMUNISTE

EVOCARE A ANILOR DE LUPTĂ
»

Republica
IN RÎNDURILE U.T.C. patrie

Intîia oară l-am 
cunoscut la Dof tana

A rămas același 
om neînfricat

Oriunde se afla 
era un animator

romaneasca
de TEODOR ANASTASIU

tipograf

■

de CHIVU STOICA
Era în 1936. Pentru a putea 

controla activitatea deținuților 
politici din închisori, autorită
țile au hotărît să concentreze 
într-un singur loc. la Doftana, 
cea mai mare parte a comuniș
tilor și antifasciștilor condam
nați. Am fost adus aici și eu, 
împreună cu Gheorghiu-Dej, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Mo- 
ghioroș și alți luptători comu
niști; în această împrejurare 
l-am cunoscut pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

poftana, veritabilă Baatilie 
românească, cu vestita secție 
„H", cu seria neîntreruptă a 
schingiuirilor, cu sinistrul „post 
negru" devenise cea mai „per
fecționată“ temniță din Româ
nia. Dar concentrarea la Dof
tana a unui mare număr de co
muniști și antifasciști a dus la 
un efect contrar celui dorit de 
autorități. S-a constituit o or
ganizație de partid puternică, 
a început o luptă dîrză pentru 
obținerea regimului politic în 
închisoare, pentru condiții mai 
bune. în această înfruntare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, deși 
tînăr, foarte tînăr, avea numai 
18 ani. s-a distins ca unul dintre 
cei mai energici organizatori ai 
protestelor împotriva teroarei 
de la Doftana. Administratorii 
închisorii îl considerau un „ele
ment Recalcitrant“, fapt pentru 
care l-au pus sub supraveghere 
specială.

După ce deținuții comuniști 
și-au cucerit anumite drepturi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
dovedit a. fi .de neînduplecat în 
lupta pentru respectarea regimu
lui politic dobîndit .în Doftana.

Peste ani l-am reîntîlnit . .în 
lagărul de la Tg. Jiu. Aici se 
aflau închiși, alături de comu
niști. oameni de știința și cul
tură, savanți și artiști de seamă 
ai țării noastre, numeroși inte
lectuali care s-au ridicat împo
triva războiului antisovietic și 
a regimului milițar-fascist al 
lui Antonescu. Mi-a făcut plă
cere să constat că tînărul 
Nicolae Ceaușescu rămăsese a- 
celași om dîrz și foarte activ, 
dar acum mai călit și mult mai 
experimentat. Aici; la Tg. Jiu, 
răspunderile comuniștilor erau 
foarte mari. în țară evenimen
tele politice se precipitau, era 
tot mai clar că victoria noastră 
se apropie. Partidul a conside
rat că ar fi de mare importanță 
pregătirea tuturor activiștilor 
comuniști și antifasciști de la 
Tg .Jiu tn vederea participării 
directe la evenimentele care a- 
veau să ducă la o cotitură po
litică în România. în aceste

condiții, se cerea în primul rind 
întărirea organizației de partid 
din lagăr. îmi aduc bine aminte 
că tovarășul .Nicolae Ceaușescu 
desfășura o activitate neobosită. 
Cu toții îl admiram pentru 
abnegația sa, pentru curajul 
său, pentru perseverența do
vedită în îndeplinirea orică
rei sarcini. Calitățile sale au de
terminat să fie ales atît. ca 
membru al comitetului de partid 
din lagăr, cit și în comitetul 
organizației de masă. Și este 
important să arăt că și aici, la 
Tg. Jiu, cele mai mari străda
nii ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au afirmat în lupta 
pentru pregătirea tineretului. ■

Personal l-am prețuit încă de 
cînd l-am cunoscut prima oară, 
așa că am fost foarte bucuros 
cînd, în primele zile de după 
23 August 1944. am primit sar
cina să luăm cuvintul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Iosif 
Rangheț și cu mine, la un mi
ting din Capitală. La acel mi
ting partidul a lansat lozinca 
„Totul pentru front, totul pen
tru victorie“. Ascultîndu-1 a- 
tunci pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am înțeles că se 
formase deja ca un încercat și 
destoinic conducător comunist

Aș dori să, subliniez că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a acti
vat în foarte multe domenii, a 
lucrat nu numai în conducerea 
tineretului, ci și în conducerea 
armatei, in conducerea agricul
turii, a activat în fruntea unor" 
comitete județene de partid, a 
răspuns de sectorul organizato
ric în cadrul Comitetului Cen
tral al . partidului. în această 
vastă activitate a dobîndit o 
bogată experiență în munca de 
partid, în munca cu masele 
populare, a învățat să cunoască 
oamenii, s-a apropiat de ei. în 
această bogată activitate s-a 
format conducătorul de astăzi al 
partidului ( nostru. în această 
bogată activitate și-a însușit ca
litățile pe care cu toții i le cu
noaștem și i le prețuim.

Membrii de partid, toți oame
nii muncii din patria noastiăd 
știu că tovarășul Nicolae’ 
Ceaușescu întruchipează în per
soana sa cele mai înalte virtuți 
ale comunistului, luptător neo
bosit, patriot înflăcărat, inter
naționalist consecvent, conducă-, 
tor eminent și încercat, care 
și-a dedicat întreaga activitate 
prosperității României, cauzei 
păcii și socialismului, atrăgîn- 
du-și astăzi stima și prețuirea 
bine meritată a partidului și a 
întregului popor.

de VASILE
Pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu l-am cunoscut în 
1934 cînd avea doar 16 ani. 
Nici eu nu eram bătrîn. aveam 
24 de ani. întilnirea noastră a 
fost prilejuită de ecoul luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933, cînd. după cum 
se știe, conducătorilor mișcării 
muncitorești le-a fost înscenat 
un proces judiciar. Sub presiu
nea maselor, guvernul național- 
țărănist al lui Vaida Voievod 
s-a văzut nevoit să aprobe re- 
judecarea procesului în orașul 
Craiova. în aceste condiții parti
dul comunist a luat inițiativa 
să organizeze în întreaga țară 
acțiuni de protest. Din toate 
orașele țării comuniștii iniția- 
seră trimiterea la Craiova a u- 
nor delegați care să depună ca 
martori, să prezinte memorii cu 
sute de mii de semnături, să 
ceară anularea procesului, pre
cum și punerea în libertate a 
acuzaților.

în iunie 1934 primisem din 
partea Comitetului de Partid 
al Regionalei Cluj sarcina de a 
conduce o delegație de munci
tori la Craiova. Ni se ceruse să 
depunem ca martori în fața ju
decătorilor conducătorilor gre
vei de la Uzinele Grivița din 
București. La Craiova rie-am 
unit cu delegația muncitorilor 
din București. Atunci l-am în
tâlnit pentru prima dată pe to
varășul Ceaușescu, care condu
cea această delegație. împreună 
am luat legătură, mai întâi, cu 
colectivul avocaților apărării, 
care îl avea în frunte pe tova
rășul Ion Gheorghe . Maurer. La 
Consiliul de Război, însă, în loc 
să fim primiți să depunem ca 
martori la proces, am fost a- 
restați cu toții,

După arestare am fost predați 
Inspectoratului Regional de Si
guranță din Craiova, unde am 
fost anchetați în mod brutal și 
supuși la un interogatoriu de 
intimidare, cu scopul de a fi 
forțați să dezvăluim organelor 
Siguranței activitatea partidu
lui. Cu toată presiunea exerci
tată asupra grupului nostru, 
slujbașii regimului nu au reu
șit să obțină de la noi nimic din 
ceea ce i-ar fi interesat. De a- 
ceea, ne-au trimis la Siguranța 
Generală din București, unde, 
împotriva noastră, s-a desfășu
rat o anchetă violentă, am fost 
bătuți și amenințați. Cu toate 
că și la București rezultatul an
chetei a fost nul pentru cei 
care o inițiaseră, ne-au trimis 
din nou la Craiova, să ni se în
tocmească acte de dare în ju
decată.

