
Sărbătorirea celui mai iubit și stimat fiu al țării 
0 VIBRANTĂ REAFIRMARE A ÎNCREDERII NOASTRE

ÎN PARTID, ÎN VIITORUL DE AUR AL ROMÂNIEI
Proletari din toate țările, unitf-vă !

Sînt fiu credincios al poporului meu 
Și-i știu și durerea și vrerea 
Dorința poporului este și-a mea: 
Să fie mai puternic, mai fericit, 
Liber, stăpîn pe-al său destin.
Mai mîndru, mai falnic în comunism!

Un memorabil eveniment al vieții științifice românești, care a încununat, ieri,
emoționantele manifestări prilejuite de împlinirea a 55 de ani de viață și a patru decenii

de activitate revoluționară a conducătorului partidului și statului nostru

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-a fost conferit titlul de Doctor

Honoris Causa al Universitafii din București

de
a!

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

(Continuare în pag. a Ill-a)

dează „Ceaușescu — P.C.R.“),
In acest moment, nu aș putea 

să nu-mi amintesc de părințiiDoresc să încep prin a mulțu
mi consiliului rectorilor din 
Centrul Universitar București și 
Senatului Universității pentru 
inițiativa de a-mi acorda titlu] 
de „Doctor Honoris Causa" aJ 
Universității bucureștene. Tot
odată, aș dori să mulțumesc tu
turor rectorilor institutelor de 
învățămînt din țara noastră, care 
s-au alăturat acestei inițiative, 
cadrelor didactice și oamenilor 
de știință, studenților, pentru 
susținerea inițiativei. Trebuie să 
vă declar că văd în toate aces
tea o prețuire a muncii mele 
dar, în primul rînd, a politicii 
generale, marxist-leniniste, a 
partidului și statului nostru. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este pentru mine o mare plă
cere și o cinste de a fi „Doctor 
Honoris Causa" al unui vechi 
centru de învățămint și cultură 
din România, care a dat patriei 
o scamă de eminenți cărturari, 
oameni de știință și personali
tăți politice și culturale.

Folosesc, de asemenea, acest 
prilej ca să exprim cele mai 
calde mulțumiri pentru urările 
care mi-au fost adresate de to
varășii care au luat cuvîntul, să 
vă mulțumesc tuturor pentru 
manifestarea călduroasă pe care 
mi-ați făcut-o cu prilejul ani
versării a 55 de ani de viață și 
r1 împlinirii a 40 de ani de ac
tivitate în Partidul Comunist 
Român. (Aplauze puternice)

înaltul titlu ce mi-a fost con
ferit astăzi, precum și tot ce s-a 
spus cu privire la activitatea 
mea de slujitor al partidului și 
poporului, la contribuția adusă 
în lupta revoluționară a oame
nilor muncii pentru răsturnarea 
regimului exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești și pentru 
făurirea socialismului în Româ
nia, aprecierile privind aportul 
meu la dezvoltarea gindirii so- 
cial-politice românești, a con
cepției materialismului dialectic 
și istoric — le consider adresate 
deopotrivă partidului, în rîndul 
căruia activez de patru decenii, 
clasei muncitoare, țărănimii, po
porului al cărui fiu sînt. (A- 
plauze prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul“).

Sînt fiu de țăran. Sînt munci
tor. Aparfin deci, în mod orga
nic, celor două clase de bază ale 
societății noastre socialiste. Am 
devenit intelectual înțelegind că 
nu poți fi comunist adevărat, nu 
poți îndeplini în bune condiții 
sarcini de răspundere fără a în
văța, fără a studia, fără a cu
noaște tot ce a produs mai de 
preț omenirea în domeniul ști
inței și culturii, al cunoașterii 
și, în primul rînd, fără a-ți în
suși concepția revoluționară a 
proletariatului, materialismul 
dialectic și istoric, marxism-Ie- 
ninismul. (Aplauze îndelungate).

Am închinat cea mai mare 
parte a vieții mele luptei revo
luționare împotriva asupririi 
burghezo-moșierești, pentru 
dreptate și libertate națională și 
socială. îmi este, fără îndoială, 
plăcut să pot spune că, în cei 40 
de ani de activitate, am luat 
Parte la cele mai importante e- 
venimente și momente ale isto
riei contemporane românești, 
ale luptelor revoluționare ale 
proletariatului pentru răsturna
rea claselor exploatatoare, la 
bătălia împotriva fascismului și 
războiului, la uriașa operă de 
făurire a socialismului în Româ
nia.

Cei care au activat în anii ile
galității în mișcarea revoluțio
nară știu cite greutăți au tre
buit învinse. Comuniștii au în
fruntat teroarea, închisorile și, 
uneori, chiar moartea. Aș putea 
spune că această luptă grea, in
clusiv închisorile, a constituit 
cea mai înaltă școală — o ade
vărată universitate — la care 
s-au format aproape toate ca
drele de bază ale Partidului Co
munist Român. (Aplauze înde
lungate).

Acum, cînd împlinesc vîrsta 
de 55 de ani și 40 de ani de ac
tivitate revoluționară, pot spune, 
fără falsă modestie, că mi-am 
făcut întotdeauna datoria ca 
soldat credincios al partidului, 
că am slujit fără preget cauza 
socialismului, interesele vitale 
ale întregului nostru popor. 
(Aplauze îndelungate. Se scan-

conferà

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General 

al Partidului Comunist
Președintele Consiliului 

Republicii Socialiste

Titlul
Doctor Honoris

Român, 
de Stat
România

Causa
Universității din București

pentru merite excepționale în lupta de eliberare so
cială și națională a poporului român, în opera de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România, pentru contribuția deosebită la întărirea 
Partidului Comunist Român și creșterea rolului său 
de forță politică conducătoare a societății, la dezvol
tarea și îmbogățirea gîndirii marxist-leniniste și 
practicii revoluționare, pentru rodnica activitate 
consacrată afirmării României în viața internațio
nală, dezvoltării relațiilor sale cu țările socialiste, 
cu celelalte state ale lumii, întăririi unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, triumfului cauzei păcii și colaborării în în
treaga lume.

Comisia superioară de diplome din Republica Socialistă 
România confirmă hotărîrea Universității din București. 
Președintele Comisiei superioare

de diplome
PAUL NICULESCU-MIZIL

Rectorul Universității
GEORGE CIUCU

Onoarea
Almei Mater

de ACULIN CAZACII

Senatul Universității bucureștene a conferit, în unanimita
te, titlul de Doctor Honoris Causa, conducătorului partidu
lui și statului nostru.

Universitatea, cetate a comunității în relații și elevației. lo
gice în judecată, și-a făcut un titlu de onoare din primirea 
în sine, ca posesor al marii diplome, pe primul om al Țării, 
de numele căruia este legat drumul întregii noastre socie
tăți spre culmi de realitate istorică. Acest fapt capătă 
semnificația unui memorabil moment de împlinire pentru în
treaga școală superioară românească. Solemnitatea înmînă- 
rii titlului, puternică manifestare a încrederii nestrămutate in 
partid, a strîns laolaltă — ca martoră și aderentă la dimen
siunile evenimentului - întreaga suflare umană a Universi
tății. Fiecare a luat parte la actul de onoare. I s-au adre
sat, celui cinstit, cuvinte calde și adinei. A răspuns așa cum 
ii știm : simplu și convingător.

Omul care, din cei 55 de ani de viață, și-a dăruit 40 pen
tru țară, pentru Revoluție, a venit între fiii de mare ținută ai 
Universității cu vădită și firească emoție, dar și cu lucidita
tea și stăpînirea de sine a ființei încercate, călită deopotrivă 
la bine și la rău.

Conferirea titlului este, desigur, un modest însemn de re
cunoștință. Actul complementar, dar esențial este, aici, stră
dania de a se da curs, în statuarea structurilor universita
re, indicațiilor cu largă deschidere ale Secretarului general 
privitoare la perfecționarea continuă a întregului învățămînt 
superior, la strinsa și armonioasa legare a acestuia de cer- ,

Șefii misiunilor diplomatice
au prezentat felicitări

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri la 
amiază, la Palatul Republicii, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, care 
i-au prezentat felicitări cu pri
lejul celei de-a 55-a aniversări 
a zilei sale de naștere.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir- 
gil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Constantin Stătes- 
cu, secretar al Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Au prezentat felicitări amba-

sadorii : R. P. Polone — Jaro
mir Ocheduszko, R. P. Chineze
— Cian Hai-fun, Israelului — 
Raphael Benshalom, R.S.F. Iugo
slavia — Iso Njegovan, Statelor 
Unite ale Americii — Leonard 
C. Meeker, R. P. Bulgaria — 
Spas Gospodov, R. P. Ungare — 
Ferenc Martin, R. D. Vietnam — 
Nguyen Dang Hanh, Olandei — 
Pieter V. Putman-Cramer, R. S. 
Cehoslovace — Miroslav Sulek, 
Elveției — Alfred Rappard, R.P. 
Albania — Nikolla Profi, R. D. 
Germane — Hans Voss, Suediei
— Per Otto Rathsman, Urugua- 
yului — Victor Pomes, Iranului
— Sadegh Sadrieh, Uniunii So
vietice — V. I. Drozdenko, Re-

(Continuare în pag. a V-a)
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„BUN VENIT IN CASA NOASTRĂ, UNIVERSITÀ TEA 
ROMÂNEASCĂ, ILUSTRE DOCTOR HONORIS CA UȘA "
„Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Consiliul rectorilor din Centrul 

Universitar București și Senatul 
Universității, dînd expresie sen
timentelor corpului profesoral, 
ale tuturor oamenilor de știință 
din țara noastră, de adîncă re
cunoștință față de Partidul Comu
nist Român, de înaltă prețuire 
pentru activitatea pe care o 
desfășurați în fruntea partidului 
și statului, vă adresează rugămin
tea de a accepta titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universității din 
București.

Dorim . să ne manifestăm, pe 
această cale, stima profundă față 
de un mare-om de partid și de 
stat, care și-a închinat întreaga 
viață poporului român, cauzei 
socialismului și păcii, să cinstim 
pe comunistul de o nestrămutată 
principialitate, pe înflăcăratul pa
triot, care a știut, ca nimeni al
tul. să dea expresie năzuințelor 
vitale ale națiunii române“.

Cu aceste cuvinte începe scri
soarea adresată la 24 ianuarie de 
Consiliul rectorilor din Centrul 
Universitar București, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, scrisoare în 
care secretarul general al partidu
lui este rugat să accepte decer
narea înaltului titlu, la sărbăto
rirea celei de-a 55-a aniversări a 
zilei sale de naștere, ca o ma
nifestare a sentimentelor profunde 
și durabile pe care i le poartă 
cadrele didactice universitare si 
studenții, țoți oamenii de știință, 
întregul popor. Răspunzînd. aces
tei inițiative, ieri dimineață to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
participat la o impresionantă fes
tivitate care a avut loc în Aula 
Universității, cu care prilej i-a 
fost conferit titlul de Doctor 
Ilonoris Causa al Universității din 
București — expresie a înaltei 
prețuiri pe care întreaga obște 
universitară, științifică și cultura
lă a țării o acordă activității sale 
în fruntea partidului și statului,

Acest eveniment memorabil al 
vieții științifice românești se 
adaugă celorlalte momente sărbă
torești care au celebrat împlinirea 
a 55 de ani de viață și 40 de 
ani de activitate ca membru al 
Partidului Comunist Român, a 
celui mai iubit fiu al poporului 
nostru, de numele căruia se lea
gă marile înfăptuiri ale națiunii 
române pe drumul edificării so
cialismului, prestigiul cucerit de 
România pe toate meridianele lu
mii.

...Este un fapt recunoscut că 
studenții au un dar aparte de a 
conferi farmec și strălucire mari
lor serbări. Niciodată însă o ma
nifestare studențească nu a avut 
atita farmec și atîta strălucire ca 
în această dimineață de 26 ianua
rie 1973, ziua in care conducăto
rul iubit al partidului și statului 
nostru a fost sărbătorit de între
gul popor român. Onorați de vi
zita înaltului oaspete, aind glas 
sentimentelor de recunoștință 
pentru grija ce le-o poartă parti
dul și statul, pentru condițiile de 
studii și de viață asigurate, pen
tru studenția lor fericită, mii de 
tineri au ținut să fie pre- 
zenți la această emoționantă 
îhtîlnire cu marele sărbătorit. 
Au adus cu ei garoafe roșii 
și steaguri tricolore ; tradiționale 
cîntece studențești s-au înăl
țat din piepturile tinere — fier
binte omagiu pentru cel care li 
se adresează de atîtea ori în mo
dul cel mai firesc : „Dragii mei 
prieteni tineri“. Tovarășul 
Ceaușescu era vădit emoționat. 
Și zîmbetul care-i lumina chipul 
părea să exprime un gînd deo
sebit de frumos. „Desigur, ei 
știu că eu îi iubesc 1“. Nu putea 
să fie altfel. Emoția și căldura cu 
care studenții l-au intîmpinat pe. 
secretarul general al partidului 
porneau dintr-o nestrămutată 
convingere că omul acesta atît de 
drag lor, îi iubește. „Am fost și 
aseară, în Piața Palatului — ne 
mărturisește studenta Elena 
Radu, de la Facultatea de drept 
— l-am întîmpinat și acolo, în- 
tr-o comuniune de profunde sen
timente cu zecile de mii de ce
tățeni, pe cel mai mare prieten 
al studențimii noastre. Dar am 
dorit, ca de altfel toți acești 
nenumărați colegi pe care-i vedeți 
aici, să particip și să-mi unesc 
glasul și gîndurile curate cu ale 
întregului popor în urarea de 
viață lungă și deplin fericită pen
tru secretarul general ăl partidu
lui nostru, în chiar ziua în care 
împlinește cele două vîrste sărbă
torești. Este un semn de dragoste 
și dc prețuire să fii prezent la 
sărbătoarea unui prieten scump“.

Un grup de fete îi oferă flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Un tînăr ii urează ani mulți, să
nătate și fericire. Din partea 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești al Centrului Universi
tar București i se luminează un 
mesaj omagial, care poartă parafa 
cetății universitare : „Civitas Uni- 
versitaria — București" Sînt, 
toate acestea, frumoase gesturi de 
dragoste 'și prețuire față de con
ducătorul iubit al partidului și 
statului. Uratele nu mai conte
nesc. Se scandează cuvinte care 
tu devenit inseparabile, care au 
dobîndit sens de simbol: 
„Partidul — Ceaușescu — Româ- 
șia“ Ca un refren al încrederii, 
d adeziunii, sincerității și bucuriei 

răsună urarea: „CEAUȘESCU 
— LA MULTI ANI 1“. „Această 
impresionantă manifestare este 
pe deplin firească — ne spune, 
studentul Lajos Csaba, de la 
Folitehnica bucureșteană. Pentru 
că niciodată în patria noastră în- 
vățămîntul n-a cunoscut un spri
jin mai important și o dezvoltare 
mai impetuoasă ca astăzi, cînd în 
fruntea partidului și statului nos
tru se află cel care în întreaga sa 
viață de luptă și dăruire a militat 
pentru propășirea națiunii româ
ne, pentru scoaterea din întune
ricul ignoranței și neștiinței de 
carte a milioane de oameni. Fiii 
de țărani și muncitorii care în 
regimul burghezo-moșieresc nici 
nu îndrăzneau să viseze a urma 
o școală secundară, au astăzi 
deschise porțile învățămîntului 
superior. Niciodată învățămîntul 
din țara noastră n-a avut o bază 
materială atît de puternică, o 
orientare științifică atît de realis
tă și strîns corelată cu nevoile 
tării, ca astăzi. Iată de ce am 
venit noi aici, iată de ce dorește 
studențimea să aducă fierbintele 
ei omagiu celui care-i poartă o 
grijă părintească. Am venit în 
același timp aici pentru a-1 sărbă
tori pe conducătorul nostru în 
această zi de excepțională semni
ficație : aniversarea nașterii sale, 
aniversarea a 40 de ani de luptă 
revoluționară, precum și momen
tul decernării înaltului titlu de 
Doctor Honoris Causa al Uni
versității București".

Continuînd firul acelorași cu
rate gînduri și profunde senti
mente de dragoste și stimă pen
tru marele sărbătorit, studentul 
Gheorghe Florea, de la Institutul 
de Medicină și Farmacie a ținut 
să adauge : „Pentru noi, studen
ții, pentru toate cadrele univer
sitare, pentru oamenii de știință 
și de cultură, inițiativa Consiliu
lui rectorilor din Centrul Univer
sitar București este un motiv de

Referatul Comisiei pentru decernarea
titlului de Doctor Honoris Causa

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretarul general al Partidului Comunist Român,

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Consiliul rectorilor din Centrul 

universitar București, dînd ex
presie sentimentelor întregului 
corp didactic, ale tuturor oame
nilor de știință din țara noastră, 
simțămintelor de caldă gratitu
dine față de Partidul Comunist 
Român, stimei profunde și înal
tei prețuiri de care se bucură 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, a propus să se 
confere titlul de Doctor Hono
ris Causa al Universității Bucu
rești tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Eminentă personalitate, care 
s-a distins prin merite excepțio
nale de-a lungul a patru dece
nii de luptă în rindurile mișcării 
revoluționare, comunist de o de- 
săvîrșită principialitate, patrict 
înflăcărat, identificat cu năzuin
țele istorice, vitale, ale țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a dedicat. încă d’n 
anii de adîncă ilegalitate, viața 
și activitatea luptei pentru răs
turnarea regimului burghezo- 
moșieresc, ■ operei de eliberare 
națională și socială a poporului 
român, devenind conducător de 
seamă al partidului și statului, 
stimat și iubit de întregul par
tid. de întreaga .noastră națiune.

în funcțiile de cea mai înaltă 
răspundere, cu care a fost in
vestit în cadrul partidului și 
statului, au ieșit, cu deosebită 
strălucire, in evidență calitățile 
sale de om de partid și de stat, 
indisolubil legat de masele largi 
populare, devotamentul nețăr
murit față de patrie și pdpo-, 
clarviziunea, dinamismul și spi
ritul creator, largul orizont de 
cunoaștere si umanismul său 
profund. Suflul înnoitor care a 
cuprins toate domeniile vieții 
sociale, în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, este indisolubil legat 
de ampla activitate desfășurată, 
în fruntea partidului și statului, 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este incontestabil că 
aceasta este perioada cea mai 
rodnică din istoria construcției 
socialiste in țara noastră, mar
cată prin realizări de seamă in 
dezvoltarea industriei, agricul
turii. științei și culturii, in ri
dicarea nivelului de trai al 
poporului. în înflorirea econo- 
mico-socială a tuturor județelor 
patriei.

Ansamblul de măsuri adoptat 
de partid la inițiativa și sub

imensă mîndrie. Decernarea titlu
lui de Doctor Honoris Causa ce
lui care prin întreaga sa muncă 
dovedește un exemplar spirit 
creator, care este cel mai de sea
mă animator al deschiderii de 
noi perspective pentru dezvol
tarea gîndirii social-politice româ
nești, inspiratorul marilor progre
se ale poporului nostru în toate

îndrumarea nemijlocită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu asi
gură perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii vieții 
sociale, adîncirea democrației, 
așezarea tuturor relațiilor sociale 
pe principiile eticii și echității 
socialiste, ceea ce contribuie '.a 
participarea tot mai activă a 
maselor la conducerea treburi
lor țării, la afirmarea tot mai 
puternică a rolului conducător 
al Partidului Comunist Român 
în societatea noastră. România 
este astăzi o țară socialistă în 
plin progres material și spiri
tual. o țară liberă și indepen
dentă, al cărei popor și-a cucerit 
pentru totdeauna dreptul de a 
fi stăpin pe soarta sa.

întregul nostru popor este 
conștient că aceste realizări re
marcabile se datoresc politicii 
Partidului Comunist Român, că 
ele sînt strîns legate de activi
tatea prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de contribu
ția sa determinantă la elabora
rea liniei politice generale a 
partidului, la stabilirea căilor 
realizării ei și la mobilizarea 
maselor pentru transpunerea în 
viață a obiectivelor stabilite, la 
întreaga operă de ridicare a 
României la un înalt nivel de 
dezvoltare economică, științifică 
și culturală, care să-i asigure un 
ioc demn între națiunile dezvol
tate ale lumii.

Clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți cetățenii 
României socialiste — români, 
maghiari, germani și de al*e 
naționalități — manifestîndu-și 
încrederea nețărmurită în partid, 
în conducerea sa, în secretarul 
său general, privesc politica par
tidului ca pe propria lor politică, 
expresia intereselor și aspirații
lor lor vitale, muncesc cu abne
gație și eroism pentru transpu
nerea în viață a programului 
adoptat de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Ro
mânia.

Continuare directă a politicii 
interne, linia politică externă a 
partidului și statului nostru a 
asigurat afirmarea tot mai pu
ternică a țării noastre în viața 
internațională, creșterea presti
giului României socialiste. Sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, partidul și. statul 
nostru au desfășurat o activita
te deosebit de bogată pentru 
adîncirea prieteniei, alianței și 
colaborării cu toate țările 
socialiste, întărirea unității 

domeniile de activitate, reprezin
tă o dreaptă și prea meritată în
cununare a tot ceea ce a făcut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru România, pentru poporul 
său“.

La intrarea în edificiul 
universitar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducători 

țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, a solidarității de lup
tă cu toate partidele comuniste 
și cu celelalte partide și orga
nizații muncitorești, democrati
ce și progresiste, pentru inten
sificarea relațiilor cu statele 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente și cu mișcări
le de eliberare națională. cu 
toate forțele revoluționare, an- 
tiimperialiste, precum și pentru 
dezvoltarea continuă a legătu
rilor economice, politice și di
plomatice cu celelalte state.

România s-a afirmat cu dem
nitate și înaltă răspundere ca 
militant activ pentru așezarea 
raporturilor dintre state pe te
melia principiilor deplinei ega
lități in drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc. nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu folosirea ei, 
respectării dreptului sacru al 
popoarelor de a-și hotărî de 
sine stătător destinele.

Avînd un rol determinant în 
elaborarea politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
desfășurat și desfășoară o ac
tivitate neobosită pentru tradu
cerea ei în viață, afirmîndu-se 
ca cel mai autorizat exponent 
al năzuințelor de pace și pro
gres ale poporului român. Prin 
dinamismul Și pasiunea cu care 
militează pentru cauza socialis
mului, păcii și colaborării între 
popoare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat o deosebită 
strălucire politicii externe a 
partidului și statului nostru, a 
devenit o personalitate proemi
nentă a vieții internaționale 
contemporane, un militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești.

Exprimind interesele vitale 
ale poporului român, politica 
externă, activitatea internațio
nală a partidului și statului 
nostru, corespund. în același 
timp, intereselor generale ale 
socialismului și păcii, ale în
tregii umanități. întrunesc ade
ziunea deplină a întregului nos
tru popor, se bucură de o tot 
mai largă apreciere pe arena 
internațională.

Decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa constituie, de 
asemenea, o expresie a înaltei 
prețuiri a contribuției remarca
bile a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la generalizarea teo
retică de către Partidul Comu

de partid și de stat sînt salutați 
cu căldură de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
educației și învățămîntului, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-sec.retar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului, 
prof. George Ciucu, rectorul Uni- 

nist Român a experienței revo
luției și construcției socialiste 
în România, la dezvoltarea și 
îmbogățirea creatoare a gindi- 
rii marxist-leniniste și a prac
ticii revoluționare. Opera teo
retică și practică a secretarului 
general se distinge prin stăpî- 
nirea temeinică și aplicarea 
consecventă a concepției des
pre lume și societate a clasei 
muncitoare — materialismul di
alectic și istoric, prin cunoaș
terea profundă și directă a oa
menilor și faptelor, a realități
lor social-istorice, a cerințelor 
și posibilităților de progres ale 
României. Ea reliefează capa
citatea deosebită de a valori
fica experiența și înțelepciunea 
maselor populare, înțelegerea 
profundă a marilor realizări ale 
științei pe plan mondial, a ex
perienței mișcării comuniste și 
muncitorești, a tendințelor dez 
voltării social-economice con 
temporane.

Un loc de seamă îl ocupă în 
activitatea teoretică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pro
blemele de excepțională impor
tanță principială și practică 
privind definirea conceptului 
de societate socialistă multila
teral dezvoltată, elaborarea u- 
nor probleme economice ale 
construcției socialiste, definirea 
obiectului, a principiilor de ba
ză și direcțiilor principale ale 
dezvoltării și aplicării științei 
conducerii societății socialiste 
în țara noastră, privind locul și 
rolul partidului în societate, e 
voluția statului socialist și a 
funcțiilor sale, necesitatea și 
căile dezvoltării democrației 
socialiste, rolul națiunii ca fac
tor de progres în lumea con
temporană. Contribuții remar
cabile a adus, de asemenea, se
cretarul generai al partidului 
la elucidarea unor probleme 
de stringentă actualitate refe
ritoare la raportul dintre ge
neral și particular, național și 
internațional, dintre existența 
socială și Conștiința socială, 
dintre legile obiective și acțiu
nea conștientă a oamenilor, la 
natura, rolul și căile de solu
ționare a contradicțiilor în so
cietate

Astăzi, cînd în științele socia
le și politice se pune un deo
sebit accent pe studiul relații
lor internaționale, merită a fi 
menționat aportul său la eluci
darea unor probleme de maxi
mă importanță, cum sînt : con
ținutul, trăsăturile și forțele 
motrice ale epocii contempora
ne, principiile relațiilor între

versității din București, de nu
meroase personalități ale vieții 
științifice și învățămîntului din 
întreaga țară. Sute de tineri >i 
întîmpină, după datina studen
țească, cu tradiționalul „Gaudea
mus Igitur“. Două coruri — al 
Universității București și al Con
servatorului „Ciprian Porumbes- 
cu‘ — subliniază și mai mult

partidele comuniste și muncito
rești. între statele socialiste, 
colaborarea multilaterală între 
toate statele, fără deosebire de 
orînduirea lor politică, căile 
asigurării unei păci și securi
tăți reale în Europa și în în
treaga lume.

Opera secretarului general al 
partidului, președintele de o- 
noare al Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii 
Socialiste România, reprezintă 
o generalizare strălucită a ex
perienței construcției socialiste 
în România, a problemelor noi 
pe care le ridică viața, dezvol
tarea noii orînduiri în țara 
noastră, evoluția societății con
temporane. Ea dă un puternic 
impuls dezvoltării vieții spiri
tuale din tara noastră și ridi
că pe un plan superior cele mai 
bune tradiții ale gîndirii soci
al-politice românești.

Ca reprezentanți al școlii și 
ai științei ne revine plăcuta în
datorire de a reliefa contribu
ția secretarului general al par
tidului la dezvoltarea și moder
nizarea învățămintului româ
nesc, de a sublinia odată mai 
mult importanța concepției sale 
privind îmbinarea strînsă a în
vățămîntului cu cercetarea Și 
producția, rolul școlii in dez
voltarea societății noastre so
cialiste, în formarea și educa
rea noilor generații ale țării, în 
înflorirea vieții spirituale a po
porului.

Avînd în vedere meritele ex
cepționale în lupta de eliberare 
socială și națională a poporu
lui român. în opera de edifica
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România, 
contribuția deosebită la întări
rea Partidului Comunist Român 
și creșterea rolului. său de for
ță politică conducătoare a so
cietății, la dezvoltarea și îmbo
gățirea gîndirii marxist-leninis
te și practicii revoluționare, 
rodnica activitate consacrată a- 
firmării României în viața in
ternațională, dezvoltării rela
țiilor sale cu țările socialiste, 
cu celelalte state ale lumii, în
tăririi unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, triumfului cauzei păcii 
și colaborării în întreaga lume, 
comisia propune in unanimita
te decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universității 
București tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de

solemnitatea momentului. Răsună 
urale, se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.“ ; „Ceaușescu și poporul" ; 
„Ceaușescu și studenții“. De la 
balcon, un cor studențesc into
nează „La mulți ani", în timp ce 
întreaga asistență, în picioare, 
scandează „Ceaușescu — La 
mulți ani 1“.

In uralele și ovațiile celor pre- 
zenți, iau loc în prezidiul festivi
tății tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Miron 
Nicolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România și 
președinte al Comisiei de referenti 
pentru decernarea titlului de 
Doctor Honoris Causa, precum și 
președinții consiliilor rectorilor 
din marile centre de învățămtnt 
superior ale țării și alte remar
cabile personalități ale vieții 
științifice.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv, secretarii C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, primii-secretari ai comite
telor județene de partid, vechi 
militanți ai partidului comunist 
și ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, reprezentanți ai in
stituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, oameni de cultu
ră și artă, cadre didactice uni
versitare, un mare număr de 
studenți.

Descliizînd festivitatea, tova
rășul Paul Niculescu-Mizil a 
spus :

Scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși,
Sîntem reuniți în acest cadru 

solemn pentru a înmîna titlul 
de Doctor Honoris Causa, con
ferit de Universitatea din Bu
curești. secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Stat al Republicii Socialiste 
România.

Această propunere este însu
șită și sprijinită cu entuziasm 
de toate instituțiile de învăță- 
mînt superior și de cercetare 
din București și din întreaga 
țară.

Conferirea titlului de Doctor 
Honoris Causa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă o 
înaltă onoare pentru Universi
tate, pentru întregul învăță- 
mînt, pentru știința românească.

Dorim să folosim acest pri
lej pentru a-i adresa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul oelei de-a 55-a aniversări 
a zilei sale de naștere, cele mai 
calde felicitări, expresia senti
mentelor noastre de dragoste 
și admirație și să-i urăm sănă
tate și ani mulți de viață rod
nică spre' binele patriei și al 
poporului român.

Sîntem încredințați că oame
nii de știință, corpul profeso
ral din țara noastră, însufle
țiți de memorabilul eveniment 
pe care-1 reprezintă în viața 
școlii superioare românești de
cernarea titlului de Doctor Ho
noris Causa conducătorului 
partidului și statului nostru, se 
vor angaja șî mai activ în ope
ra de dezvoltare și mobilizare 
a învățămîntului, de propășire 
a științei și a culturii, își vor 
pune cu și mai multă abnega
ție capacitatea de creație în 
slujba înfăptuirii politicii parti
dului, a programului de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a idealurilor 
ridicării patriei pe trepte tot 
mai înalte ale civilizației.