POGĂCEANU
Am reamintit aceste momen

te pentru că ele sînt strîns le
gate de amintirile mele care e- 
vocă prima întâlnire cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. pe vre
mea aceea membru al Uniunii 
Tineretului Comunist. Atunci el 
a dat dovadă de o dîrzenie care 
ne-a uimit pe toți membrii de
legațiilor. în fața organelor re
presive a rămas mereu neclin
tit. respingând acuzațiile, ba 
chiar, trecînd la ofensivă, pu- 
nîndu-j pe copoii tribunalului 
burghez sub învinuirea că sînt 
unelte ale nedreptății. Fire e- 
nergică, înzestrat cu un deose
bit spirit de observație, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, deși, 
reamintesc că avea doar 16 ani, 
ne îndemna în permanență să 
fim dîrji, să nu ne lăsăm cople
șiți de amenințări și presiuni. în 
beciurile poliției el ne îndemna 
să învățăm, să ne lărgim baga
jul de cunoștințe pe care îl a- 
veam. Cit de clar mi-au rămas 
în memorie și acum, după atî- 
tea decenii, cuvintele pe care < 
mi le-a adresat mie, care eram I 
licențiat în științe economice; 
„Să facem seminarii, să învă
țăm. să folosim toate ocaziile 1 
ea să ne instruim și să ne că
lim pentru luptă“.

îmi amintesc că în scurtul 
răgaz dintre anchete, seara pînă ; 
tirziu, datorită lui. în colectivul , 
nostru de arestați aveau loc ! 
lungi discuții despre situația e- 
xistentă în țară, despre obiec- ■ 
țivele aflate în centrul preocu- , 
pârilor partidului, pe teme cu 
caracter politic, de cultură ge
nerală. El ne-a insuflat hotărî- 
rea de a ne intensifica și întări 
rezistența la presiunile și schin
giuirile poliției, de a rămîne 
credincioși și demni cauzei 
partidului, clasei muncitoare.

Atunci. în 1934, la procesul de 
la Craiova' tînărul Nicolae 
Ceaușescu s-a arătat un caracter 
dîrz, inteligent, capabil să mo
bilizeze prin energia sa pe oa- I 
menii din jurul său. Nici pînă ■ 
astăzi nu s-a schimbat. A ră
mas același om neînfricat, cre
dincios cauzei partidului, dove- a 
dind că anii de luptă grea,^ 
pușcăriile, bătăile, mizeria nu 
i-au alterat personalitatea, dim
potrivă l-au făcut și mai dîrz, 
l-au impulsionat dăruirea în 
bătălia dusă împotriva lor, l-au 
format ca un adevărat comu
nist. așa cum îl cunoaștem as
tăzi, în tot ceea ce face ca se
cretar general al partidului, ca 
președinte al Consiliului de Stat 
al României socialiste.

de NICHIFOR STERE
Mulțl dintre tovărășii mai în 

vîrstă care l-au cunoscut pe 
tovarășul Ceaușescu și au ac
tivat împreună cu dînsul în 
timpul ilegalității, au amintiri 
plăcute, de neuitat. Printre acei 
tovarăși mă număr și eu.

L-am cunoscut în anul 1934. 
Activam atunci în cadrul sec
torului II Negru. Dînsul era 
secretarul comitetului de sector 
al U.T.C.-ului. Avea cinsprezece 
sau șaisprezece ani. Deși era tare 
tînăr, avea totuși un anumit 
fel de a judeca cu maturitate 
lucrurile. Noi îl admiram și il 
prețuiam.

Activitatea sa era străbătută 
de un adînc devotament, care 
ne inspira încredere în ideile 
și cauza partidului. Avea un 
nemărginit spirit de abnegație 
pentru tot ceea ce făcea în ac
tivitatea politică.

Am luat parte la demonstra
ția din Calea Griviței, care “e 
făcea Cu scopul de a se cere 
stingerea procesului ceferiștilor 
și eliberarea acestora. Cînd a 
început demonstrația, la care 
participa un număr restrîns de 
oameni, datorită teroarei și pre
siunilor ce le făcea poliția și 
siguranța contra tuturor orga
nizațiilor muncitorești, tovarășul 
Ceaușescu era în fruntea acelei 
coloane care a pornit din fața 
cimitirului Sfînta Vineri, spre 
atelierele C.F.R. împreună cu 
un grup de tineri — de altfel 
majoritatea celor care luam 
parte la acea demonstrație eram 
tineri, tovarășul Ceaușescu, cu 
l'elul său de a fi, cu optimism 
și curaj, însuflețea toată coloa
na care-1 urma.

între timp dînsul a fost ares
tat și nu l-am mai întîlnit pînă 
nu s-a eliberat. îmi amintesc 
însă că, în timp ce eram la 
închisoare un tovarăș care-1 
cunoștea bine de la Jilava, ne 
relata o întîmplare semnifica
tivă. în sectorul II Negrtt\ se 
hotărîse să se facă o întrunire 
„zburătoare“ la poarta unei fa
brici de țesături, unde munci
torii se pregăteau să declare o 
grevă pentru a-și susține pe a- 
ceastă cale, revendicările.

Aceste întruniri „zburătoare" 
erau pe atunci o formă de ac
țiune în sensul că un grup de 
tovarăși mergeau în fața fabri
cii respective, unde era o ac
țiune în curs, pentru a îmbăr
băta muncitorii să meargă mai 
cu curaj la luptă, arătîndu-le 
că nu sînt singuri și că vor fi 
susținuți și de alți muncitori, 
din alte fabrici. Aceste întruniri 
aveau, loc . cînd activitatea sin

dicatelor era îngrădită sau era 
interzisă de poliție. Cei care 
vorbeau riscau să fie arestați 
și condamnați, deci în astfel de 
situații vorbitorii trebuiau să 
fie nu numai foarte bine pregă
tiți ci și gata să înfrunte orice 
risc.

La acea întrunire de la fabri
ca de textile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu făcea parte din garda 
de apărare alcătuită din șapte- 
opt tovarăși. Cind totul a fost 
gata, se făcuse apel la munci
torii care ieșeau de la lucru să 
rărpînă pe loc, să asculte un 
cuvînt care-1 interesează direct. 
Tovarășul care trebuia să vor
bească s-a pierdut însă și nu a 
putut să spună nimic. Se crease 
un moment neplăcut, muncito
rii așteptau să audă vorbitorul 
și vorbitorului i se stinsese 
vocea. Tovarășul Ceaușescu a 
ieșit atunci în fața muncitorilor 
ce așteptau să audă despre ce-i 
vorba și le-a spus : „Tovarăși, 
vă salut în numele U.T.C.-ului. 
Am venit la voi să vă aducem 
la cunoștiință că muncitorii din 
celelalte fabrici sînt alături de 
voi în lupta pe care o duceți". 
Timp de zece minute, cît era 
programat să se vorbească, a 
rostit un discurs înflăcărat. 
Muncitorii au ascultat cu aten
ție vorbitorul, fiind bucuroși că 
vor primi ajutor în lupta care 
urmau să o înceapă cu patro
nul. Tovarășul Ceaușescu nu 
ținuse cont nici de riscul .ares
tării, nici de alte eventuale 
neajunsuri. Intervenția sa a 
fost binevenită ; prestigiul ace
lor tovarăși care veniseră în 
numele partidului să-i îndrume 
pe muncitorii din acea fabrică 
la acțiune nu a avut de suferit. 
Personal l-am ascultat de multe 
ori declamînd, vorbind la 
reuniuni sau baluri organizare 
de către sindicate sau alte or
ganizații antifasciste democra
tice. Oriunde se afla era un 
animator, un bun organizator, 
căutind să îndrume și să in
fluențeze masele de tineri la 
lupta pentru democrație, pen
tru libertate șl pace.

Astfel de fapte și de acțiuni 
la care participa tovarășul 
Ceaușescu, pe vremea aceea, 
deși era foarte tînăr. ne inspi
rau încredere și ne îmbărbătau 
considerîndu-le, cu toții ca un 
exemplu de urmat.

în 1939, din tot grupul de tineri 
uteciști care am luat parte la 
Conferința pe țară a U.T.C.- 
ului, tovarășul Ceaușescu era 
cel mai pregătit și pe bună 
dreptate a fost ales secretar 
al C.C. al U.T.C.

• \T

Republica noastră, 
patrie românească, 
ești cintecul clocotitor 
in seva lanului, 
in seva luminii, 
în seva singelui nostru 
hrănit eu ivicnetul hărniciei, 
înmiresmată ardoare 
de viață ți avînt 
Conducător de țară și lumină 
te-mbrățișăm 
cu toate razele privirii, 
cu tot patosul 
dragostei de neam 
care te-a generat 
ca o aripă 
pentru zbor.
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CU ȚARA

SCRISA

IN PRIVIRE
de NICOLAE DRAGOȘ

Au chipul munților eroii
Si-al apelor din țara lor 
Li-e inima statuie vie 
Bâtind, prin vremi, pentru popor.