Referatul este semnat de pre
ședintele Comisiei de referenti, 
acad. prof. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, și de 
membrii Comisiei : prof. dr. 
doc. Constantin Daicoviciu, 
membru ăl Academiei Repu
blicii Socialiste România, prof. 
dr. doc. lorgu Iordan, membru 
al Academiei Republicii Socia
liste România, prof. dr. doc. 
Ștefan Peterfi, membru al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, prof. univ. Tudor Bug- 
nariu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialis
te România, membru al Acade
miei de Științe Sociale și Poli
tice, prof. dr. George Ciucu, 
rectorul Universității Bucu
rești, și prof. dr. Gheorghe Dol- 
gu, membru al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, rec
torul Academiei de studii eco
nomice.

Inițiativa Consiliului rectori
lor din Centrul Universitar 
București și a Senatului Uni
versității din București s-a bu
curat de un larg ecou în în
treaga țară. Astăzi se poate spu
ne, cu deplin temei, că ea re
prezintă voința și hotărîrea 
tuturor instituțiilor de învăță- 
mînt și cercetare din țară, a 
tuturor cadrelor didactice, și 
oamenilor de cultură, a între
gului nostru popor.

Hotărîrea de a se conferi tit
lul de Doctor Honoris Causa 
conducătorului partidului și sta
tului nostru a fost adoptată In 
unanimitate de Senatul Uni
versității din București și con
firmată de către Comisia supe
rioară de diplome.

Conferirea acestui titlu are 
o profundă semnificație, repre- 
zentînd, înainte de toate, oma
giul fierbinte adus conducăto
rului de partid și de stat care 
timp de patru decenii și-a con
sacrat viața slujirii devotate a 
idealurilor partidului, interese
lor fundamentale ale poporului 
român, ale patriei noastre, cau
zei socialismului și păcii. Acest 
act constituie cinstirea luptei 
desfășurate de tovarășul 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
militanți de seamă ai partidu
lui, împreună cu gloriosul nos
tru partid, pentru doborîrea re
gimului burghezo-moșieresc, 
pentru eliberarea națională și 
socială a poporului român, pen
tru înfăptuirea 'revoluției si 
construcției socialiste în patria 
noastră, și învederează înalta 
prețuire a contribuției hotâri- 
toare aduse după alegerea sa 
în funcția de înaltă răspundere 
de secretar general al partidu
lui, la toate marile înfăptuiri 
ale poporului român, care fac 
din perioada de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului 
cea mai rodnică în realizări din 
întreaga dezvoltare postbelică 
a României.

Conferirea acestui titlu subli- 
hiază meritele excepționale ale 
tovarășului Ceaușescu atit in 
definirea de către partid a li
niei sale politice externe, cit 
și în promovarea pe plan in
ternațional a voinței de pace și 
colaborare a poporului român. 
Prin activitatea sa neobosită, 
principială și consecventă, pen
tru adîncirea prieteniei cu toa
te țările .socialiste, dezvoltarea 
relațiilor ’ cu statele care și-au 
cucerit recent independența, cu 
toate statele, indiferent-de orîn
duirea socială, pentru < instau
rarea in lume a unor noi ra
porturi, întemeiate pe respec
tul ființei naționale, al demni
tății și egalității popoarelor, al 
dreptului lor sacru de a-și ho
tărî singure destinele, pentru 
întărirea solidarității internați
onale a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor care luptă împotriva im
perialismului, conducătorul 
partidului și statului nostru se 
bucură de un înalt prestigiu în 
întreaga lume, ca militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești, ca personalitate 
proeminentă a vieții internați
onale.

Subliniem cu acest prilej 
contribuția esențială pe care o 
aduce’ tovarășul Ceaușescu la 
activitatea teoretică a partidu
lui nostru, la generalizarea pe 
baza concepției materialist dia
lectice a experienței revoluției 
și construcției socialiste, la 
dezvoltarea în spirit creator, 
militant și îmbogățirea mar- 
xism-leninismului a gîndirii și 
practicii noastre revoluționare.

Titlul de Doctor Honoris .Cau
sa, al Universității București 
conferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă, în ace
lași timp, o manifestare a în
crederii nestrămutate a lucră
torilor din domeniul învăță
mintului și științei în Partidul 
Comunist Român, forța politică 
conducătoare a societății noas
tre, în justețea programului 
însuflețitor de dezvoltare în 
perspectivă a patriei noastre, 
programul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, elabprat de partidul nostru, 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Nu întîmplător, cu 
prilejul dezbaterilor care au a- 
vut loc, s-a subliniat hotărîrea 
corpului profesoral de a se an
gaja cu și mai multă energie, 
pasiune și devotament în opera 
de formare a cadrelor, de fău
rire a omului nou. însuflețit de 
nobilele idealuri ale comunis
mului, în întreaga operă gran
dioasă de dezvoltare a societă
ții românești.

Sînt convins că exprim sen
timentele tuturor slujitorilor 
școlii, afirmînd voința noastră 
de a munci fără preget pentru 
a ridica învățămîntul românesc 
la nivelul marilor exigențe ale 
epocii noastre, la nivelul ma
rilor așteptări ale poporului 
român, ale partidului și pot 
spune, personal, ale tovarășu
lui Ceaușescu.

Cu aceste gînduri și senti
mente, declar deschisă festivi
tatea noastră.

In continuare, rectorul Uni
versității, George Ciucu, a pre
zentat referatul comisiei pentru 
decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Răsună ura
le. Cei prezenți dau glas de
plinei lor adeziuni la înalta pre
țuire dată activității marelui fiu 
al poporului român.

Luind apoi cuvîntul, rectorul 
George Ciucu, a spus i Senatul 
Universității din București, în 
ședința solemnă din 24 ianua
rie, Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm a hotărît, expri-

(Continuare în pag. a lV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI1 
NICOLAE CEAUȘESCU 

'oștită cu prilejul primirii titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universității București

(Urmare din pag. I)

, de cei care mi-au dat viață 
le la care am învățat să fiu 
pt, cinstit, să fiu întotdeauna 
de omenie, i (Aplauze înde

sate).
oresc să declar și în aceste 
irejurări că :

Sînt fiu credincios al po
porului meu

Și-I știu și durerea și vrerea. 
Dorința poporului este și-a 

mea :
Să fie mai puternic, mai 

fericit,
Liber, stăpin pe al său 

destin.
Mai mîndru, mai falnic în 

comunism 1
lăuze puternice, prelungite), 
tulte jertfe a trebuit să dea 
orul ntetru în îndelungata 
istorie milenară. Dar, jn- 
ntînd cu eroism, fără teamă, 
te greutățile, a găsit în sine 
;a de a rămîne întotdeauna 
însuși. Chiar atunci cînd a 
erit înfrîngeri, nu s-a lăsat 
■»bit, înțelegînd că, așa cum 
ne poetul :
„Viața și robia nu pot sta 

ireună,
u e totodată pace și fur- 
ă 1"
1 caracterul poporului ro- 
n, în dorul său nestins de 
rtate și neatîrnare, se re- 
esc întruchipate înaltele vir

ale strămoșilor noștri : dîr- 
ia, mîndria și înțelepciunea 
ilor și romanilor, eroismul 
lejnfricarea lui Decebal și 
lian.
1 împrejurări istorice neîn- 
puit de grele, în lupta îm- 
riva dominației străine, în 
ntea poporului din cele trei 
ncipate românești au stat 
nnitori eroi ca Mircea cel 
rîn — în Muntenia, Ștefan 
Mare — în Moldova. Ioan 

Hunedoara — în Transilva- 
. Mai tîrziu, Mihai Viteazul 
■ealizat unirea celor trei 
ncipate românești — pentru 
in timp din nefericire — 
r-un singur stat. Trădarea 
erilor și lipsa de unitate 
1 ajutat pe cotropitorii stră- 
să-1 înfrîngă pe marele vo- 

od, să înfrîngă de multe ori 
ste principate. Poporul n-a 
etat însă niciodată să năzu- 
:ă spre țelul unirii. Dimi- 
» Cantemir, de la a cărui 
tere se împlinesc anul aces- 
300 de ani — care va fi săr- 
orită așa cum se cuvine de 
regul popor — a demonstrat, 
îtru prima dată, pe bază de 
e istorice, de cultură, de 
bă și de obiceuri, că munte- 
moldovenii și transilvănenii 
cele trei principate formea- 

un singur popor — poporul 
nân. (Aplauze puternice).
Iu doresc să evoc acum Iup- 
s sociale și naționale purta- 
de-a lungul secolelor de ma- 
a populare pentru libertate, 
pfate socială și unitate na- 
aală. A revenit lui Cuza, lui 
gălniceanu, revoluționarilor 
i 1848 și 1859, misiunea is- 
ică de a pune pentru tot- 
tuna bazele statului național 
itar rornân. (Aplauze puter- 
e, prelungite). Vă amintiți 
zintele rostite atunci de Ko- 
niceanu adresîndu-se lui Cu- 

îndemnul de a face totul 
îtru a fi drept, pentru a slu- 
ooporul. Aceasta trebuie să 
ăuzească și pe comuniști, pe 
i cei care, într-un fel sau 
til, sjnt chemați să contri- 
ie la conducerea națiunii 
istre. (Aplauze puternice, pre- 
îgite).
»atorită luptelor naționale și 
•iale la care rn-am referit, po
rul român și-a realizat uni- 
ea națională, a putut avansa 

calea progresului economic 
social, a putut răsturna re
nul burghezo-moșieresc, în- 
>tui revoluția socialistă și. în 
ele noastre, realiza transfor- 
rea. revoluționară a sociefă- 
edificarea cu succes a so- 

tătii socialiste pe pămîntul 
mâniei. (Aplauze prelungite). 
Un popor cu o asemenea is- 
ie glorioasă va fi întotdeau- 
animat de dorința de a trăi 

er. independent, stăpîn pe 
stinele sale, de a avea rela- 
frățești, de prietenie și co

lorare cu vecinii săi, cu toa- 
națiunile lumii. (Aplauze pu- 

-nice).

□răgi tovarăși,

Sînt cunoscute marile victo- 
dobîndite de poporul român 
anii socialismului, în făuri- 

a vieții sale noi. într-o peri- 
dă scurtă, de numai 25 de 
i, am străbătut cîteva etape 
orice și arn trecut la edifi-' 
rea societății socialiste multi- 
teral dezvoltate. Paralel cu 
zvoltarea în ritm vertiginos 
forțelor de producție, cu 
îșterea avuției naționale, cu 
himbările profunde în struc- 
ra societății și în fizionomia 
■nerală a tării, au fost obți- 
Jte progrese remarcabile în 
dicarea nivelului de trai și de 
vilizație al poporului. în sar 
sfacerea cerințelor de viață, 
ateriale și spirituale, ale tu- 
îror celor ce muncesc de la 
rese și sate. Asigurarea bu- 
•sr«;* fericirii poporului se

vădește a fi rezultatul princi
pal al construcției socialiste, 
este și va fi obiectivul primor
dial al politicii partidului și 
statului nostru, care nu Cunosc 
ideal mai înalt decît prosperi
tatea și înflorirea continuă a 
României socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Toate mărețele realizări obți
nute în acest sfert de secol sînt 
rodul muncii eroice a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, care, sub conducerea 
Partidului Comunist, n-au pre
cupețit nici un efort, nici un 
sacrificiu pentru a asigura mer
sul înainte al patriei pe calea 
luminoasă a socialismului și 
comunismului. De aceea, doresc 
ca, în aceste momente, să a- 
dresez cel mai fierbinte oma
giu clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, întregului 
nostru popor. (Aplauze prelun
gite).

O înfăptuire de însemnătate 
istorică, aș putea spune, o re
prezintă rezolvarea justă a 
problemei naționale în spiritul 
marxism-leninismului creator, 
asigurarea deplinei egalități în 
drepturi și a celor mai largi li
bertăți tuturor cetățenilor pa
triei noastre, fără deosebire de 
naționalitate. După cum se știe, 
de secole alături de români, în 
unele părți ale țării. locuiesc 
maghiari, germani, sîrbi și al
te naționalități. Realizarea ega
lității în drepturi constituie un 
factor esențial pentru făurirea 
socialismului și comunismului. 
De aceea, partidul nostru va 
face totul și în viitor pentru ca 
această politică să fie înfăptu
ită permanent. în mod consec
vent, convins că aceasta con
tribuie la întărirea coeziunii 
și unității tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră pe 
drumul socialismului și comu
nismului, este o chezășie a 
succeselor noastre viitoare. 
(Anlauze puternice).

în clocotul luptei pentru e- 
dificarea noii orînduiri sociale 
pe pămîntul României, ca ur
mare a făuririi si perfecționării 
continue a relațiilor socialiste 
de producție și a comunității 
intereselor fundamentale ale 
tuturor claselor și păturilor so
ciale, s-a închegat și s-a dez
voltat, pe o bază nouă, alianța 
trainică dintre clasa muncitoa
re și țărănime, dintre aceste 
două clase de bază și intelec
tualitate. s-a întărit unitatea 
moral-politică a întregului nos
tru popor. Aceasta constituie o 
forță esențială a mersului îna
inte al României spre socia
lism, spre comunism. (Aplauze 
puternice). Toate acestea con
stituie mărețe cuceriri ale so
cialismului, reprezintă uriașe 
forțe dinamice ale progresului, 
dau trăinicie indestructibilă o- 
rînduirii noastre noi. permit 
punerea în valoare în mod ple
nar a tuturor valențelor națiu
nii noastre socialiste.

Pornind de la principiul că 
socialismul este creația conști
entă a maselor care își făuresc 
în mod liber propriul lor des
tin, partidul și statul au asigu
rat și asigură perfecționarea 
continuă a democrației socia
liste, crearea cadrului propice 
pentru participarea activă, efec
tivă, în formele cele mai va
riate, a maselor largi de oa
meni ai muncii la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a țării, la conducerea 
treburilor publice a întregii 
noastre societăți

Sînt întrebat cîteodată dacă 
nu e prea obositor de a men
ține contacte așa de largi cu 
colectivele de oameni ai mun
cii. Trebuie să spun că, în- 
tr-adevăr, nu este ușor, dar a

ceasta este un factor esențial, 
fără de care nu se poate asi
gura o conducere justă. Consul
tarea cu colectivele de oameni 
ai munciii, cu muncitorii, țăra
nii, intelectualii, cu toate cate
goriile sociale, cu activul de 
partid și de stat, cu oamenii 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — constituie., o condiție .0- 
bligatorie pentru cunoașterea 
cerințelor dezvoltării sociale, o 
verificare în practică, jos, în 
mijlocul maselor, a justeței 
politicii partidului și guvernu
lui nostru. Trebuie să vă de
clar vouă, și in fața întregului 
popor, că aceasta îmi dă for
ța. tăria de a face totul pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a țării noas
tre, care știu că se bucură de 
sprijinul unanim al poporului 
nostru. (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul").

O preocupare de prim ordin 
a partidului și guvernului este 
asigurarea condițiilor pentru 
dezvoltarea continuă a învăță- 
mîntului, științei și culturii — 
factori esențiali pentru crește
rea gradului de civilizație a so
cietății noastre, pentru dezvol
tarea accelerată a întregii vieți 
economico-sociale, pentru rea
lizarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerea 
treptată spre comunism.