Ei vin din aprige istorii 
Vulcani de vis, cutezător 
Cu țara scrisă în privire 
Urcaiă demn spre viitor.

Au chipul munților eroii
Li-e fapta pasăre in zbor 
In gindul lor e gindul vremii 
Și patria-i destinul lor.

La ceas de cumpănă sau glorii 
Sînt brațul dîrz, triumfător 
Coloane vii în vii istorii 
Trăind demult în viitor.

Pe drumul lor iți scrie drum 
Cel mai de seamă fiu al gliei 
Cel ce ne-avintă să-nălțăm 
Chip fără seamăn României.

Cînd în lanuarie-februarie 1933 
s-a ridicat talazul luptelor pe
troliștilor și ceferiștilor, un nu
măr considerabil de tineri erau 
încadrați in cele mai multe din 
acțiunile revoluționare ale mun
citorilor.

încleștat de lanțul sirenei, tî
nărul de 18 ani Vasile Roaită 
a fost străpuns de gloanțele 
jandarmilor.

în fabrici și ateliere, in uni
versități. toți membrii U.T.C.-u
lui participau la munca activă de 
solidarizare generală cu luptele 
feroviarilor și petroliștilor. Zia
rul „Cazarma“ anunța că un nu
măr de soldați din regimentul 21 
infanterie au fost trimiși în lan
țuri la Jilava fiindcă au refuzat 
să tragă în greviștii de la Gri- 
vița-C.F.R.

9 Rezoluția plenarei din iulie 
1933 a C.C. al P.C.R. avea să e-

• vidențieze contribuția uteciștilor, 
I printre care se- afla și Nicolae 

Ceaușescu. arătîrid că > „marile 
lupte din februarie ale munci
torilor ceferiști și petroliști, la 
care tineretul muncitor a luat 
parte activă, dovedind un e- 
roism și un. curaj demn de tâ
năra gardă a proletariatului re
voluționar. au scos in evidență 
rolul crescut ăl U.T.C. și influ
ența sa crescută asupra unei 
părți însemnate a detașamentu
lui proletar român; au arătat că 
U.T.C. a devenit un ajutor al 

[ partidului în lupta sa pentru
ț cucerirea majorității clasei
t muncitoare“.
i Importanța națională și inter- 
f națională a acelor dramatice
| evenimente revoluționare care

au opus fascismului prima re- 
? zistență populară și patriotică
I de mare anvergură, a fost sub-
t liniată cu tărie in tratatele de
i istorie contemporană.

Evenimentele zguduitoare ale
F acestui moment istoric, ce-au

culminat cu luptele de la Ate-
I lierele C.F.R.-Grivița, trăgeau
j semnalul. de alarmă al patriei
[, în pericol.

Procesul de la Craiova — care 
î a urmat — stîrnea în perma-
‘ nențâ proteste energice. în țară
j și peste hotare, din partea m'un-
. citorimii și a opiniei publice
! democrate, al căror ecou creș-
' tea vertiginos, in presa română

. ,j și .străină, pe măsură ce sentința
se ‘aprbpia.

La‘ Craiova, in preajma sălii 
T de judecată de'pe Calea Seve-
L rinului, sînt arestați și deferiți
fc parchetului Tribunalului Dolj.

...- -n—niriiiii—ti——

patru tineri între care t Nicolae 
Ceaușescu. tineri care strînse- 
seră în lunile precedente și a- 
duseseră acum cu ei, la proces, 
douăzeci și două de liste de 
subscripție și moțiuni de pro
test in favoarea acuzaților din 
boxă, semnate de un mare nu
măr de muncitori și cetățeni 
din Capitală, prin care se cerea 
încetarea procesului samavolnic 
și eliberarea prizonierilor anti- 
deplinită..“

Unul dintre agenții de sigu
ranță recunoscuse însă în acest 
foarte tînăr protector al acu
zaților pe un mai vechi client

drept și Inimos, ce abia împli
nise 16 ani.

E înaintat, împreună cu cei
lalți tovarăși, cu actele respec
tive și concluziile anchetatoru
lui. la Parchetul Tribunalului 
Dolj, în timp ce protestele de 
afară nu conteneau. Și „aface
rea este clasată din lipsă de 
probe“.

Tinerii sînt puși în libertate 
și se întorc peste puțină vreme 
la București, precedați însă de 
o adresă a Ministerului de In
terne în care se atrage atenția 
poliției Capitalei : „vă semna
lăm spre cele de cuviință pe

Român, a organizației de masă 
„Amicii U.R.S.S.“, pe a cărei 
listă de membri fondatori figu
rează numele unor personali
tăți proeminente ale științei și 
culturii naționale.

Extinderea acțiunilor de 
luptă antifascistă și răscoala 
țăranilor de pe Valea Ghime- 
șului. organizată și condusă de 
comuniștii clujeni, pun pe gân
duri Ministerul de Interne, care 
ordonă. în. toamna anului 1934, 
interzicerea a numeroase orga
nizații democratice și publicații 
de stingă, printre care și „Ami
cii U.R.S.S.“ care însă vor con-

pe tema : „Cum pregătim opinia 
publică românească pentru a 
respinge pericolul fascist, pen
tru a impune dreptul de egali
tate pentru toți cetățenii țării“. 
Printre cei reținuți pentru cer
cetări se mai număra ziaristul 
Scarlat Calimachi, — a cărui 
origine princiară nu l-a scutit 
de insultele comisarului de ser
vici, — studentul Grigore Preo
teasa. poetul Gellu Naum, un 
compozitor și alți tineri antifas
ciști. Motivul arestării, consem
nat în rapoartele Siguranței, a- 
părea cum nu se putea mai fi
resc într-un asemenea regim

Acum patru decenii, în Februarie...
al beciurilor poliției bucureș- 
tene, ceea ce s-a și repezit să 
raporteze procurorului, arătînd 
că el : „în anul 1933, cu adresa 
nr. 109593 a Prefecturii Poliției 
Municipiului București, a fost 
înaintat Parchetului Tribunalu
lui Ilfov, pentru acte de sabo
taj și îndemn la grevă, făcute 
printre lucrători, judecat și,a- 
mînat pentru .procedură neîn
deplinită“...

în fața presiunii organelor de 
anchetă, Nicolae Ceaușescu 
nu-și pierde cumpătul și declară 
hotărît că prezența sa în incinta 
procesului nu contravine nici 
unei legi omenești, deoarece a . 
fost delegat de muncitorimea 
din Capitală să meargă la Cra
iova. pentru a depune aceste 
proteste în fața instanței și e- 
vident. „pentru a face declara
ții favorabile ceferiștilor impli
cați în proces“, această acțiune 
reflectând în, fond un act firesc 
de justiție.

Poziția fermă de solidaritate 
cu cei „implicați în rebeliunea 
de la Atelierele Grivița“, ple
doaria lui argumentată, sinceră 
și fierbinte, prin care înfățișa 
motivele gestului său temerar, 
demascînd regimul de exploa
tare la care erau supuși tova
rășii săi de muncă din ateliere 
și uzine, lipsirea de drepturi și 
libertăți democratice elemen
tare a clasei muncitoare și a 
țărănimii din România, impre
sionează pe magistratul anche
tator. care se. uită cu o nedisi
mulată mirare la băiatul acesta.

de MIHNEA
comuniștii Nicolae Ceaușescu..., 
care fiind dovediți că au strîns 
adeziuni de solidaritate munci
torească cu ceferiștii condam
nați în procesul rebeliunii, au 
fost deferiți Parchetului Tribu
nalului Craiova și lăsați în li
bertate. după care au revenit 
în Capitală“.

La București, începe astfel 
pentru tînărul combatant comu
nist. o perioadă în care poliția , 
e necontenit pe urmele lui. El 
trebuie să-și schimbe mereu a- 
dresele și locui de muncă, ca 
să-și poată continua cit mai si
gur cu putință, îndeplinirea sar- , 
cânilor încredințate de partid.