înfăptuirea idealurilor și as
pirațiilor poporului nostru, rea
lizarea marilor sale obiective 
de progres sînt rezultatul în
deplinirii cu succes de către 
partidul comunist a rolului său 
de forță politică conducătoare 
în societatea socialistă, a capa
cității sale, dovedite în practi
că, de a uni și mobiliza toate 
forțele materiale și umane ale 
țării într-o direcție unică. Par
tidul nostru își îndeplinește ro
lul conducător elaborînd linia 
politică generală a dezvoltării 
țării și totodată desfășurînd o 
vastă și intensă activitate orga
nizatorică și politică pentru 
traducerea ei în viață. între
gul popor urmează neabătut 
partidul comunist, politica sa, 
convins din propria experiență 
că ea corespunde în modul cel 
mai fidel intereselor și aspira
țiilor sale fundamentale. Vă 
rog să-mi dați voie să vă asi
gur pe voi, și întregul popor, 
că voi face totul pentru ca 
partidul nostru comunist să-și 
îndeplinească, și în continuare, 
în cele mai bune condițiuni, 
misiunea sa istorică de condu
cător al națiunii noastre pe ca
lea unei vieți libere, indepen
dente, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, spre co
munism. (Aplauze. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Un rol deosebit de important 
în viața partidului, a societății 
noastre are activitatea ideolo
gică, dezvoltarea creatoare a 
marxism-leninismului pe baza 
concepției materialist-dialec- 
tice și istorice. Vom face totul 
pentru a dezvolta continuu ac
tivitatea ideologică, teoretică, 
aceasta constituind un factor 
de bază — aș putea spune, ho- 
tărîtor — pentru îndeplinirea 
cu succes de către partid, 
de către cadrele și de către 
membrii partidului, a rolului 
lor în unirea eforturilor între
gului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

De asemenea, o importanță 
deosebită au lărgirea continuă 
a orizontului de cunoaștere al 
oamenilor muncii, ridicarea ni
velului cultural al întregului 
popor, îmbogățirea și elevarea 
vieții spirituale a națiunii 
noastre, făurirea omului nou, 
înarmat cu noile cuceriri ale 

științei și culturii moderne, ca
pabil să înțeleagă legile dezvol
tării sociale, animat de o înaltă 
responsabilitate față de societa
tea în care trăiește, față de 
cauza socialismului, a progresu
lui.

Dezvoltarea dinamică înregis
trată de țara noastră pe toate 
planurile, progresul continuu al 
edificării socialiste sînt o stră
lucită dovadă a justeții politicii 
generale marxist-leniniste a 
partidului, care aplică în mod 
creator principiile și adevăru
rile generale ale socialismului 
la condițiile concrete ale Româ
niei. Partidul nostru analizează 
atent legile obiective ale dez
voltării sociale, studiază propria 
experiență revoluționară a țării 
noastre, precum și experiența 
altor țări socialiste, evoluția 
vieții social-politice contempo
rane, adoptind soluțiile care co
respund fiecărei etape istorice 
prin care trece România si pre- 
vizionînd drumul spre făurirea 
societății comuniste. (Vii a- 
plauze).

O atenție deosebită acordă 
partidul nostru activității poli- 
tico-educative pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socia
liste. promovării ferme în viată 
a principiilor eticii și echității 
socialiste, configurării unui pro
fil moral înaintat și a unei 
comportări demne a fiecărui om 
al muncii în societate, în mun
că și în familie, creării clima
tului necesar dezvoltării multi
laterale a personalității umane, 
valorificării tuturor energiilor 
și capacităților creatoare ale 
maselor în slujba societății, a 
poporului.

Dragi tovarăși,

în momentul de față, întregul 
nostru ponor iși consacră forțele 
înfăptuirii, sub conducerea 
partidului, a hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale. După cum am 
mai avut prilejul să arăt, pri
mii doi ani ai cincinalului s-au 
încheiat cu rezultate bune în 
toate domeniile de activitate, 
mareînd înaintarea fermă a 
tării noastre în direcția dezvol
tării si modernizării industriei, 
agriculturii, a întregii economii 
naționale, ridicării nivelului de 
trai al maselor, înfloririi științei 
și culturii. Doresc ca, și cu a- 
ceastă ocazie, să adresez oame
nilor muncii cele mai calde fe
licitări pentru rezultatele obți
nute, pentru munca nlină de 
abnegație ne care au denus-o si 
o depun în scopul înfăptuirii 
programului elaborat de nartid 
în vederea dezvoltării societății 
noastre. (Aplauze prelungite).

Am menționat ieri, la Confe
rința organizației de partid din 
București, că toate comitetele 
județene de partid, oamenii 
muncii din toate județele și-au 
luat angajamentul de a realiza 
cincinalul într-un timp mal 
scurt. Am început planul pe 
1973 cu rezultate bune. In ca
drul conferințelor județene de 
partid carp au avut loc în în
treaga țară, comuniștii, repre
zentanții colectivelor de oameni 
ai muncii și-au exprimat hotă- 
rîrea, și și-au luat angajamente 
concrete, de a depăși prevede
rile maximale ale planului pe 
acest an. Rezultatele de pînă 
acum, eforturile pe care le de
pun oamenii muncii pentru des
coperirea și valorificarea de 
noi rezerve economice, ne dau 
convingerea că angajamentul 
luat de clasa muncitoare, de ță
rănime și intelectualitate, de a 
înfăptui planul cincinal inainte 
de termen, va fi realizat cu de
plin succes. (Aplauze îndelun
gate). Aceasta va permite dez
voltarea mai accelerată a țării 

noastre în toate domeniile, ridi
carea României în 1975 pe o 
treaptă nouă, superioară, în 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Fără îndoială că, la capătul a- 
cestui cincinal, țara noastră va 
fi mai bogată, mai prosperă, 
Viața poporului va fi mai îmbel
șugată, mai civilizată, mai fe
ricită. Cu toate acestea, sintem 
conștiențî că vom mai avea încă 
un drum lung de parcurs pen
tru a atinge gradul de dezvol
tare pe care îl preconizăm, pen
tru a asigura întregului nostru 
popor satisfacerea deplină a ce
rințelor sale materiale și spiri
tuale.

Planul cincinal de perspectivă 
pe perioada 1976—1980, precum 
și prognozele care definesc li
niile generale ale dezvoltării so
cietății noastre pînă în 1990 și 
pînă la sfîrșitul secolului, con
turează progresul multilateral al 
țării, ridicarea României pe 
trepte si mai înalte de civiliza
ție. Țelul pe care ni-1 propu
nem este de a egaliza nivelul 
dezvoltării României cu cel al 
țărilor socialiste mai avansate, 
de a apropia tara noastră de 
statele cele mai dezvoltate din 
punct de vedere economic ale 
lumii. în această perioadă, vom 
înfăptui societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, vom 
trece la făurirea treptată a so
cietății comuniste în România.

Iată, tovarăși, ce minunate o- 
rizonturi se deschid în fața po
porului nostru, iată ce minunate 
perspective au oamenii de ști
ință, are invățămîntul nostru, 
chemat să aducă o contribuție 
tot mai importantă în întreaga 
activitate socială. (Aplauze înde
lungate) Dispunem de toate 
condițiile pentru a atinge țelu
rile mărețe pe care ni le propu
nem. Avem un popor minunat, 
eroic, harnic și priceput, dispu
nem de o bază materială dez
voltată, avem o orînduire socia
listă trainică, un partid comu
nist puternic, unit, urmat cu în
credere de întreaga națiune. 
(Aplauze puternice, prelungite)

Doresc, și cu acest prilej, să 
vă asigur pe dumneavoastră, în
tregul popor, că. în ce mă pri
vește, voi face totul pentru a 
contribui la unirea eforturilor 
partidului și statului, ale în
tregii națiuni în vederea reali
zării cu succes a acestor obi
ective, a triumfului comunis
mului în România. (Apla
uze îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“)

Dragi tovarăși,

Partidul nostru pornește de la 
realitatea că între politica In
ternă și cea externă există o u- 
nitate dialectică. Succesele 
României pe calea socialismului 
sînt, în același timp, o contri
buție de seamă la cauza gene
rală a socialismului și păcii.

După cum este cunoscut, 
Partidul Comunist Român a mi
litat întotdeauna pentru priete
nia dintre România și Uniunea 
Sovietică. Am acționat întotdea
una, în trecut, ca și în prezent, 
cu toată fermitatea pentru prie
tenia cu Uniunea Sovietică, cu 
toți vecinii noștri. După victoria 
repurtată și de alte popoare în 
revoluția și construcția socia
listă, am acționat pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
frățești cu toate țările socia
liste. A fi comunist, a fi inter
naționalist, marxist-leninist în
seamnă a acționa consecvent 
pentru relații prietenești, de so
lidaritate, cu toate țările socia
liste, cu toate partidele comu
niste și muncitorești. (Aplauze 
puternice, prelungite) Pornind 
de la aceste principii revoluțio
nare, vom face totul, și în vii

tor, pentru a contribui Ia depă
șirea divergențelor existente, 
pentru întărirea unității și soli
darității țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncito
rești. (Aplauze puternice)

Acordăm o deosebită impor
tanță dezvoltării relațiilor de 
colaborare multilaterală cu tine
rele state care au pășit pe calea 
independenței, făuririi unei e- 
cbnomii proprii, pe drumul dez
voltării progresiste. Dăm, de a- 
semenea, întregul sprijin mișcă
rilor de eliberare națională, po
poarelor care mai gem încă sub 
jugul colonial, contribuind activ 
la lupta împotriva colonialismu
lui și neocolonialisinului, a ori
căror forme de asuprire a po
poarelor. A produs o profundă 
indignare și un viu protest în 
opinia publică din țara noastră, 
ca și în cercurile progresiste de 
pretutindeni, asasinarea eminen
tului militant împotriva robiei 
coloniale, Amilcar Cabrai, bun 
prieten ai poporului român, bun 
prieten al meu personal. Acest 
act mișelesc ne îndeamnă să in
tensificăm și mai mult sprijinul 
nostru frățesc față de mișcările 
de eliberare națională, să acțio
năm cu și mai multă hotărîre ca 
cercurile colonialiste să pără
sească teritoriile pe care le do
mină prin forță, să respecte ho- 
tărîrile Organizației Națiunilor 
Unite privind abolirea totală a 
rușinosului sistem de robie co
lonială. Este necesar ca popoa
rele să-și unească eforturile 
pentru a lichida cit mai repe
de colonialismul ! (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Considerăm că orice acțiune 
de represiune împotriva luptă
torilor pentru libertate și inde
pendență națională, ca, de alt
fel, orice fel de acte teroriste, 
indiferent sub ce pretext ar fi 
săvîrșite, sînt contrare cauzei 
eliberării naționale a popoare
lor, cauzei progresului și e- 
liberării sociale, și, de aceea, 
trebuie condamnate și îm
piedicate cu toată hotărî- 
rea. Lupta de masă conștientă 
nu poate fi în nici un fel în
locuită cu acțiuni de teroare 
individuală. Numai unirea con
știentă a popoarelor, a forțelor 
celor mai înaintate ale societății 
poate asigura triumful luptei de 
eliberare națională, victoria lup
tei revoluționare pentru progres 
social, pentru socialism. (Aplau
ze puternice).

Este cunoscută politica activă 
promovată de statul nostru de 
dezvoltare largă a colaborării 
multilaterale cu toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială. 
La baza acestor relații punem 
consecvent principiile respectării 
independenței și suveranității 
naționale, dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, 
fără amestec din afară, princi
piul egalității și avantaju
lui reciproc, al renunțării 
la forță sau la amenin
țarea cu forța. Aceste princi
pii, tot mai mult recunoscute 
azi în lume, constituie garanția 
sigură a întăririi securității in
ternaționale, a realizării de noi 
pași spre destindere și pace în 
lume. (Vii aplauze).

Ca țară europeană, manifes
tăm o vie preocupare și milităm 
neobosit pentru întărirea secu
rității pe continentul nostru, 
pentru îmbunătățirea atmosferei 
politice în Europa, pentru crea
rea unor relații noi, de colabo
rare între toate națiunile euro
pene, de deplină egalitate și res
pect reciproc. Am acționat 
consecvent, de la bun început, 
pentru pregătirea conferinței 
general-europene. Participăm 
activ la lucrările pregătitoare și 
sîntem hotărîți să ne aducem 
contribuția la ținerea conferin
ței, la succesul deplin al lucră

rilor ei, dorind ca urmarea con
ferinței să fie o eră nouă de 
colaborare și de pace de lungă 
durată — sperăm pentru totdea
una — în Eufopa. Dorim ca 
această conferință să contribuie, 
totodată, la rezolvarea proble
melor de pe alte continente, la 
cauza păcii și colaborării inter
naționale.

Acordăm o deosebită impor
tanță înțelegerii între statele 
din Balcani. Considerăm că dez
voltarea și intensificarea relații
lor multilaterale dintre aceste 
țări, socialiste și nesocialiste, 
corespund pe deplin intereselor 
vitale ale popoarelor din această 
regiune, cauzei securității pe 
continent și în întreaga lume — 
și, de aceea, vom milita și în 
viitor, neabătut, pentru realiza
rea acestui,țel.

Am militat și milităm fără 
încetare pentru stingerea foca
relor de încordare existente în 
lume, pentru lichidarea totală 
a războaielor, a confruntărilor 
militare, ca mijloc de regle
mentare a litigiilor dintre sta
te. Ne exprimăm satisfacția 
pentru faptul că a fost 
parafat Acordul cu privire la 
încetarea războiului din Viet
nam și sperăm că el va fi 
semnat în ziua de 27, ducînd 
la încetarea tuturor operațiuni
lor militare din Vietnam și din 
întreaga Indocbină. Dorim po
poarelor din Indochina succes 
în realizarea păcii, în refacerea 
țărilor lor greu încercate. Vom 
dezvolta activ colaborarea cu 
ele, acordindu-Ie întregul spri
jin pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială, așa cum le-am a- 
cordat sprijin în lupta pe care 
au dus-o pentru a-și căpăta in
dependența. întărirea colaboră
rii dintre popoarele noastre co
respunde intereselor reciproce, 
cauzei generale a luptei pen
tru pace și colaborare. (Aplau
ze puternice).

După cum se știe. în lume au 
fost obținute o serie de succe
se pe calea destinderii, au loc 
mari transformări pozitive în 
curs de accentuare. România 
și-a adus contribuția ei. modes
tă dar activă, la realizarea a- 
cestui curs. Vom acționa și în 
viitor pentru a asigura conti
nuarea cursului spre destindere. 
Considerăm că este necesar ca 
popoarele să-si unească efor
turile. ca toate statele — fie 
ele mari, mijlocii sau mici — 
să participe activ la soluționa
rea problemelor internaționale. 
Numai așa se va putea asigura 
dezvoltarea independentă a tu
turor popoarelor, realizarea u- 
neî păci trainice.

Subliniind procesele pozitive 
care au Ioc în lume, nu ne fa
cem însă iluzii. Știm că mai 
sînt cercuri imperialiste, reac
ționare, care nu se arată prea 
bucuroase de acest curs nou 
și care pot pune încă în peri
col destinderea. pot provoca 
noi conflicte și războaie. De 
aceea, este necesară intensifica
rea acțiunilor unite ale tuturor 
forțelor progresului și păcii îm
potriva politicii imperialiste de 
dominație și dictat, de forță și 
intimidare, de ingerințe în tre
burile altor popoare. Promova
rea unei politici de destindere 
și securitate reclamă absolut 
tuturor națiunilor să-și facă 
auzit glasul în afirmarea năzu
ințelor lor de pace,, șă ia par
te activă la viața internaționa
lă, la soluționarea tuturor pro
blemelor.

Sîntem interesați pentru o 
soluție politică, în spiritul re
zoluției Consiliului de Securi
tate, a conflictului din Orien
tul Mijlociu, pentru rezolvarea 
problemei palestiniene pe baza 
dorinței poporului palestinian.

Năzuința cea mai- arzătoare a 
popoarelor este, astăzi, trecerea 
la realizarea dezarmării gene
rale și, în primul rînd, a celei 
nucleare. Acest imperativ de 

prim ordin al tuturor statelor 
și popoarelor cere o activitate 
susținută deoarece, după cum 
se știe, cursa înarmărilor face 
ca sute de miliarde de dolari 
să fie folosite în scopuri mili
tare, ceea ce apasă greu asupra 
nivelului de viață, asupra dez
voltării generale a societății o- 
menești. Așa cum am spus și 
ieri, și noi sîntem obligați să 
facem aceste eforturi, deci sîn
tem vital interesați și trebuie 
să facem totul pentru a se tre
ce în mod real și cît mai repe
de la măsuri de înfăptuire a 
dezarmării.

Un rol important au Organi
zația Națiunilor Unite, alte or
ganisme internaționale. De a- 
ceea, România militează și va 
milita in continuare pentru 
creșterea rolului acestor orga
nisme în soluționarea tuturor 
problemelor, în asigurarea con
dițiilor ca fiecare popor să se 
poată dezvolta corespunzător in
tereselor sale. în mod liber și 
independent.

Aș dori să menționez în mod 
deosebit, în acest cadru, rolul 
important Pe care-1 are tinere
tul, alături de celelalte forțe 
sociale — de clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate — în 
lupta pentru pace și progres 
social. Consider că tineretul nos
tru trebuie să-și intensifice acti
vitatea pentru unirea tinerei 
generații de pretutindeni — 
care reprezintă o uriașă forță, 
Vital interesată într-o politică 
nouă, de egalitate, de pace în
tre toate națiunile lumii. (A- 
plauze. Se scandează „Ceaușescu 
—P.C.R.“).

Doresc să asigur, încă o dată, 
că România va face și în viitor 
tot ce depinde de ea pentru a 
contribui la triumful unor re
lații noi intre state, pentru dez
voltarea liberă, nestingherită a 
fiecărei națiuni, pentru intări- 
rea unității și colaborării din
tre țările socialiste, a tuturor 
forțelor antiimperiăliste, pen
tru colaborare intre toate po
poarele, pentru pace în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie ca de la această 
tribună să exprim cele mai cal
de mulțumiri pentru manifestă
rile de dragoste și încredere cu 
care am fost înconjurat în a- 
ceste zile de către-activul de 
partid și de stat, de către co
muniști, de clasa muncitoare, 
țărănime și intelectualitate, de 
către toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de 
întregul nostru popor. în toate 
acestea văd o aprobare unani
mă a politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru ; ele îmi dau tăria și încre
derea că drumul pe care mer
gem este un drum just, care 
corespunde intereselor vitale 
ale întregului nostru popor. 
(Anlauze puternice).

Doresc să asigur în mod so
lemn că ^,~i în viitor, voi face 
totul pen.ru a răspunde dra
gostei și încrederii partidului 
și poporului. Voi acționa cu 
toată fermitatea pentru întări
rea continuă a partidului și a 
rolului său conducător, pentru 
perfecționarea și întărirea sta
tului, pentru dezvoltarea de
mocrației socialiste. în tot 
ce voi întreprinde voi fi 
călăuzit de vrerea poporu
lui meu — și voi face to
tul ca viața lui să fie tot mai 
îmbelșugată și fericită. îmi voi
consacra toate forțele cauzei 
socialismului și comunismului 
în România (Aplauze, urale. 
Se scandează „Ceaușescu și 
poporul").

Voi milita pentru colabora-
rea cu toate țările socialiste, 
cu toate popoarele lumii, aceas
ta fiind dorința poporului ro
mân, care vrea să trăiască li
ber, în deplină frăție cu toate 
celelalte națiuni ale lumii. 
(Aplauze prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.“).

Iată, tovarăși, care este anga
jamentul meu la a 55-a aniver
sare a zilei de naștere și la îm
plinirea a 40 de ani de activi
tate revoluționară. Ca și pînă 
acum, fiți încredințați că voi 
face totul pentru a-mi îndepli
ni cu cinste, cît mai bine, toate 
îndatoririle. (Aplauze puterni
ce. Se scandează „Ceausescu— 
P.C.R.“).

în încheiere, vă rog să-mi 
dați voie ca, la rîndul meu, să 
adresez celor prezenți la a- 
ceastă adunare, tuturor comu
niștilor, întregului popor, urări 
de noi și noi succese în toate 
domeniile vieții economico-so
ciale. Să întărim continuu co
laborarea și unitatea noastră 
în toate domeniile de activi
tate !

Multă sănătate și multă feri
cire ! (Aplauze puternice, pre
lungite, ovații. Se scandează 
„Ceaușescu — La mulțî ani 1“ 
întreaga asistență ovaționează 
îndelung pentru partid, pentru 
Comitetul Central, pentru se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

pen.ru
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mîndu-și voința unanimă, să vă 
conferă dv., cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, eminent om 
politic, gînditor și mare uma
nist, neobosit și pasionat luptă
tor pentru cauza socialismului 
și a păcii, titlul de Doctor 
Honoris Causa.

în cel mai autorizat for știin
țific al Universității, savanți, 
oameni de cultură, profesori și 
studenți au apreciat cu legitimă 
mîndrie contribuția deosebită 
pe care ați adus-o la dezvol
tarea creatoare a gîndirii mar
xiste contemporane, la edifi
carea societății socialiste in pa
tria noastră.

Opera dv., străbătută de suflul 
novator, propriu filozofiei
marxiste, se înscrie, prin va
loarea și dimensiunile ei, în pa
trimoniul marilor noastre va
lori spirituale, tncoronîndu-le 
strălucit prin raționalismul, lu
ciditatea și optimismul care ii 
sînt caracteristice ; ea marchea
ză, în evoluția spirituală a po
porului, sinteza strălucită a ce
lor mai de seamă trăsături ale 
sale și constituie pentru sluji
torii științei modelul mereu viu 
și dinamizator al voințelor și 
conștiințelor.

Teoretician și revoluționar, 
gînditor și comunist înflăcărat, 
personalitatea dv. reprezintă 
pentru noi. mult stimate tova
rășe secretar general, străluci
tor exemplu al devotamentului 
nețărmurit față de popor, al 
luptei înflăcărate pentru conti
nua dezvoltare și înflorire a ci
vilizației și culturii națiunii 
noastre socialiste.

Astăzi, cînd dăm glas senti
mentelor înălțătoare ce ne ani
mă, pentru onoarea ce ne-o fa
ceți acceptînd titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universității 
din București, avem și minuna
tul prilej de a sărbători, laolaltă 
cu întregul nostru popor, ani
versarea zilei dv. de naștere.

Dedicînd mai bine de 40 de 
ani luptei revoluționare, triumfu
lui socialismului în România, 
realizării integrale a aspirațiilor 
de dreptate și libertate socială 
ale poporului. Dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, sîn- 
teți în același timp recunoscută 
personalitate a vieții politice in
ternaționale, proeminent mi
litant pentru unitatea și coeziu
nea mișcării comuniste mon
diale. pentru înțelegerea între 
popoare, pentru cauza păcii in 
lume.

Tată de ce, noi, profesori și 
studenți, oameni ai științei și 
culturii, ne exprimăm mindria 
că avem privilegiul unic să vă 
mulțumim pentru deosebita 
onoare ce ne-o acordați, pri
mind titlul de Doctor Honoris 
Causa al Universității și să vă 
asigurăm în același timp că vom 
depune întregul nostru talent, 
energia si puterea de muncă 
pentru a da expresie totală in
dicațiilor dv. privind continua 
dezvoltare și modernizare a în- 
vățămîntului universitar, a le
gării lui organice cu cercetarea 
și producția.

în aceste clipe solemne, aso- 
ciindu-ne sentimentelor de res
pect și recunoștință ale tuturor 
oamenilor muncii, vă urăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să trăiți întru mulți 
și fericiți ani, spre binele în
tregului nostru popor, al tri
umfului socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.

Acad. Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului politehnic 
din Iași, președintele Consiliu
lui rectorilor din Centrul uni
versitar Iași, a spus în conti
nuare i Vă rog să-mi permiteți 
ca, in numele Consiliului rec
torilor si al senatelor institute
lor de invățămînt superior din 
lași, să exprim entuziasta ade
ziune a universitarilor din Mol
dova la actul solemn prin care 
Universitatea din București are 
cinstea de a conferi secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român titlul de Doctor 
Honoris Causa.

Felicitînd și invidiind în ace
lași timp Centrul universitar 
București pentru această inspi
rată inițiativă, noi ținem să 
adăugăm că, deși, în conformi
tate cu legile țării, acest titlu

se acordă astăzi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către o 
singură instituție de invățămînt 
superior, el este acordat in 
realitate simultan de către în
treaga școală înaltă românească, 
care este emoționată și re
cunoscătoare primului bărbat al 
țării pentru omagiul care i se 
aduce acceptîndu-1.

Această afirmație nu esțe doar 
o figură de stil, ci expresia 
unui adevăr. Care universitate 
românească nu ar fi mîndră și 
astăzi și întotdeauna dacă ar fi 
avut cinstea să acorde titlul de 
Doctor Honoris Causa lui Ale
xandru Ioan Cuza sau Mihall 
ICogălniceanu ? Asemenea nume 
transferă instituțiilor academice 
care le onorează ceva din stră
lucirea lor și marchează cu li
tere de aur pe frontispiciul lor 
crezul spiritual și uman al celor 
ce trudesc în ele pentru pro
gresul cunoașterii și propășirea 
țării.

Dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ne apar
țineți în primul rînd nouă, celor 
de astăzi, care ne străduim să 
vă înțelegem și să vă urmăm 
cit mai de aproape pe drumul 
ascendent pe care ne conduceți. 
Dar, cu sau fără voia Dumnea
voastră, aparțineți istoriei. Căci 
ați pus pecetea unei personali
tăți și a unei puteri de gîndire 
pe o bună parte din România 
veacului al XX-lea și implicit 
pe a veacurilor ce «vin. Așezările 
pe care le-ați gindit și înfăptuit 
vor înflori mereu, în culori noi, 
în viitor, iar spiritul științific 
și sufletul fierbinte al dreptății 
pe care le-ați introdus în în
treaga viață și activitate a țării 
noastre vor dăinui și se .vor am
plifica în istorie, tăind drumul 
pe care va urca nedefinit sufle
tul și gloria poporului român.

Fiți deci binevenit în casa 
noastră scumpă, care se chea
mă universitatea românească, 
ilustru Doctor Honoris Causa ce 
sintetizați puterea, mîndria și 
speranța noastră de mai bine. 
Fiți binevenit și rămîneți tinăr 
și puternic peste ani, așa cum 
dorește din adîncul inimii, in 
propriul ei interes, Întreaga su
flare românească.

învățămîntul fn întregimea 
sa, a spus prof. univ. Ștefan 
Pascu, rectorul. Universității 
din Cluj, președintele Consiliu
lui rectorilor din Cluj — toți 
slujitorii școlii trăiesc astăzi o 
zi de mare sărbătoare : cinsti
rea pe care o face școlii și ști
inței primul cetățean al țării. 
Cel dintîi prin marile răspun
deri conferite de popor și deo
potrivă prin gîndurile și fapte
le sale, vredniciile și înfăptui
rile neasemuite. Căci tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Doctor Ho
noris Causa al Universității din 
București, al tuturor instituții
lor de invățămînt superior din 
țară, din anii tinereții și pină 
astăzi, vreme de patru decenii 
a fost neîntrerupt în primele 
rinduri ale luptei antifasciste,, 
mai întîi. pentru construirea 
socialismului, după aceea, a 
slujit neîntrerupt, cu devota
ment, știința, învățămîntul și 
cultura. Invățămintul, știința și 
cultura cele mai înaintate, te
mei trainic al activității sale re
voluționare neclintite, în slujba 
partidului, în slujba poporului. 
De. aceea, poporul, ajuns la un 
înalt grad al conștiinței de sine, 
a știut să-și aleagă conducă
torul dintre cei mai vrednici 
oameni, identificați indestructi
bil cu interesele sale, contopiți 
în ființa sa.

I se potrivește cu prisosință, 
mult stimatului și iubitului con
ducător al partidului șl statu
lui nostru, caracterizarea pe 
care el însuși a făcut-o altui 
mare bărbat în gînd și faptă, 
Avram Iancu : „Figură lumi
noasă. expresie a luptei hotă- 
rîte și a setei de dreptate și 
independență națională a po
porului român“. Figură lumi
noasă a marilor idealuri socia
liste a fost tovarășul Nicolae 
Ceaușescu .timp de 40 de ani, 
revoluționar temerar pentru 
dreptatea poporului său și a tu
turor popoarelor, pentru drep
turile țării sale și ale tuturor 
țărilor, de pretutindeni, pentru 
dezvoltarea creatoare a tezau
rului marxismului și leninismu
lui. „Un om între oameni“, în 
accepțiunea cea mâi înaltă, așa

cum era, acum un veac și un 
sfert, un alt Nicolae, Bălcesc.u, 
prin gîndirea sa înaltă, prin 
slujirea devotată a poporului, 
prin lupta sa neînfricată pen
tru drepturile națiunii.

Stăpînit de asemenea simță
minte curate. Consiliul rectori
lor din Cluj. în numele celor 
peste 2 000 de membri ai corpu- 
jui didactic și peste 20 000 de 
studenți, români, maghiari și de 
alte naționalități, vă asigură, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, de neprecupe
țitul lor devotament și dăruire, 
își asociază cu emoție gîndurile 
celor ale întregii țări, ale între
gului popor, care vă înconjoară 
cu neprețuită dragoste și res
pect, urîndu-vă din toată inima, 
din tot cugetul viață lungă, cu 
prilejul aniversării zilei Dum
neavoastră de naștere, sănătate 
și fericire deplină, aceeași pu
tere de muncă inegalabilă,, pen
tru a conduce cu înțelepciunea, 
fermitatea și principialitatea co
munistă ce vă definesc perso
nalitatea, mîndra noastră patrie 
socialistă pe drumul desăvîrși- 
rii sale. Angajamentul nostru 
solemn în asemenea momente 
înălțătoare este de a ne înmă- 
nunchia toate puterile într-un 
efort suprem pentru înălțarea 
școlii, științei și învățămîntului 
din România pe trepte mereu 
superioare, pentru a fi vrednică 
de cinstirea cuvenită în marea 
familie a civilizației universale 
contemporane.

în cuvîntul său, prof. univ. 
Ion Anton, rectorul Institutu
lui Politehnic din Timișoara, 
președintele Consiliului recto
rilor din centrul Universitar 
Timișoara, a spus : în acest ca
dru solemn și sărbătoresc, în 
care Senatul Universității bucu- 
reștene înmînează tovarășului 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu înaltul titlu de Doc
tor Honoris Causa, mă simt 
deosebit de onorat și în același 
timp fericit de a exprima, în 
numele tuturor cadrelor didac
tice și al studenților din centrul 
universitar timișorean, oma
giul și recunoștința noastră ne
mărginită față de cel mai sti
mat fiu al poporului, față de 
conducătorul nostru iubit, se
cretarul general al partidului, 
tovarășul . Nicolae Ceaușescu.