Noul partid al „tinerilor libe
rali“ emite „Legea pentru apă
rarea ordin ei în stat“. în baza 
căreia orice grupare politică so
cotită că „periclitează ordinea 
politică și socială“ putea fi ime
diat dizolvată.. Ea țintea direct 
în marele număr de asociații și 
organizații de masă menite să 
unească forțele democratice și 
antifasciste pe baza unor plat
forme comune de luptă, prin 
care Partidul își intensifica a- 
cuma activitatea în rîndurile 
țărănimii române și de alte na
ționalități. intelectualității, func
ționarilor de toate categoriile 
și micilor întreprinzători cu sta
re de spirit patriotică.

Stabilirea de relații diploma
tice cu Uniunea Sovietică este 
imediat urmată de crearea, din 
inițiativa Partidului Comunist

GHEORGHIU
tinua șă existe și șă activeze 
sub alte denumiri.

La -sfârșitul verii aceluiași an, 
tînărul. Ceaușescu. cu domici
liul în București, str. Nisipari 
14, este din nou arestat și în
chis Ia prefectura poliției Capi
talei, împreună cu un student de 
la Facultatea de matematică și 
cu un tînăr funcționar comer
cial. „Se constată — consem
nează ordonanța de trimitere 
și judecată — că numiții- au 
fost găsiți în ziua de 26 august 
a.c., la întrunirea clandestină ce 
s-a ținut în str. Echinoxului nr. 
63. a Comitetului Antifascist și 
Antirăzboinic“

Cel trei tineri antifasciști sint 
înaintați spre anchetă și jude
cată Consiliului de Război al 
Corpului II Armată „pentru 
faptul de răspândire de mani
feste revoluționare comuniste" 
manifeste care înfierau fascis
mul și chemau opinia publică 
să ia atitudine împotriva, poli
ticii tot mai fățișe de pregătire 
a unui nou război și care fuse
seră răspândite „la ieșirea 
muncitorilor de la Fabrica In
dustria Bumbacului, din Șo
seaua Iancului nr. 90“.

Peste numai trei săptămâni, 
comisariatul circumscripției a 
13-a de poliție îl arestează ia
răși, pentru că participase la o 
întrunire într-o casă din cartie
rul Foișor, unde un grup de 
studenți și tineri muncitori or
ganizaseră un fel de simpozion

„curat constituțional“ de „liber
tate a cugetului“; dezbaterea 
teoretică respectivă era acuzată 
că „N-a avut autorizație din 
partea Prefecturii poliției sau a 
Corpului II de armată“. Agen
ții de urmărire își făcuseră me
seria, indiferent de acoperirea 
„legală“ și acum își predaseră 
satisfăcuți prada, sbirilor din 
pivnița Prefecturii.,

Pus iarăși în libertate din be
ciurile poliției, utecistul Nicolae 
Ceaușescu își continuă fără pre
get munca de organizare și de 
propagandă în rîndurile tinere
tului muncitoresc și studențesc, 
pentru crearea frontului popu
lar antifascist Și lupta pentru 
emanciparea „naționalităților ■ a- 
supra cărora se năpustesc cu 
deosebită forță loviturile fas
cismului“. îmbrățișînd in această 
amplă acțiune „muncitori din 
toate industriile, intelectualita
tea. mici negustori și meseriași 
și mai ales toată populația 
muncitoare de la sate“, pentru 
„toți cei loviți de criză „și de 
măsurile Guvernului“. Această 
no-uă linie a partidului, izvorâtă 
din munca practică a celor mai 
buni activiști ai săi. vârstnici și 
tineri, avea să se impună cu 
evidență și în mișcarea tinere
tului revoluționar.

O a treia arestare a tînărului 
lucrător nu îhtîrziă să se pro
ducă. chiar înainte de sfârșitul 
anului, de data asta pentru 
simplu] motiv că e caracterizat 
de urmăritorii săi drept „un pe
riculos agitator comunist“. Fără

să-l mai rețină pentru alte cer
cetări, e ridicat și „trimis la 
urmă“ înapoi la tară, de unde 
a venit, acasă la Scornicești.

Drumul a fost lung, trudnic 
și umilitor. Adus, pe jos, legat 
și desculț „din post în post“ de 
jandarmi, cale de 200 km, mal
tratat, neprimenit, mîncînd și 
dormind pe apucate, dar cu 
fruntea _ sus. neclintit în mân
dria lui de om și de luptător 
pentru o lume care va merita 
orice sacrificiu, el se întoarce 
în căsuța de bîrne de pe malul 
gârlei, unde toți ai lui îl îmbră
țișează cu mult drag, iar mama 
izbucnește în lacrimi cînd îl 
vede cît de rău putea să arate 
„după cinci ani de viață la 
București“. Totul era ca înainte, 
și grijile și munca și dragostea 
părintească, doar frații rămași 
la vatră crescuseră mari.

Numai unul lipsea dintre „ăi 
mici“, Costică. Răpus de boală, 
dormea acuma, sus. la Troiță, 
în cimitirul strămoșesc.

1 Niculae și-a sărbătorit a 17-a 
aniversare acasă, printre ai săi. 
Dar .în ciuda „domiciliului for
țat“ și a atitudinii conciliante a 
șefului de post local, inima îi 
da ghes să se avînte din nou 
în „lupta cea mare“., renunțînd 
la tihna căminului regăsit.

în serile acelea lungi și fri
guroase. cu vînt și lapoviță. de 
la începutul anului 1935. An- 
druță Ceaușescu, îngrijorat de 
soarta copilului, a putut afla 
de la fiul său cum înțelegea 
socialismul să acționeze pentru 
înfăptuirea programului de 
luptă, pentru exproprierea ma
rilor moșieri și împărțirea fără 
plată a pămîntului la țărani, 
pentru ridicarea nivelului de 
viață al poporului, pentru un 
guvern muncitoresc-țărănesc.

Dar cum veți reuși împotriva 
unor vrăjmași care au de par- 
tea lor și puterea și averea ? 
' Niculae i-a dat replica prin- 
tr-o parabolă i luînd un pumn 
de boabe de porumb și lăsîn- 
du-le să cadă în sacul plin cu 
grîu, a spus :

— „Nu vom înceta lupta și 
pină la urmă îi vom dovedi, 
sințem muiți ca boabele astea 
de grîu : sântem muiți. și unin- 
du-ne nu se poate să nu în
vingem“,

A doua zi; vînzîndu-șl o oaie, 
moș Andruță îi dădu băiatului 
său bani de drum și-l lăsă să-și 
urmeze destinul.

Au chipul munților eroii
Și-al apelor din țara lor
Li-e inima statuie vie 
Bâtind, prin vremi, pentru popor.
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de MIHAI NEGULESCU

O tinerețe fără de egal 
trăiește in partid și luminează, 
adine uman, urcușul triumfal 
al patriei. Catarge in amiază 
se’nalță demn, simțind cuvintul lui. 
De el ascultă lanuri de mătase 
și nu-i copil de școală, tinăr nu-i 
să nu-și rivnească, zare luminoasă, 
asemenea, o viață de elan 
partidului și țării dăruită, 
cu verb incandescent inscrisâ-n ani, 
in demnitate și-adevăr trăită. 
Un crez, o viață tinără mereu, 
tezaur al partidului, al țârii 
clarvăzător răsfrint în versul meu, 
ți rampă de lansare a visării 
prin care, zi de zi mai demni, 
mai buni, mai ageri, patriei străbune 
ne inchinăm al faptelor poem, 
profund izvor de-avînt ți rațiune. 
Culeg cu inima, mistuitor, 
din filă-n filă, veacul jumătate, 
simțind adine, iubit conducător, 
cum viu, in noi, răsfringe dirze fapte, 
o tinerețe demnă, de izvor, 
o tinerețe de idei ardente 
ne-ntemeiază drum cutezător 
prin neodihna orelor prezente 
cînd, pe străvechi pămintul românesc, 
a țării tinerețe prinde viață, 
ți-n slava țării anii noștri cresc 
cum cel mai mare fiu al său ne-nvață ; 
o tinerețe fără de egal 
ne cheamă în destinele cetății ; 
spre comunism, în marțul triumfal, 
sîntem ai tăi, partid al demnității.

f



de peste hotare
Textul Acordului privind 

încetarea războiului 
și restabilirea păcii in Vietnam

La Hanoi și Washington a fost dat publicității textul Acordu
lui privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.