La saltul calitativ al Româ
niei socialiste din ultimii ani», 
salt marcat cu un dinamism ne- 
maiîntîlnit în toate domeniile 
vieții economice și politice, so
ciale, un aport de o covîrșitoare 
însemnătate l-a avut secretarul 
general al partidului.

Documentele de partid, in care 
ne-am obișnuit să vedem sin
teze magistrale, contribuții e- 
sențiale care îmbogățesc cu noi 
teze si idei patrimoniul științi

fic al marxism-leninismului 
creator, poartă amprenta „gîn
dirii Ceaușescu“, care exprimă 
o sinteză a gîndirii întregului 
partid și popor, în ceea ce are 
mai bun, mai demn și mai mă
reț.

Activitatea neobosită a tova
rășului secretar general la 
baza căreia stă clarviziunea, a- 
naliza multilaterală și profundă 
a fenomenelor și problemelor, 
sintetizarea și generalizarea lor, 
a vizat într-un mod cu totul de
osebit și învățămîntul superior, 
cercetarea științifică.

Domnia-Sa a ridicat la rang 
de principiu — poate aș îndrăz
ni să spun, chiar de lege — u- 
nitatea organică dintre învăță
mînt, cercetare și producție, a 
definit-o ca pe concepția cea 
mai avansată, ca pe o nouă op
tică a dezvoltării multilaterale 
a învățămîntului.

în centrul timișorean am cău
tat să pătrundem cit mai adînc 
în esența acestui proces com
plex, să-l înțelegem, să dăm 
viață la modul cel mai înalt și 
cu mare rapiditate, indicațiilor 
deosebit de prețioase pe care 
le-am primit în numeroasele o- 
cazii de la secretarul general al 
partidului.

Am convingerea că cel mai 
frumos omagiu pe care-1 putem 
aduce cu ocazia acestui măreț 
eveniment este angajarea noas
tră deplină cu toată energia, 
priceperea și dăruirea la înde
plinirea tuturor sarcinilor ce 
ne revin, în îndeplinirea misiu
nii nobile pe care ne-a încre
dințat-o partidul, aceea de edu
catori ai omului nou, demn de 
epoca pe care o trăim, și aceea 
de oameni de știință, ancorați 
puternic în realitățile industriei, 
economiei noastre, societății 
noastre socialiste.

Astăzi, cînd sărbătorim ziua 
Dumneavoastră de naștere și 
patruzeci de ani de rodnică ac
tivitate de luptător în primele 
rînduri ale partidului nostru, vă 
dorim mulți și mulți ani fericiți, 
multă sănătate !

Este o onoare deosebită pentru 
mine, a spus, prof. univ. Pușkas 
Gheorghe, rectorul Institutului 
de medicină și farmacie din Tg. 
Mureș, să particip la acest me
morabil eveniment — decernarea 
titlului de Doctor Honoris Causa 
al Universității București secre
tarului general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Permiteți-mi, cu această ocazie, 
ca prin cuvinte izvorîte din pro
fundele mele sentimente de sti
mă față de conducătorul parti
dului și statului nostru să ex
prim bucuria și atașamentul de
plin al tuturor cadrelor didac
tice. români, maghiari și ger
mani de pe meleagurile mure
șene.

Doresc și eu să accentuez încă 
o dată meritele excepționale pe 
care le aveți Dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, față de partid, față 
de patrie și poporul nostru, con
tribuția Dumneavoastră deose
bită la întreaga operă de asi
gurare a . progresului și prospe
rității țării noastre, la dezvol
tarea și îmbogățirea tezaurului 
marxismului.

Simțim și înțelegem clarvi
ziunea științifică, adîncul uma
nism, înalta principialitate, dra
gostea față de popor în abor
darea de către Dumneavoastră 
a tuturor problemelor prezente 
și de perspectivă ale României 
socialiste.

Ca cetățean de naționalitate 
maghiară al marii noastre fa
milii socialiste, relev cu legiti
mă bucurie și satisfacție activi
tatea neobosită pe care o desfă- 
șurați în fruntea partidului și 
statului pentru unitatea socia
listă și deplina egalitate a tutu
ror fiilor patriei, pentru ca ro
mâni, maghiari, germani, toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, să-și pună împreu
nă forțele pentru înfăptuirea i- 
dealurilor comune de propășire 
a României socialiste.

Mă bucură faptul că partidul 
și statul nostru, sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au promovat cu hotărire pe plan 
Internațional voința de pace a 
poporului român, de întărire a 
colaborării și prieteniei cu toate 
țările socialiste, de dezvoltare a 
relațiilor cu toate statele lu
mii. Prin tot ceea ce întreprin
de, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat strălucire politicii externe 
a partidului și statului, s-a afir
mat ca un militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncito- 
frești, ca eminentă personalitate 
a vieții internaționale.

Iată de ce încerc — la decer
narea acestui titlu științific — 
profunde Sentimente de bucu
rie și mîndrie, aslgurîndu-1 pe 
secretarul general al partidului 
nostru de toată dragostea și ata
șamentul oamenilor de știință 
și al dascălilor din Tîrgu Mu
reș, dorindu-i viață lungă, fe
ricire și multă, multă sănă
tate.

în cuvîntul său, Lucian Hanu, 
student al Facultății de limba 
și literatura română, a spus : 
Cu adîncă emoție și prețuire, 
studenții Universității din Bucu
rești vă aduc omagiul lor fier
binte cu prilejul zilei Dumnea
voastră de naștere și al acor
dării supremului titlu univer
sitar Doctor Honoris Causa al 
Universității din București.

Este un eveniment pe care 
noi, studenții, alături de cadrele 
didactice, întregul învățămînt 
românesc, îl trăim în înaltele 
sale semnificații.
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Almei Mater
(Urmare din pag. I)

cetatea științifică și de producție. Traiectoria pe care se în
scrie astâzi școala noastră superioară poartă, evident, mar
ca gîndirii pe care o exprimă omul sărbătorit și cinstit cum 
se cuvine și de Senatul Universității, de toți studenții și de 
toate cadrele didactice. Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
oferit gindul și fapta pentru constantul și fermul progres al 
vieții universitare. Prezent efectiv în mijlocul oamenilor, in 
toate colțurile de țară, el a înscris adesea, în itinerariu, nu
meroasele instituții de învățămînt superior. De fiecare dată 
a preferat discuția deschisă, operativă, lucrul nemijlocit și fi
resc îmbogățind - prin exemplul său personal - imaginea 
noastră despre stilul de muncă al unui conducător comunist.

Iar dacă acum este invitat la Universitate pentru a i se 
atribui cel mai înalt titlu, aceasta este mărturia faptului că 
întreaga colectivitate universitară l-a considerat pe cel distins 
ca pe unul dintre fiii săi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne oferă exemplul unei vieți 
închinate exclusiv acțiunii de înălțare a Tării și Poporului, 
din care s-a ridicat. El a pășit întotdeauna, în Universitate, 
cu gindul de a face astfel incit aceasta să fie totalmente a 
Poporului, a Țării, l-a deschis larg porțile și i-a impulsionat 
zbaterea de idei, intuind și înțelegînd perfect natura speci
fică a spiritualității românești și matricea integrării ei în 
universal. A conceput și concepe școala superioară ca o 
școală înălțată prin și pentru popor, lată de ce cred că tit
lul de mare noblețe pe care l-a primit este un titlu pe care, 
în esență, i l-a atribuit întregul popor. Un popor care știe 
să-și cinstească așa cum se cuvine eroii, să ș1-i poarte în 
sine prin legendă și prin tradiție, dar și prin faptul actual.
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Vedem în acest titlu prețuirea 
pe care cultura românească și 
întregul nostru popor v-o acor
dă pentru excepționalele dv. me
rite în eliberarea socială și na
țională a țării, pentru eminenta 
dv. contribuție la edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, la creșterea presti
giului și demnității României 
socialiste pe toate meridianele 
lumii.

Evenimentul pe care îl trăim 
actim din adîncul inimilor noas
tre va rămîne în istoria «Uni
versității din București, Va ră
mîne în memoria tuturor stu
denților de azi și a viitorilor 
specialiști de mîine. Ne simțim 
datori să răspundem grijii pe 
care, dv. o purtați studențimii 
și întregului tineret al patriei, 
ângajîndu-ne plenar și cu toată 
incandescența noastră sufle
tească spre a da expresie nobi
lelor idei care v-au călăuzit 
viața, punînd-o în slujba feri
cirii șl înălțării poporului nos
tru pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației și culturii.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vibrînd de emoție, 
la unison cu întreaga țară, în 
aceste clipe de neuitat, noi, stu
denții vă urăm din inimă tra
diționalul „La mulți ani 1“, via
ță lungă și putere de muncă 
spre a conduce destinele po
porului român.

E greu, e foarte greu de re
dat în cuvinte atmosfera sărbă
torească de sub imensa cupolă 
a Aulei Universității. Glasurile 
trădează emoția care domină în
treaga asistență. „Bine ați venit 
în oasa noastră, Universitatea 
românească, ilustre Doctor Ho
noris Causa" — aceste cuvinte 
adresate din inimă semnifică 
bucuria și onoarea resimțite de 
universitari — savanți cu Um
ple cărunte și oameni de știin
ță tineri, coate didactice și stu
denți — în acest moment de o 
deosebită însemnătate în viața 
școlii superioare din țara noas
tră, în viața poporului român, 
moment în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu devine Doctor Hono- 
fis Causa al Universității Bucu
rești. Și dacă, așa cum avea să 
releve rectorul Politehnicii ie
șene, academicianul Cristofor 
Simionescu, potrivit legilor țării 
acest titlu i se acordă tovarășu
lui NiColne Ceaușescu de către 
Universitatea București, în fapt, 
secretarul general al partidu
lui este Doctor Honoris Causa 
al întregii școli superioare româ
nești. Așa cum au arătat toți cei 
care au luat cuvîntul în cadrul 
adunării, hotărîrea de a se con
feri titlul de Doctor Honoris 
Capsa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu nu numai că a fost 
adoptată în unanimitate de Se
natul Universității din București 
și confirmată de Comisia supe
rioară de diplome, dar ea a fost 
puternic susținută de cadrele di
dactice și studenții din toate 
centrele universitare ale țării. 
S-a făcut expres sublinierea că 
titlul de Doctor Honoris Causa 
îi este conferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru meri
te excepționale în lupta de eli
berare socială și națională a po
porului român, în opera de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, 
pentru contribuția deosebită la 
întărirea Partidului Comunist 
Român și creșterea rolului său 
de forță politică conducătoare a 
societății, la dezvoltarea și îm
bogățirea gîndirii marxist-leni- 
niste și practicii revoluționare, 
pentru rodnica activitate consa
crată afirmării României în viata 
'internațională, dezvoltării rela
țiilor sale cu țările socialiste, cu 
celelalte state ale lumii, întăririi 
unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, tri
umful cauzei păcii și colaborării 
în întreaga lume

In timpul desfășurării solemni -

tății, Aula Universității vibrează 
de ovații și urale. Se intonează 
cîntece patriotice, se scandează 
„Ceaușescu — La mulți ani !“. 
Această manifestare de dragoste 
și prețuire față de conducătorul 
partidului și statului nostru se 
intensifică, devine și mai puter
nică atunci cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își rostește 
cuvîntarea — legămînt de cre
dință față de poporul român, 
față de partidul comunist, fală 
de patria noastră socialistă. Ul
timele cuvinte ale secretarului 
general al partidului sînt acope
rite de ropote de aplauze și o- 
vații. Această vibrantă manifes
tare exprimă încrederea întregii 
noastre națiuni în conducătorul

destinelor sale, hotărîrea popor 
lui român de a-l urma fără ș 
văire pe drumul făuririi soci 
tații socialiste multilateral de 
voltate, pe drumul construirii c 
munismului în patria noastră.

O nouă manifestare de ent. 
ziasm tineresc a avut loc la sfî 
șitul solemnității. Un grup c 
studenți îi oferă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu un coș încă 
cat cu superbe garoafe roșii, 
fondul cărora se conturează, d 
garoafe albe, cifra sărbătorea 
că : „55“ La microfon preșcdii 
tele Consiliului U.A.S. din Un 
versitatea București. Vasile_ Boi 
tuș. dă citire textului unui etm 
ționant mesaj adresat de studen 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Din slove de lumini și-nțelep ciune 
Venim spre ziua albă fără spini
Să vă-mpletim din zeci de gînd uri bune 
Buchete de speranțe și de orini

Pe fiecare floare-i o dovadă
A viselor neretezate-n zbor
Ce azi înscriu pe- 
Credința fericirii-n

Odată cu urarea „Intru mulți 
ani fericiți, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu", i se înmî
nează secretarului general al par
tidului steagul Universității, cu 
emblema „Per Scientiam — Pro 
Patria". Emoționat, conducătorul 
iubit al partidului și statului flu
tură steagul către balcoanele Au
lei, unde sînt grupați studenții. 
Minute în șir se scandează 
„Ceaușescu și studenții". Întrea
ga sală intonează cu însuflețire 
vibrantul imn patriotic „Trei 
culori".

In încheierea festivității, to
varășul Paul Niculescu-Mizil a 
adresat calde mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru 
ideile nobile cuprinse în cuvîn
tarea rostită, pentru imboldul 
dat întregului popor în munca 
sa creatoare, consacrată înfăp
tuirii programului elaborat de 
Congresul al X-lea și Conferin-

a țării-ntregi zăpadă 
viitor".

ța Națională ale partidului, spr 
binele și fericirea națiunii noas 
tre, spre înflorirea slăvitei noas 
tre patrii, România socialistă.

In holul rectoratului alte sut 
de studenți salută cu șmtuxiasi 
pe conducătorul partidului și sta 
tului, înconjurindu-l cu nesfîrș'ti 
dragoste. Cîțiva dintre ei. im 
hrăcați în costume naționa 
le, oferă tovarășului Ni cola 
Ceaușescu și tovarășei Elen 
Ceaușescu daruri simbolice, u 
rîndu-le :
„Ani mulți să trăiți 
Minunați și fericiți I"

Înainte de a părăsi rectoratul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Doctor Honoris Causa al Uni 
versității București, semnează Ir 
Cartea de aur a Universității. Ct 
acest prilej secretarului genera, 
al partidului i se înmînează ur
mătorul mesaj din partea cadre 
lor didactice și studenților:

Mult stimate tovarășe secretar 
general, IICOLAI CMSCU
Profesorii și studenții Universității din București, alături de 

întregul nostru popor, vă adresează, cu ocazia aniversării zilei 
Dumneavoastră de naștere, cele mai alèse și respectuoase felicitări, 
izvorîte din adînca lor recunoștință pentru neobosita activitate 
pusă în slujba dezvoltării continue a societății socialiste în patria 
noastră.

Contribuția pe care ați adus-o la îmbogățirea gîndirii teore
tice, la dezvoltarea originală, creatoare a marxismului, lupta neîn
fricată dusă de-a lungul a mai bine de patru decenii pentru vic
toria clasei muncitoare, pentru împlinirea năzuințelor poporului 
de libertate și dreptate socială constituie sinteza strălucită a celor 
mai înalte și nobile aspirații ale poporului român, înscriindu-se 
în circuitul marilor valori naționale și universale.