în acord se arată că părțile 
participante la conferința de ia 
Paris cu privire la Vietnam, în 
intenția de a pune capăt răz
boiului și de a reinstaura pacea 
în Vietnam, pe baza respectării 
drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez și 
a dreptului la autodeterminare 
al poporului sud-vietnamez și 
pentru a contribui la consolida
rea păcii în Asia și în lume, au 
realizat un acord pe care își iau 
obligația de a-I respecta și 
transpune în fapt.

Articolul 1 prevede că Statele 
Unite și toate celelalte țări res
pectă independența, suverani
tatea, unitatea și integritatea 
teritorială a Vietnamului, așa 
cum se recunoaște în acordurile 
de la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam.

Articolul 2 arată că, începînd 
din 27 ianuarie 1973, ora 24.00 
G.M.T., se va instaura în între
gul Vietnam de Sud încetarea 
focului. începînd cu aceeași oră, 
Statele Unite vor înceta toate 
activitățile militare împotriva 
teritoriului R.D. Vietnam, între
prinse cu forțele terestre, ae
riene și navale, indiferent unde 
s-ar afla bazele acestora, și vor 
pune capăt minării apelor teri
toriale. porturilor, instalațiilor 
portuare și arterelor de naviga
ție ale R.D. Vietnam. S.U.A. vor 
ridica, vor dezamorsa complet 
sau vor distruge toate minele 
din apele teritoriale, porturile, 
instalațiile portuare și arterele 
de navigație ale Vietnamului de 
nord, de îndată ce prezentul 
acord va intra in vigoare.

Potrivit articolului 3, părțile 
implicate își asumă obligația de 
a menține încetarea focului și 
de a consolida o pace trainică și 
stabilă.

Articolul 4. arată că S.U.A. 
nu-și vor continua angajamentul 
militar și nu se vor amesteca 
în treburile interne ale Vietna
mului de sud.

în decurs de 60 de zile de la 
semnarea prezentului acord — 
se spune în articolul 5 — va 
avea loc o retragere totală din 
Vietnamul de sud a trupelor, 
consilierilor militari și persona

lului militar inclusiv persona
lul militar tehnic și personalul 
militar, asociat la programe
le de pacificare, armamentului, 
munițiilor și materialelor de 
război ale S.U.A și ale altor 
țări străine aliate cu S.U.A. și 
cu Republica Vietnam. Demon
tarea bazelor militare din Viet
namul de sud ale S.U.A. și ale 
celorlalte țări străine sus men
ționate va trebui desăvîrșită în 
decurs de 60 de zile de la sem
narea acordului — prevede arti
colul 6.

Conform articolului 7, din 
momentul intrării în vigoare a 
încetării focului și pînă la for
marea guvernului prevăzută în 
articolele 9 și 14 ale acordului, 
cele două părți sud-vietnameze 
nu vor accepta introducerea în 
Vietnamul de sud de trupe, con
silieri militari, personal militar, 
inclusiv personal militar tehnic, 
armamente, muniții și materiale 
de război.

După cum se arată in artico
lul 8, reîntoarcerea personalului 
militar capturat și a civililor 
străini aparținind părților în 
cauză, trebuie înfăptuită simul
tan cu retragerea trupelor, 
menționată în articolul 5, și ea 
trebuie să ia sfirșit nu mai tîr- 
ziu decit în aceeași zi în care 
va lua sfirșit retragerea trupe
lor. “

Guvernul S.U.A. și guvernul 
R.D. Vietnam — arată articolul 
9 — își asumă obligația de a 

respecta următoarele principii 
în ce privește exercitarea drep
tului la autodeterminare al 

populației sud-vietnameze :
dreptul la autodeterminare al 
populației sud-vietnameze este 
sacru, inalienabil și trebuie res
pectat de toate țările ; popu
lația sud-vietnameză trebuie să 
hotărască ea însăși soarta po
litică pe viitor a Vietnamului de 
sud, prin ținerea de alegeri ge
nerale într-adevăr libere și de
mocratice sub supraveghere 
internațională ; țările străine nu 
trebuie să impună nici o ten
dință politică și nici o persona
litate populației sud-vietnameze.

După cum prevede articolul 
10, cele două părți sud-vietna
meze își asumă obligația de a 
respecta încetarea focului și de 
a menține pacea în Vietnamul 
de sud^ de a rezolva toate pro
blemele litigioase prin negoci
eri și de a evita orice conflict 
armat.

Articolul 11 prevede că, ime
diat după încetarea focului, cele 
două părți sud-vietnameze vor 
înfăptui reconcilierea și înțele
gerea națională, vor pune capăt 
urii și dușmăniei, vor interzice 
orice acțiune de represalii și 
discriminare împotriva unor 
persoane individuale sau a unor 
organizații care au colaborat cu 
o parte sau cealaltă, vor asigura 
libertățile democratice ale po
porului.

în articolul 12 se arată că, 
imediat după încetarea focului, 
cele două părți sud-vietnameze 
vor ține consultări intr-un spi
rit de reconciliere și înțelegere 
națională, de respect reciproc și 
neanihilare reciprocă. _ pentru 
înființarea unui Consiliu națio
nal de reconciliere și înțelegere 
națională, din trei factori egali. 
Consiliul național de reconci
liere și înțelegere națională va 
avea sarcina de a promova 
transpunerea în fapt de către 
cele două părți sud-vietnameze 
a actualului acord, precum și

realizarea reconcilierii și înțele
gerii naționale și garantarea li

bertăților democratice. Consi
liul Național de reconciliere și 
înțelegere națională va organi
za alegeri generale libere și 
democratice așa cum ,se preve
de în art. 9 și va stabili proce
durile și modalitățile acestor 
alegeri generale.

Problema forțelor armate 
vietnameze din Vietnamul de 
sud va fi rezolvată de către cele 
două părți sud-vietnameze în- 
tr-un spirit de reconciliere și 
înțelegere națională, egalitate și 
respect reciproc, fără amestec 
străin, conform situației postbe
lice, se spune în articolul 13.

Articolul 14 prevede că Viet
namul de sud va duce o poli
tică externă de pace și indepen
dență. El va fi gata să stabi
lească relații cu toate țările, 
indiferent de sistemele lor po
litice și sociale, pe baza respec
tului reciproc față de indepen
dență și suveranitate și să 
accepte ajutor economic și teh
nic din orice țară, fără însă a-1 
lega de condiții politice.

Potrivit articolului 15. reunî- 
ficarea Vietnamului trebuie în
făptuită pas cu pas, pe cale 
pașnică, pe bază de discuții și 
de acorduri între Vietnamul de 
nord și de sud. fără constringeri 
sau anexări de către nici una 
dintre părți și fără amestec 
străin. Data reunificării va. fi 
hotărîtă de comun acord de 
Vietnamul de nord și de sud.

Pînă la reunificare — linia de 
demarcație militară dintre cele 
două zone despărțite prin para
lela 17 este doar provizorie și 
nu constituie o frontieră poli
tică sau teritorială, așa cum s-a 
prevăzut în paragraful 6 al De
clarației finale a Conferinței de 
la Geneva din 1954 ; Vietnamul 
de nord și de sud trebuie să 
respecte zona demilitarizată ; 
Vietnamul de nord și de sud 
trebuie să înceapă imediat 
negocieri pentru instaurarea 
de relații normale în di
ferite domenii : Vietnamul
de nord și de sud nu se 
vor alătura nici unei alianțe 
militare sau bloc militar și nu 
vor permite puterilor străine să 
întrețină baze militare, trupe, 
consilieri militari și personal 
militar pe teritoriile lor respec
tive ,așa cum se prevede în a- 
cordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam.

Articolul 16 arată că părțile 
participante la conferința de la 
Paris cu privire la Vietnam tre
buie să desemneze imediat re
prezentanți care să formeze o 
comisie^ militară mixtă cvadri- 
partită, care va intra în acțiune 
imediat după semnarea prezen
tului acord și își va înceta 
activitatea în decurs de 60 de 
zile după desăvîrșirea retragerii 
trupelor S.U.A. și ale celorlalte 
țări străine.

Cele două părți sud-vietna
meze vor desemna imediat re
prezentanți pentru a forma o 
comisie militară mixtă bipartită, 
care, după semnarea prezentu- 
tului acord, trebuie să stabi
lească imediat măsurile și orga
nizarea menite să asigure apli
carea încetării focului și menți
nerea păcii în Vietnamul de sud, 
se arată în articolul 17.

Următorul articol prevede ca. 
după semnarea prezentului 
acord, să se înființeze imediat 
o Comisie internațională de con
trol și supraveghere care va fi 
formată din reprezentanții a pa
tru țări : Canada. Ungaria, 
Indonezia și Polonia. Comisia

internațională de control și su
praveghere va începe să acti
veze atunci cind în Vietnam va 
intra în vigoare încetarea fo
cului.

Articolul 19 arată că părțile 
sînt de acord cu convocarea unei 
conferințe internaționale în de
curs de 30 de zile după semna
rea prezentului acord, pentru a 
lua la cunoștință acordurile 
semnate, pentru a garanta înce
tarea războiului, menținerea
păcii în Vietnam, respectarea
drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez și 
dreptului la autodeterminare al 

populației sud-vietnameze și pen- 
tru a contribui la pacea în Iri- 
dochina și a o garanta. R.D. 
Vietnam și S.U.A., în numele 
părților care participă la con
ferința de la Paris pentru Viet
nam, vor propune următoarelor 
părți să participe la conferin
ța internațională : R. P. Chi
neză, Franța, Marea Britanie, 
U.R.S.S.. cele patru țări mem
bre ale comisiei internaționale 
de control și supraveghere și 
secretarul general al O.N.U., 
împreună cu părțile care par
ticipă la conferința de la Pa
ris pentru Vietnam.

Părțile participante la confe
rința de la Paris cu privire la 
Vietnam — prevede articolul 20 
— trebuie să respecte cu riguro
zitate acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire Ia Cambod- 
gia și acordurile de Ia Geneva 
din 1962 cu privire la Laos care 
au recunoscut drepturile națio
nale fundamentale ale popoare
lor khmer și laoțian, adică 
independența, suveranitatea, 
unitatea și integritatea terito
rială a acestor țări. Părțile tre
buie să respecte neutralitatea 
Cambodgiei și Haosului. Părțile 
participante la Conferința de la 
Paris cu privire la Vietnam își 
asumă obligația de a se abține 
de la folosirea teritoriului Cam
bodgiei și a teritoriului Laosu- 
lui pentru a încălca suveranita
tea și securitatea reciprocă și 
ale altor țări. Treburile interne 
ale Cambodgiei și Laosului tre
buie soluționate de popoarele 
acestor țări, fără amestec străin.

Articolul 21 arată că S.U.A. 
se așteaptă ca acest acord să 
introducă o eră de reconciliere 
atît cu R.D. Vietnam, cit și cu 
toate popoarele Indochinei.

Potrivit articolului 22, înceta
rea războiului, restabilirea păcii 
în Vietnam și aplicarea rigu
roasă a acestui acord vor crea 
condiții pentru instaurarea unor 
noi relații pe bază de egalitate 
și avantaj reciproc între S.U.A. 
și R.D. Vietnam, pe baza res
pectării reciproce a independen
ței, suveranității și neamestecu
lui în treburile interne ale 
celuilalt.

Articolul 23 arată că prezentul 
acord va intra în vigoare după 
semnarea de către reprezentan
ții plenipotențiari ai părților 
participante la conferința de la 
Paris pentru Vietnam și că toate 
părțile interesate vor aplica cu 
rigurozitate prezentul acord și 
protocoalele sale.

Au fost, de asemenea, difu
zate textele protocoalelor care 
se referă la încetarea focului în 
Vietnamul de sud și la comisiile 
militare mixte, la Comisia in
ternațională de control și supra
veghere, la reîntoarcerea mili
tarilor capturați, persoanelor 
civile ale statelor străine și 
vietnameze capturate și deți
nute, la ridicarea, dezamorsarea 
sau distrugerea minelor din 
apele teritoriale, porturile și 
arterele de navigație ale 
R.D.V.

Declarația lui Nguyen Duy Trinh
La Paris, a sosit Nguyen 

Duy Trinh, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Vietnam și ministrul afacerilor 
externe, care va semna Acordul 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Nguyen Duy Trinh a declarat, 
la aeroport, că acordul mar
chează o etapă importantă, cu 
adînci semnificații, pe calea 
edificării unui Vietnam pașnic, 
unit, independent, democrat și 
prosper. Acordul constituie 
rodul solidarității militante și 
sprijinul reciproc de care au 
dat dovadă în lupta lor cele 
trei popoare din Indochina,

precum și al puternicei mișcări 
de solidaritate a țărilor socia
liste frățești, a popoarelor 
iubitoare de pace și dreptate 
din lume, inclusiv din Statele 
Unite — a subliniat el. în în
cheierea declarației sale. Nguyen 
Duy Trinh a arătat că R.D. 
Vietnam, împreună cu Guver
nul Revoluționar Provizoriu. își 
asumă pe deplin responsabili
tatea aplicării neabătute a cla
uzelor acordului și a protocoa
lelor semnate, exprimîndu-și 
dorința ca și celelalte părți 
semnatare să procedeze la fel, 
în scopul menținerii păciî în 
Vietnam.

Profundă satisfacție
în lumea

• Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim. și-a 
exprimat profunda satisfacție 
în legătură cu parafarea acor
dului privind încetarea războiu
lui din Vietnam.

• Guvernul și popoarele din 
Iugoslavia salută parafarea 
acordului privind încetarea răz
boiului și instaurarea păcii în 
Vietnam — a declarat Gemal 
Biedici, președintele Consiliu
lui Federal al R.F.S. Iugoslavia. 
Acordul deschide calea spre 
înfăptuirea drepturilor legitime 
ale poporului vietnamez în con
diții de pace și fără amestec 
din afară.

• Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a declarat că 
„Poporul indian a primit cu 
mare satisfacție și bucurie ves
tea privind parafarea acordului 
cu privire la încheierea păcii 
în Vietnam“ — relatează Agen
ția Associated Press.

întreagă
• Biroul Politic al C.C. al 

P.S.U.G. și Consiliul de Mi
niștri al R.D. Germane au dat 
publicității o declarație prin 
care își exprimă satisfacția în 
legătură cu acordul realizat în 
problema încetării războiului și 
restabilirii păcii in Vietnam.

• întrevederile lui Wil- 
liam Rogers

Secretarul de Stat al S.U.A., 
William Rogers. a avut între
vederi cu ambasadorii Canadei, 
Ungariei. Poloniei și Indonezi
ei pentru a discuta rolul pe 
care l-ar putea juca țările res
pective în supravegherea, înce
tării focului din Vietnam — a- 
nunță agențiile TASg, și FRAN
CE PRESSE. citind o' declarație 
a purtătorului de cuvint al 
Departamentului de Stat.

Scrisoare româno-pakistaneză 
adresată lui Kurt Waldheim
Reprezentanții permanenti ai 

Republicii Socialiste România și 
Republicii Islamice Pakistan la 
O.N.U. au depus, la 24 ianuarie, 
o scrisoare comună prin care au 
solicitat secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, ca Declarația

solemnă comună româno-paki- 
staneză, semnată cu prilejul vi
zitei în Pakistan a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. să fie difuzată ca do
cument ofiicial al Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Protocolul comercial
româno-sovietic

în urma tratativelor desfășurate într-o atmosferă de prietenie 
și colaborare tovărășească, la 25 ianuarie a fost semnat, la 
Moscova. Protocolul comercial pe anul 1973 între Republica So
cialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

Volumul schimburilor de măr
furi reciproce va crește în anul 
1973 cu aproape 9 la sută în 
comparație cu anul 1972. Livră
rile reciproce de mașini și uti
laje vor depăși cu 22 la sută 
nivelul din 1972, iar nomencla
torul acestora se va lărgi cu noi 
produse.

Noul protocol comercial pre
vede depășirea nivelului stabi
lit pentru anul 1973, prin acor
dul comercial de lungă durată.

Din însărcinarea guvernului 
Republicii Socialiste România, 
protocolul a fost semnat de 
Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din în
sărcinarea guvernului sovietic, 
de N.S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior.

La ceremonia semnării au a- 
sistat tovarășii Gheorghe Rădu-

lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. M. A. Lese- 
ciko. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., mi
niștri adjuncți și funcționari 
superiori ai Ministerului Comer
țului Exterior al U.R.S.S.. mem
brii celor două delegații.

ACORD DE COLABO
RARE ROMÂNO-CE- 

HOSLOVACĂ
La Praga a fost semnat, joi, 

planul pentru aplicarea acor
dului de colaborare culturală 
între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce pe anii 1973-—1974.