Chemarea vibrantă pe care ați lansat-o tuturor celor ce lu
crează în domeniul învățămîntului de a face din școală princi
palul focar de civilizație și cultură, de realizare a unității între 
cultura profesională și pregătirea ideologică a omului nou a mo
bilizat energia, voința și inteligența corpului nostru profesoral, 
ale tuturor studenților pentru ^angajarea plenară a Universității 
bucureștene în efortul general al poporului de edificare a Socie
tății socialiste multilateral dezv oltate. .

în numele profesorilor și studenților Universității București, 
vă urăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate și 
viață lungă pentru realizarea deplină a socialismului și comu
nismului în scumpa noastră pat rie. România.

Să trăiți întru mulți și fericiți ani !

La plecare, prin cîntece, prin 
ovații, studenții, cadrele didacti
ce își reafirmă cu dragoste și 
căldură sentimentele de aleasă 
prețuire pentru munca neobosită

pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară spre bi
nele patriei, adresîndu-i din ini
mă urări de sănătate și fericire.

Reportaj realizat de 
ADRIAN VASILESCU 

ROMULUS LAL

A

DIN ADÎNCUL
Unul dintre sutele de mii de 

elevi ai țării vă urează cu emo
ție și dragoste „La mulți ani“. 
Așterne pe hirtie acest gînd din 
inimă un elev de 15 ani. Mă aflu 
la vîrsta la care dumneavoastră, 
cu patruzeci de ani în urmă, 
v-ați avîntat în necruțătoarea, 
în comunista luptă pentru drep
tatea, egalitatea și fericirea po
porului român. De curînd, am 
fost primit In rîndul membrilor 
organizației U.T.C. Suprema 
meâ mîndrie este de a spune că 
sînt un tînăr comunist. Și aș 
vrea să cresc așa cum ne învă-

țați dumneavoastră, cel 
adeseori ne numiți " 
aur“ i, drept, învățat, 
Așa ne străduim să fim 
din milioanele de tineri 
pe care o conduceți.

Astăzi, de ziua dumneavoastră, 
vă mărturisesc un gînd al meu s 
vreau să ajung OM și COMU
NIST ca dumneavoastră. Scriu 
aceste rînduri din adîncul fiin
ței mele și, la fel, îmi iau an
gajamentul că voi face tot ce 
îmi stă în putere. Voi învăța și 
voi munci cu stăruință, voi lupta

care 
.viitor de 

harnic, 
fiecare 
ai țării

INIMII
întotdeauna așa încît învățătu
rile dumneavoastră să prindă 
viață și prin contribuția mea. 
Acesta este legămîntul meu.

Vă doresc viață lungă și 
rodnică, multă sănătate și vă 
mulțumesc încă o dată, alături 
de toți tinerii țării — muncitori, 
elevi, studenți, ostași — pentru 
tot ceea ce faceți, pentru grija 
pe

studenți, ostași — pentru 
ea ce faceți, pentru grija 

care ne-o purtați.
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împlinitoare țară ești de vis,

bl
Pe culmi mărețe

Spre fapte mari Iți urcăm făclia
iti sîntem chezășia Căci pentru libertate ne-a crescut

Căci pe drapelul gloriei ne-ai scris : Partidul 1
Partidul I Ceaușescu 1
Ceausescu 1 România !
România I Sub cerul fericirii fără nor

Spre soare inimi libere irump, Al nostru glas
Cu arma-n miini Cutremuiînd tăria
Noi ne veghem moșia Răsună și răspunde-n viitor :

Si tot ce are-acest popor mai scump Partidul 1
Partidul I Ceaușescu I
Ceaușescu I 
România 1

România 1

In orice clipă, libertății scut, VICTOR TULBURE

CU DEMNITATE
SI NEOBOSIRE

Astăzi e ziua dumneavoa
stră de naștere. ’ La rama 
tabloului din perete am așe
zat o floare roșie de muș
cată. Aș fi vrut 
dau personal, 
cu stringerea 
și urarea „La 
dar — ca atîția

v-o 
dată 

mină 
ani“, 
n-am 

avut cum. Și îmi pare rău. 
încredințez însă hirtiei gin
dul meu, cîntul meu, urarea 
mea, a unui fiu al Bărăga
nului. Și gindul meu, vă 
asigur, îmi oțelește brațul, 
îmi sporește puterea de a

să 
o 

de 
mulți 

alții—

acționa, de a mă comporta 
și eu aici, la Buturugeni, cu 
demnitatea și neobosirea cu 
care ne îndemnați dumnea
voastră ; -de a trimite țării 
pline mai mare, mai 
toasă. Cîntul mi-a fost 
rat de însăși neobosita 
neavoastră activitate :
„Că știi calea vremii dreaptă

gus- 
inspi- 
dum-

Și ți-e vorba înțeleaptă 
Că știi piscul-nvolburat, 
Unde ochii ni se-abat 
La izvor de griu și lapte, 
Și de luminoase fapte“.
Iar urarea ce v-o fac este :
Să trăiești cit bradu-n plai 
Că aripi de zbor ne dai ;
Să trăiești cit steaua sus. 
Că-n lumină ne-ai adus !

DUMITRU RADU,
brigadier la C.A.P. Buturugeni, 

județul Ilfov

J
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Dejun în cinstea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

-J

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia au oferit, la 26 ianuarie, 
un dejun în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a zilei de 
naștere și a împlinirii a 40 de 
ani de la intrarea sa în mișca
rea muncitorească și în rîndu- 
rile partidului.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Ghe- 
orghe Maurer, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu. Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popes- 
cu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, Mihai Te- 
lescu, Iosif Uglar, Richard 
Winter, Ștefan Andrei. Ion 
Dincă, Chivu Stoica, Constantin 
Pîrvulescu, Alexandru Senco- 
vici, Gheorghe Vasilichi, îm
preună cu soțiile, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat Și al guvernului, prim-se- 
cretarii comitetelor județene de 
partid, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești, 
șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
ai conducerilor Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Uni
unii Tineretului Comunist, 
Consiliului Național al Fe
meilor, consiliilor t oamenilor 
muncii ale naționalităților con
locuitoare, ale altor organizații 
de masă, ale Academiei Repu
blicii Socialiste România, Aca
demiei de științe sociale și 
politice, altor instituții științi
fice. uniunilor de creație, Eroi 
ai Muncii Socialiste, generali, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 

Elena Ceaușescu. membrii con
ducerii de partid și de stat au 
fost întîmpinați cu vii aplauze.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Un cor interpretează tra
diționalul „Mulți ani trăiască“.

Toastind în sănătatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, to
varășul ION GHEORGHE
MAURER a spus :

Sîntem încă sub impresia 
puternică a cumpănitei frumu
seți a gindurilor ce ți-au fost 
adresate în scrisoarea trimisă 
de către Comitetul Central, de 
către Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri. Sînt convins 
că evoc toată căldura simță- 
mintelor de prețuire și afec
țiune pe care le-am așternut 
în această scrisoare, atunci 
cind ridic paharul în sănătatea 
ta. Să trăiești, la mulți ani !

Rînd pe rînd vin appi la to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
toastind în cinstea sa, militanți 
din Ilegalitate ai partidului, 
prim secretarii comitetelor ju
dețene de partid, reprezentanți 
ai oamenilor de știință și cul
tură, Consiliului Național al 
Femeilor, ai organizațiilor de 
tineret, un mare număr din cei 
prezenți. *

Astăzi, cind împliniți 55 de 
ani de viață și patru decenii 
de cind ați intrat în rîndurile 
mișcării comuniste, — a spus 
în toastul său tovarășul CHIVU 
STOICA, îngăduiți-mi, vă rog, 
să vă exprim, în numele celor 
mai în virstă dintre noi, al 
tuturor membrilor de partid 
din anii ilegalității, cele mai 
calde felicitări, urări de sănă
tate și putere de muncă pen
tru binele partidului și al țării, 
pentru fericirea personală, a 
soției dumneavoastră, a tuturor 
celor care vă sînt dragi.

Acestui modest omagiu al 
nostru, acum, cind națiunea 
întreagă vă sărbătorește, nu 
pot să nu-i alătur cu emoție 
gîndul că de numele dumnea
voastră se leagă nu numai 
toate marile transformări care 
au loc în societatea românească 
de azi, ci și renumele’ interna
țional fără precedent, dar pe 
deplin meritat, pe care Româ
nia il are în lumea contempo
rană.

Dintre marii oameni pe care

Cuvîntul tovarășului
I .

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Aș dori, încă o dată, să mul

țumesc tuturor tovarășilor care 
au exprimat în aceste zile, și 
astăzi, sentimente de dragoste și 
stimă la adresa mea. Așa cura 
am mai spus, consider aceasta 
o expresie a aprobării depline 
și a încrederii în politica parti
dului și statului nostru, pentru 
că, pînă la urmă, în societatea 
noastră socialistă fiecare om 
poate să reprezinte ceva numai 
în strînsă unitate cu partidul, cu 
poporul, cu clasa muncitoare. 
Deci. se cuvine să exprimăm 
aceste sentimente la adresa 
partidului, a poporului român, 
care a desfășurat de-a lungul 
veacurilor lupte grele, dar a 
știut întotdeauna să învingă 
greutățile și să înainteze pe ca
lea progresului și civilizației.

Este adevărat că partidul nos
tru asigură poporului o con

l-a dăruit Istoriei poporul nos
tru, Nicolae Ceaușescu, Omul și 
Tovarășul pe care il sărbăto
rim azi, se află la loc de cinste.

Capacitatea de a interpreta și 
dezvolta creator marxismul, 
largul dumneavoastră orizont 
de cunoaștere, înaltele calități 
de activist de partid și de stat, 
de om între oameni, clarviziu
nea și inteligența vie, spiritul 
dinamic și novator, devotamen
tul nețărmurit față de patrie și 
popor, internaționalismul con
secvent ce vă caracterizează, 
constituie pentru noi toți un 
strălucit exemplu de comunist, 
de om politic și conducător.

Unul din marile merite ale 
stilului dumneavoastră de mun
că și viață este și acela că, pu- 
nind la loc de cinste principiul 

ducere științifică, conștientă. Dar 
fără popor, partidul nostru nu 
ar reprezenta nimic. Fără a 
înțelege dorințele poporului, 
năzuințele lui. fără a fi per
manent exponentul poporului, 
nici un partid — deci nici parti
dul nostru — nu ar reprezenta 
nimic.

Vom fi puternici — și fiecare 
activist de partid și conducător 
al partidului va reprezenta ceva 
in societate — numai în măsura 
în care va înțelege năzuințele 
poporului, va fi strins legat de 
popor, va lupta pentru realizarea 
dorințelor și năzuințelor poporu
lui. (Aplauze puternice).

In ce mă privește, și în viitor 
voi servi, ca și pînă acum, po
porul meu. Și, servind poporul, 
voi servi partidul, cauza socia
lismului și comunismului, cau
za păcii și cooperării ; pentru 
că dorința și vrerea poporului 
român este de a construi socia

activității oolective, v-ați sfă
tuit permanent cu masele, cu 
organele și organizațiile de 
partid, cu mai vîrstnicii și cu 
tinerii, prețuind întotdeauna așa 
cum se cuvine pe aceia cu care 
în anii grei ai ilegalității ați 
luptat și biruit atitea greutăți. 
Unii dintre acești tovarăși sînt 
de față la această masă festivă 
și sînt onorați să vă omagieze 
la a 55-a aniversare, la împli
nirea a patru decenii de muncă 
și luptă pentru cauza partidului 
comuniștilor.

Vă doresc din inimă viață 
lungă și multă putere de mun
că, pentru că, așa cum s-a do
vedit deplin și in aceste zile, 
In sănătatea și puterea dumnea
voastră de muncă se află nă
dejdea îrpplinirii tuturor țelu
rilor noastre. 

lismul și comunismul, de a trăi 
în pace și colaborare cu toate 
națiunile lumii. (Aplauze puter
nice).

Doresc să-mi exprim încă o 
dată convingerea că întregul ac
tiv de partid și de stat din toate 
domeniile de activitate — poli
tică, administrativă, științifică, 
culturală — va acționa și va 
face totul pentru înfăptuirea 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, pentru reali
zarea programului elaborat de 
Congresul al X-Iea al partidu
lui, de Conferința Națională, că, 
uniți în jurul Comitetului Cen
tral, acționind cu toții în strînsă 
legătură cu poporul, vom asigu
ra triumful comunismului in 
România.

In sănătatea voastră, a parti
dului noSlru, in sănătatea po
porului român ! (Aplauze pu
ternice).

Iubite tovarășe Ceaușescu, la 
mulți ani, întru tinerețe fără 
bătrînețe, spre propășirea so
cialistă și comunistă a patriei !

Toastind, tovarășul VASILE 
VlLCU a spus : Am mandatul 
tovarășilor și colegilor mei și al 
celorlalți activiști din toate ju
dețele țării, să vă exprim de
plina noastră recunoștință pen
tru munca rodnică pe care ați 
desfășurat-o și o desfășurați, 
încă din fragedă tinerețe, pen
tru eliberarea socială și națio
nală a poporului nostru, pentru 
exemplara dv. activitate crea
toare, teoretică și practică, plină 
de cutezanță, de dăruire comu
nistă, pentru interesele Româ
niei socialiste. Exprim, de ase
menea, aprecierea și sprijinul 

unanim al organizațiilor jude
țene de partid, al tuturor oa
menilor muncii față de politica 
externă înțeleaptă, profund in- 
ternaționalistă, pe care o pro
movați.

Noi, cei care de mai mulți 
ani am avut posibilitatea să vă 
cunoaștem bine, știm rolul deo
sebit pe care îl aveți în activi
tatea Comitetului Central, in 
elaborarea politicii partidului, 
la fundamentarea științifică a 
programului dezvoltării multi
laterale a orinduirii noastre so
cialiste.

Prețuim nețărmurit de mult 
contribuția Dumneavoastră la 
întărirea unității de monolit a 
ințregului popor in jurul parti
dului, la creșterea neabătută a 
rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile vieții so
ciale, la promovarea principiu
lui muncii și conducerii colec
tive și la permanentizarea unei 
legături strinse cu comitetele 
județene de partid, cu celelalte 
organizații de partid, de stat și 
obștești, cu masele de oameni 
ai muncii din întreaga țară.

Pentru noi. activiștii de partid, 
exemplul Dumneavoastră de 
revoluționar cutezător, de dă
ruire și abnegație, de profund 
umanism și de înaltă demni
tate, spiritul Dumneavoastră 
creator profund marxist-leninist 
ne-au fost, ne sînt și ne vor fi 
întotdeauna călăuza Sigură în 
viață și în muncă.

Vă urăm, din toată inima, ani 
mulți cu sănătate, să conduceți 
și în viitor partidul cu același 
dinamism și cu aceeași tine
rească vigoare, să călăuziți spre 
noi trepte de progres, cultură 
și civilizație destinele României, 
în numele viitorului-de aur al 
poporului, fericire personală șl 
familiei Dumneavoastră.

Să ne trăiți cit țara, pentru 
țară !