M
ă aflam la Trivan
drum, în Kerala, 
cind musonul s-a 
dezlănțuit pe neaș
teptate. Priveam 
prin fereastră i nu
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PROGRESELE 
IRANULUI

Se împlinește un deceniu de cind Șahinșcthul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr a inițiat un amplu program de dez
voltare și de reforme economice și sociale in Iran vizind în 
primul rind reforma agrară, naționalizarea principalelor re
surse naturale și lichidarea analfabetismului. Deceniul care 
a trecut a fost bogat in realizări, expresie a forței creatoare 
a poporului iranian, a năzuinței sale de a înainta pe calea 
progresului și prosperității. Opera constructivă pe care po
porul iranian o realizează este privită cu simpatie de opinia 
publică din țara noastră care iși exprimă deplina satisfacție 
pentru cursul ascendent al relațiilor dintre România și Iran. 
Recenta vizită la Teheran a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a re
flectat evoluția pozitivă, pe toate planurile, a legăturilor ro- 
mâno-iraniene.

Cu ocazia acestui jubileu, adresăm poporului și tineretului 
iranian urarea de a obține noi succese în eforturile lor con
structive.

„Armata științei“
Reforma învățămîntului în 

Iran a fost elaborată 
funcție de necesitățile 
dustriei șî agriculturii 
rii. Sistemul propus s-a in
titulat „Educație funcționa
lă“ deoarece el trebuia să 
răspundă unei funcțiuni 
foarte precise, capabile să 
schimbe rapid, fundamental, 
să modernizeze 
tea țăranilor, 
treptat numărul analfabeți- 
lor, pentru formarea bazei 
umane care să traducă în 
viață obiectivele programu
lui de dezvoltare economică 
și socială a Iranului. Pu- 
nînd accentul pe lecțiile 
practice adaptate dezvoltării 
rurale „educația funcționa
lă“ este chemată să contri
buie in egală măsură la 
progresul instrucției și al 
vieții economice a satului. 
In acest scop s-a făcut apel 
la toate resursele țării și s-a 
creat un corp disciplinat, 
specializat, capabil să apli
ce recomandările făcute de 
conducătorul statului irani
an. Astfel a luat ființă „ar
mata științei“. Membrii a- 
cesteia se numesc „sepahis“ ; 
ei urmează cursuri de in
struire proprie, timp de pa
tru luni și apoi se îndreaptă 
spre unul dintre cele 60 000 
de sate pentru a-i învăța 
pe țărani (copii, oameni ma
turi și bătrîni) să scrie, să 
citească, într-un cuvint să 
aplice într-un răstimp de 14 
luni principiile „educației 
funcționale“ pentru atinge
rea obiectivelor instrucției 
publice primare la sate. Tre
buie spus aici că din aceas
tă armată fac parte și tinere. 
Conform statisticelor Cen
trului de Documentare al

în 
in- 
ță-

mentalita- 
diminuind

Ministrului de Informații 
al Iranului, Ia această ac
țiune cu caracter național, 
de mare amploare, au luat 
parte 84 736 tineri și 12 724 
tinere, numărul lor sporind 
constant de la o promoție 
la alta. Mesagerii științei de 
carte se bucură de multă 
prețuire, eforturile lor de 
a-și duce activitatea cu suc
ces la. bun sfirșit fiind ex
presia unor profunde senti
mente patriotice. Rezultatele 
foarte bune obținute pînă 
în prezent dovedesc că acest 
gen de învățămînt răspunde 
necesităților esențiale ale 
dezvoltării satelor

ale 
iraniene.

D. T.

cincinal a 
economi-

Al patrulea plan 
accelerat creșterea 
că a Iranului accentuînd în 
mod particular dezvoltarea 
serviciilor sociale, repartiza
rea mai echitabilă a venituri
lor, crearea bazelor populare 
ale învățământului de toate 
»radele. In acest sens 1,6 mi
lioane de copii, adolescenți 
și tineri iranieni au fost în
scriși în școlile primare, se
cundare și superioare în ul
timii cinci ani. Numărul ti
nerilor care au frecventat 
școlile profesionale și tehni
ce, institutele de învățămînt 
superior s-a ridicat în timpul 
acestui plan cincinal de la 
17 000 la 130 000. S-au intro
dus, de asemenea, cursuri 
speciale pentru calificarea 
muncitorilor.

Tineri muncitori iranieni intr-o fabrică de televizoare

era o ploaie obișnuită, nici mă
car o ploaie din categoria ce
lor pe care în mod curent le 
denumim torențiale, ci o fur
tună violentă, distrugătoare. 
Copacii se încovoiau sub rafa
lele nervoase ale vîntului iar 
oamenii încercau să găsească 
refugiu dincolo de pereții fra
gili ai caselor mărunte. Un 
confrate de la un săptămînal din 
Calcutta s-a apropiat de fereas
tra prin care peisajul străzii deve
nise indescifrabil și mi-a aspuș : 
„De secole trăim cu obsesia 
musonului. Generația noastră 
a izbutit, însă, să dobîndească 
primele biruințe asupra lui. 
Oamenii nu se mai înfricoșează 
de forța lui oarbă. Au înțeles că 
pot fi mai puternici decît muso
nul. Și vor fi...".

S-au scris tomuri despre re
semnarea indianului, despre in
diferența cu care ar privi în- 
tîmplările vieții, despre refugiul 
într-o răbdare asimilată din 
copilărie și purtată ca o povară 
pînă în ultima clipă a vie
ții. Nefericirea perpetuată 
prin secole a fost confundată cu 
absența voinței, cu o moleșală 
paralizantă. Cauzele sărăciei au 
primit diagnosticuri ce nu aveau 
nimic comun cu realitatea. India 
prezentului destramă prejude
cățile, obligă la reexaminări. 
Țara aceasta, de proporțiile unui 
continent, nu poate fi evaluată 
după formule lineare, 
ficatoare. In interiorul ei 
coexistă, se contopesc, 
dintr-un secol Intr-altul 
pune uneori doar cîteva 
metri parcurși la intersecția unor 
artere din Delhi. Dar dincolo de 
ceea ce poate stimula curiozi
tatea, de monumentele pe care 
istoria le-a dăruit posterității cu 
generozitate, de originalitatea 
unei existențe care anulează 
ritmurile și obișnuințele de pe 
alte meridiane, se detașează fe
nomenul înnoirilor, efortul de a 
adapta elementele modernității 
la specificul realității indiene. La 
marginea Trivandrumului, într-o 
dimineață cu soare fierbinte, 
epuizant și cu un vînt care răs
colea nisipul de pe plajă, am 
poposit la o fabrică abia cons
truită. N-avea nimic din specta
culozitatea giganților industriali, 
din arabescurile metalice ce 
domină peisajul de la o distanță 
de mulți kilometri. Clădiri fără 
etaj, ateliere puțin mai înalte, 
o curte prin care zburdau grăun
țele aurii de nisip - „Trivan- 
drum Rubber Works Ltd" se 
înfățișa ca o întreprindere mo
destă. Existența ei aici, în Kerala, 
printre plantațiile de cocotieri și 
oamenii care, dormind pe du
șumeaua de pămînt a străzii, as
piră să se zmulgă din sărăcie, 
reprezintă un pas înainte, o 
biruință ale cărei dimensiuni 
nu pot fi apreciate cu exactitate 
decît numai în măsura în care 
ținem seama de particularitățile 
indiene. 450 de muncitori — ha
late albastre și turbane din 
prosoape pe cap - realizează 
bicicleta „Kerala-super". 450 de 
oameni au intrat în ritmul unei 
alte existențe, au abandonat un 
stil de viață și deprinderi moș
tenite în succesiunea generațiilor, 
au învățat să transforme meta
lul. Oameni obișnuiți să-și caute 
sursele traiului pe plantații de 
cocotieri, sau la culesul ceaiu
lui și-au însușit știința de a 
stăpîni o mașină industrială, 
chiar dacă aceasta nu este ul
tima creație a tehnicii.

In dimineața vizitai noastre 
s-a produs un eveniment. N-au 
lipsit panglica roșie, foarfecă pe 
o pernuță și discursul inaugural. 
S-a dat în folosință o sală des
tinată muncitorilor — în care a- 
ceștia își pot schimba îmbrăcă
mintea sau se pot odihni în mi

pe care în mod curent le

nutele de pauză. O sală.lipsită de 
pretenții, fără amenajări com
plicate, dar existența ei înseam
nă o imensă cucerire, un semni
ficativ act de protecție socială.

Desigur, pe harta economică 
a Indiei există destule între
prinderi de ample dimensiuni. 
Rurkela, Bhilai, Bokoro, Durka- 
pur sînt nume de rezonanță. Să 
nu uităm că această țară reali
zează 7 500 000 tone oțel pe an, 
că în uzinele ei se produc nu 
numai mașini-unelte de genuri 
diferite, ci și echipament elec
tronic și instalații petroliere, 
avioane și automobile, că ritmul 
de creștere pe ansamblul eco
nomiei este de 5,5 la sută pe 
an. India înseamnă sculpturile 
de pe Elephanta, mesaj peste 
veacuri transmis de oamenii unor 
ani pierduți în cețurile timpului, 
dar India înseamnă și instalațiile 
nucleare de la Tronbey, carte de

exodul rural către marile cen
tre urbane, implicațiile „revolu-. 
ției verzi", creșterea demogra
fică și raportul acesteia cu po
sibilitățile de angajare în cim- 
pul muncii, disparitățile regio
nale etc. Programul de cercetări’ 
— finanțat de stat cu 6 000 000 
rupii anual - antrenează un nu
meros contingent de tineri spe
cialiști la care competența pro
fesională este dublată de dă
ruirea pasionantă pentru depis
tarea fenomenelor.

A, ntr-un înserat, cind 
căldura pare mai 
puțin brutală, am 
vizitat Qutab Mi
nar - un îndrăz
neț turn din piatră

roșiatică înalt de 70 de metri, 
cu o scară în spirală cu 376 
trepte cqre conduc către vîrful 
lui, ridicat cu o mie de ani în

India la 
timpul prezent

simpli- 
epocile 

saltul 
presu- 

sute de

R.D.G.: Expoziție 
româneasca

Sub auspiciile Uniunii cultu
rale din R.D.G., a fost deschi
să, la 25 ianuarie la cinemato
graful „Tivoli“. din Berlin, o 
expoziție a Asociației artiștilor 
fotografi din România, consa
crată celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii.

La deschiderea expoziției au 
participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
ai Ministerului Culturii.

FINLANDA ȘI R.D. VIET
NAM AU STABILIT RELAȚII 
DIPLOMATICE LA NIVEL 
DE AMBASADĂ.

Republica Finlanda și Repu
blica Democrată Vietnam au 
stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — anunță 
agenția T.A.S.S., citind un co
municat oficial al Ministerului 
Afacerilor Externe al Finlan
dei.

însemnări de EUGENIU OBREA

vizită a unui prezent creator. 
La Clubul Presei din New Delhi, 
la ceasurile cind arșița golea 
străzile și cind automobilele 
parcate sub copaci firavi aveau 
ceva din fierbințeala unei plite 
uitate pe jăratec, redactorul 
unui cotidian de tiraj din capi
tală îmi atrăgea atenția asupra 
unei fraze rostite de Indira Gan- 
dhi : „Obiectivele dezvoltării nu 
trebuie să vizeze proliferarea 
mărfurilor de consum sau a 
serviciilor de care profită doar 
o anumită categorie, ci trebuie 
să fie definite astfel incit să 
ducă la diminuarea progresivă 
și la eliminarea reală a mize
riei și inegalității, a subnutriției, 
bolilor, analfabetismului și șoma
jului". Cuvintele acestea dau 
răspuns multor întrebări.

Despre complicatele probleme 
ole evoluției indiene și despre 
studierea lor am stat de vorbă 
cu J. P. Naik, secretar al Con
siliului indian de cercetări în 
domeniul științelor sociale. Bă- 
trînul profesor universitar care 
conduce tînăra instituție de la 
New Delhi mi-a vorbit despre 
multitudinea problemelor ce se 
cer investigate, concluziile ana
lizei științifice trebuind să stea 
la baza unor măsuri guverna
mentale. J. P. Naik mi-a citat 
cîteva din aceste probleme :

urmă. In imediata Iui apropiere 
se află o coloană de fier a că
rei vîrstă o depășește pe cea a 
celebrului monument. Coloana a 
prins rădăcini în pămînt de 
1 500 ani, dar secolele care au 
trecut peste ea n-au lăsat nici 
o urmă. Teribila umiditate de la 
Delhi n-a izbutit să o rugi
nească. Specialiștii englezi au 
încercat să-i studieze aliajul 
însă n-au izbutit să dezlege e- 
nigma. Indienii denumesc aceas
tă coloană „stîlpul fericirii" și 
legenda pretinde că cel ce-o 
cuprinde in brațele sale dobîn- 
dește făgăduiala împlinirii do
rințelor. Firește, fiecare vizitator 
încearcă să îmbrățișeze coloana 
de fier pe care rugina vremii nu 
s-a prins.

Dar numai legendele — ori- 
cît ar fi ele de generoase - nu 
pot aduce fericirea. In India pre
zentului se înțelege că prosperita
tea nu poate fi clădită pe nisipul 
speranțelor vagi, că ea poate fi 
obținută doar printr-un neobosit 
efort care să asocieze la modul 
cel mai concret puterea brațelor 
și agerimea minții, care să aducă 
proiectele cutezătoare în faza 
realizării. Cei ce învață să biruie 
musonul și încep să stăpînească 
energia nucleară aparțin unei 
Indii care, mîndră de trecutul ei, 
investighează un viitor al reușite
lor constructive.

Reuniunea 
de la 

Helsinki
Joi, în cadrul reuniunii 

multilaterale consacrate pre
gătirii conferinței gene- 
ral-europene pentru securi
tate și cooperare, au luat 
cuvîntul reprezentanții Fin
landei, Spaniei, României, 
Austriei, Franței, Italiei, Iu
goslaviei, Norvegiei, Irlan
dei și Maltei. Schimbul de 
opinii s-a referit, în conti
nuare, la problemele ordinii 
de zi a viitoarei conferințe. 
Delegații au ajuns la un 
consens asupra întocmirii, 
pînă luni, a unui catalog al 
tuturor propunerilor prezen
tate de statele participante, 
urmînd ca, pe această bază, 
să se treacă la definitivarea 
agendei conferinței.

DIZOLVAREA UNIUNII 
NAȚIONALE A STUDEN

ȚILOR DIN MAROC
Guvernul marocan a hotărît 

dizolvarea Uniunii Naționale a 
Studenților, invocînd. în justi
ficarea acestei măsuri. unele 
incidente între membrii acestei 
uniuni și poliție, care au avut 
loc marți, la Rabat. Guvernul 
a avertizat, totodată, studenții, 
care se află de mai multe săp- 
tămîni în grevă, că dacă nu se 
vor reîntoarce la cursuri vor 
fi exmatriculați.

DEMONSTRAȚIE 

A STUDENȚILOR

DIN MILANO

Agravarea situației 
pe Vestmanna

Pe insula Vestmanna, din largul coastelor islandeze — unde 
vulcanul Ilelgafell („Muntele sacru“) a început să erupă în 
noaptea de luni spre marți, după 6 000 de ani de inactivitate 

— situația s-a agravat. Rîul de lavă incandescentă pornește 
dintr-o mare fisură — lungă de aproape doi kilometri — afla
tă pe unul din versanții muntelui. In cursul nopții de miercuri 
spre joi, direcția de scurgere a lavei s-a schimbat, orientindu- 
se spre orașul Vestmannaeyar, situat Pe malul mării, la poa
lele vulcanului. Evacuarea celor aproximativ 5 000 delocuitori 
ai orașului a fost terminată încă de marți. Cinci clădiri din 
oraș — acum părăsit — au fost distruse de șuvoiul de magmă 
care, in contact cu apa mării, a format de acum un nou mun
te ce s-a înălțat la peste 100 metri.

Aproximativ 20 000 de studenți 
au participat, joi. la Milano, la 
o demonstrație de protest îm
potriva rănirii grave, de către 
forțele de poliție, in cursul li
nei manifestații desfășurate in 
urmă cu două zile, a doi tineri, 
între demonstranți și poliție 
s-au produs ciocniri.

Primul ministru desemnat al 
Belgiei, Edmond Leburton, a a- 
nunțat formarea noii coaliții 
guvernamentale, la care parti
cipă partidele socialist, social- 
creștin și liberal.

Lista noului guvern va fi 
dată publicității după aprobarea 
ei de către regele Baudouin.
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