Să ne trăiți la mulți ani !
In numele oamenilor de știin

ță și cultură, prof. univ. dr. do
cent MIHNEA GHEORGHIU a 
spus : Am sentimentul că, în ul
timele-două sute de ore, nu e- 
xistă nici o singură casă româ
nească în care numele Dumnea
voastră să nu fi 'fost rostit, cu 
respect și afecțiune, însoțit de o 
urare sinceră.

Fac parte din generația 
U.T.C.-ului din 1939, promo
ția intelectualității comuniste 
„Nicolae Ceaușescu“.

' Legile istoriei României- au 
fost uneori neîndurătoare, fiind
că nu tuturor eroilor ei le-a 
oferit dreptul de a se bucura 
de roadele gîndului și luptei lor 
înflăcărate, ca lui Mihai și lui 
BălcescU și lui Cuza.

In cazul nostru, avem bucuria 
de a inaugura epoca unei con
strucții fericite și sigure, sub 
conducerea unei personalități 
complexe și puternice, care de 
patru decenii garantează cu pro
pria sa tinerețe, tinerețea' victo
rioasă a patriei, fiindcă are ală
turi de sine tot poporul român.

Istoria civilizației mărturisește 
că atunci cind țările mici au 
avut destine mari, acest miracol 
s-a datorat marilor personalități 
pe care soarta națiunilor li le-a 
hărăzit spre gloria lor. România 
are privilegiul unui asemenea 
țel, cu avantajul de a purta și 
marele sigiliu democratic deoa
rece, țăran prin naștere, munci
tor și fiu al clasei muncitoare 
prin destin, intelectual modern 
prin pregătirea sa științifică, 
conducătorul nostru de azi în
trunește în bogata sa activitate 
și experiență, și personalizează 
in ființa lui intimă, unitatea tu
turor factorilor activi ai națiunii, 
patriotismul lor socialist.

Intelectualitatea din toate ra
murile cugetului și talentului 
românesc v-a trimis, în felurite 
chipuri, mesajele lor âe gratitu
dine și admirație.

Felicitîndu-vă pentru decer
narea titlului de Doctor Honoris 
Causa, permiteți-mi să ridic a- 
cest pahar în onoarea Dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, pentru bucuria și sa
tisfacția întregii intelectualități 
socialiste, de a vă ști în fruntea 
ei, a conducerii partidului și a 
statului, acum și întru mulți 
ani !

Transmițînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
Consiliului Național al Femeilor 
și al tuturor femeilor din Româ
nia, cele mai calde felicitări, 
urările fierbinți de sănătate, fe
ricire, tinerețe veșnică, împliniri 
tot mai strălucite în activitatea 
sa nobilă, neobosită închinată 
progresului continuu al patriei 

noastre, fericirii priorului re 
mân, cauzei socialismului, păc 
și înfrățirii între popoare, tova 
rășa SUZANA GÂDEA a spus

Vă încredințăm, scumpe tova 
rășe Nicolae Ceaușescu, că m 
lioanele de femei din patri 
noastră, împreună cu soții, fii 
frații lor, iși vor pune intreag 
lor capacitate creatoare, devota 
montul, hărnicia, spiritul de ini 
țiativă în slujba înfăptuirii țf 
lurilor mărețe, înscrise pe știr 
dardul Partidului Comuni: 
Român, care conduce popor» 
nostru din biruință în biruinț 
pe drumul socialismului și cr 
munîsmului, al prosperității 
păcii. Dind glas sentimentele 
de stimă, dragoste, caldă : 
adîncă prețuire, de profundă r» 
cunoștință și atașament cu cai 
milioanele de femei, întreg» 
nostru popor vă înconjoară, v 
dorim din adincul inimii s 
trăiți. să munciți mulți ani spi 
binele și fericirea poporului no: 
tru. al scumpei noastre patri 
Republica Socialistă Români:

In toastul său. primul secr» 
tar al C.C. al U.T.C., TRAIA 
ȘTEFANESCU, relevă că în- 
preună cu întregul nostru pc 
por, ga întotdeauna, tineretul 
pionierii, muncitorii, țărani 
elevii, studenții, intelectualii, rc 
mâni și de alte naționalități ■ 
a fost prezent spre a ura. di 
toată inima, secretarului generi 
al partidului, noi și fericite îrr 
pliniri spre binele partidulu 
al întregului nostru popor. Tin» 
retul vbde țn Dumneavoastră ț. 
acela care din fragedă tinere 
a pornit lupta revoluționară, i» 
astăzi, în fruntea partidului 
statului, ne conduce înainte, sp» 
noi victorii. Vedem în Dumne» 
voastră eroul național, care tr» 
buie urmat de fiecare dinți 
uteciștii patriei.

Vă asigurăm, tovarășe secr» 
tar general, că tînăra generat 
a patriei, la fel ca întotdeaun 
va urma neabătut politica part 
dplui nostru, indicațiile Dun 
neavoastră.

Răspunzînd urărilor adresat 
a luat cuvîntul tovarăș» 
NICOLAE CEAUȘESCU, cuvii 
tele sale fiind salutate cu pute 
nice șl îndelungi aplauze. To 
cei prezenți au urat din nou, c 
profundă dragoste, un călduri 
„La mulți ani !".

„SPRE BINELE ÎNTREGII NOASTRE NAȚIUNI, 
PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI SOCIALISTE"

Calde stringeri de mina pentru conducătorul iubit

Dind''expresie sentimentelor 
de fierbinte dragoste și recu
noștință, de înaltă stimă și pre
țuire ale comuniștilor, ale oa
menilor muncii de pe întreg cu
prinsul patriei față de condu
cătorul iubit al partidului și 
statului nostru, primii secretari 
ai comitetelor județene de 
partid și Comitetului municipal 
București al P.C.R. au venit, 
vineri dimineața, la sediul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pentru a 
prezenta mesaje de felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. cu prilejul împlinirii a 55 
de ani de viață și 40 de ani de 
activitate in rîndurile partidu
lui.

Lă solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Paul Nicu
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, mem
bri și membri s-upleanți ai Co
mitetului Executiv. secretarii 
C.C. al P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au înminat mesaje, rînd pe 
rînd. primii secretari ai comi
tetelor județene de partid î 
Constanța — Vasile Vîlcu : mu
nicipiului București — Gheor
ghe Cioară ; Brașov — Con
stantin Drăgan ; Satu Mare — 
Iosif Uglar : Suceava — Miu 
Dobrescu ; Timiș — Mihai Te- 
lescu : Sibiu — Richard Win
ter ; Alba —George Homoștean ; 
Arad — Andrei Cervencovici 
Argeș — Gheorghe Năstase ; 
Bacău — Gheorghe Roșu ; Bi
hor — Victor Bolojan ; Bistrița 
Năsăud — Adalbert Crișan ; 
Botoșani — Gheorghe Ghinea ; 
Brăila — Dumitru Bălan ; Bu
zău — Ion Sîrbu ; Caraș-Seve- 
rin — Trandafir Cocîrlă ; Cluj 
— Ștefan Mocuța ; Covasna — 
Ferdinand Nagy ; Dîmbovița — 
Nicolae Tăbîrcă ; Dolj — 
Gheorghe Petrescu ; Galați — 
Coivstantin Dăscălescu ; Gorj

— Gheorghe Paloș ; Harghita
— Ludovic Fazekas ; Hunedoa
ra — Ioachim Moga ; Ialomița
— Vasile Marin ; Iași — Vasile 
Potop ; Ilfov — Gheorghe Ne- 
cula ; Maramureș — Gheorghe 
Blaj ; Mehedinți — Iulian Ploș- 
tinaru ; Mureș — Nicolae Ve- 
reș ; Neamț — Ștefan Boboș ; 
Olt — Constantin Sandu ; Pra
hova — Ion Catrinescu ; Sălaj
— Laurean Tulai ; Teleorman
— Mârin Drăgan ; Tulcea — 
Teodor Coman; Vaslui —

MESAJE DE FELICITARE ADRESATE TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU DE PRIMII SECRE
TARI Al COMITETELOR JUDEȚENE DE PARTID Șl 
COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Gheorghe Tănase ; Vîlcea — 
Petre Dănică ; Vrancea — Si- 
mion Dobrovici.

Primii secretari i-au urat 
conducătorului partidului și 
statului sănătate și fericire, 
viață îndelungată și putere de
plină de muncă, spre binele în
tregii noastre națiuni. pentru 
inflorirea patriei socialiste.

Mulțumind călduros pentru 
urările transmise, pentru cu
vintele de apreciere exprimate 
la adresa activității sale, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc tu

turor și, prin voi, comitetelor 
județene de partid, consiliilor 
populare, comuniștilor și tutu
ror oamenilor muncii din jude
țele voastre pentru urările ce 
mi le-ați adresat astăzi.

Folosesc acest prilej pentru 
a sublinia rolul important pe 
care il are activitatea voastră, 
a comitetelor județene, a co

muniștilor, consiliilor populare 
și a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale.

Știu că în cadrul canferințe- 
lor județene s-au adoptat ho- 
tărîri importante cu privire la 
realizarea cincinalului în mai 
puțin de 5 ani — și doresc să 
vă urez, vouă, tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din 
județele voastre, să realizați cu 
succes planul și angajamentele 

ce vi le-ați asumat. Fiind între 
noi, trebuie să vă spun că ieri, 
la Conferința organizației de 
partid a municipiului Bucu
rești, am considerat just anga
jamentul acelor județe care au 
hotărît să reducă numai cu o 
lună termenul de îndeplinire a 
cincinalului —, dar .cred că ați 
apreciat și voi că acest anga
jament nu reprezintă ultimul 
cuvînt al comuniștilor, al oa
menilor muncii din județele 
respective.

Desigur, realizarea sarcinilor 
mari care stau in fața noastră 
cere eforturi serioase din par
tea fiecăruia — și eu aș dori 
să vă asigur că, împreună cu 
tovarășii din Comitetul Execu
tiv, din Prezidiul Permanent și 
Secretariat, vom acționa în așa 
fel incit să venim in sprijinul 
comitetelor județene de partid, 
al consiliilor populare, în so
luționarea diferitelor probleme 
care se ridică în activitatea de 
zi cu zi. în ce mă privește, voi 

face totul pentru a asigura 
dezvoltarea în bune condiții a 
activității partidului și statu
lui, pentru întărirea unității 
partidului și poporului nostru, 
pentru a servi cauza înfăptui
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate și a făuririi 
comunismului In România. 
(Aplauze).

Vă rog ea, odată cu mulțu
mirile mele, să transmiteți tu
turor comuniștilor, oamenilor 
muncii din județele voastre, 
cele mai bune urări de succe
se în activitatea lor, de sănă
tate și fericire. (Aplauze).

In încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut, într-o atmosferă 
tovărășească, plină de căldură, 
cu cei prezenți, care i-au urat, 
încă o dată, ani mulți de via
ță, închinînd un pahar de șam
panie în sănătatea secretarului 
general al partidului.

★
In mesajele transmise Iși gă

sesc o vibrantă expresie gindu- 
rile și sentimentele de aleasă 
stimă și prețuire pe care le 
nutresc toți oamenii muncii din 
patria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte nați
onalități față de conducătorul 
partidului și statului. Ei aduc 
omagiul lor însuflețit tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de al 
cărui nume, de a cărei capaci
tate organizatorică, fermitate 
ideologică, putere de muncă, 
abnegație șl dăruire se leagă 
victoriile obținute de poporul 
român în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

A fost exprimată recunoștin
ța pentru grija permanentă pe 
care partidul, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, o poar
tă dezvoltării armonioase și 
dinamice a tuturor județelor 
patriei, înfloririi tuturor locali
tăților țării.

în cuvinte calde, »oamenii 
muncii iși manifestă profunda 
satisfacție pentru faptul că, în 
condițiile funcțiilor de mare 
răspundere cu care este inves
tit de partid și popor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a găsit 
întotdeauna calea legăturilor 
nemijlocite cu realitățile vii ale 
construcției socialiste, cu ma
sele largi ale celor ce muncesc, 
în mijlocul cărora s-a aflat 
permanent. Sprijinul di»“ect și 
de înaltă competență în cadrul 
acestor dialoguri rodnice, de 
lucru, cu oreatorii bunurilor 
materiale șl spirituale, indica
țiile prețioase, îndemnurile 
secretarului general au contri
buit la perfecționarea activită
ții In toate compartimentele 
construcției socialiste.

De ziua aniversării celui mai 
iubit fiu al poporului, toți ce
tățenii patriei Iși reafirmă uni
tatea de monolit in jurul parti
dului și a secretarului său ge
neral, încrederea și adeziunea 
totală la politica marxist-leni- 
nistă, internă și externă, a 
Partidului Comunist Român, 
hotărîrea lor fermă de a mi
lita neabătut și cu toate forțe
le pentru înfăptuirea ei.

In unanimitate, ei se anga
jează să înfăptuiască obiective
le stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, hotărîrile Plena
rei C.C. al P.C.R. din noiem
brie anul trecut, să realizeze 
planul pe acest an la parame
trii maximali, să îndeplinească 
înainte de termen prevederile 
cincinalului, contribuind astfel 
la progresul continuu și multi
lateral al României pe calea 
socialismului ți comunismului.

Șefii misiunilor diplomatice au prezentat felicitări
(Urmare din pag. I)

publici! Chile — Homero Julio, 
Perului — Mariano Pagador Pu
ente, Republicii Vietnamului de 
Sud — Lam Van Luu, Republi
cii Cuba, Nicolas Rodriguez, 
R, F. a Germaniei — Erwin 
Wickert, Zairului — . Bokingi 
Embeyolo, Marii Britanii — De
rick Rösslyn Ashe, Indoneziei
— Mursalin Daeng Mamangung, 
Franței — Francis Levasseur, 
Indiei — V. K. Ahuja, Argenti
nei — Juan Carlos Marcelino 
Beltramino, Finlandei — Martin 
Pentti Suomela, Greciei — Aris- 
tote Phrydas, R, P. Mongole — 
Dendeviin Sarav, Italiei — An- 
tonino Restivo, Austriei —Wer
ner Sauter, Venezuelel — Juan 
Uslar Pietri, Japoniei — Masao 
Kanazawa, Turciei — Osman 
Derinsu ; însărcinați eu afaceri 
ad-interim ai Irakului — Salah 
Eddin I Al-Sheikhli, Colombiei
— Alvaro Rocha Latinde, 
R.P.D. Coreene — Li Ho Zang, 
Belgiei — Lionel de Mey, Brazi
liei — Jadiel Ferreira de Olivei
ra, R. P. Congo — Christophe 
Laban, Pakistanului — Moha
mmad Akbar Agha, Republicii 
Africa Centrală — Bakouzou 
Antoine-Roger, Danemarcei —' 
Bent BrogaTd, R. A. Egipt — 
Ibrahim Youssri ; șeful Repre- 

V

zentanței consulare și comercia
le a Spaniei — Eduardo Casuso, 
directorul Centrului de Informa
ții al O.N.U. — S. A. Chedid, re
prezentantul P.N.U.D. — Ale- 
xander Rotival, directorul Cen
trului european al U.N.E.S.C.O. 
pentru învățămînt superior — 
Manfred Ribbing.

După prezentarea felicitărilor 
de către șefii misiunilor diplo
matice. a luat cuvîntul ambasa
dorul Jaromir Ocheduszko, de
canul corpului diplomatic, 
care, adrestndu-se tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a spus : 
Esțe o deosebită plăcere și o 
mare cinste pentru mine să 
vă adresez, In numele corpului 
diplomatic, precum și al meu 
personal, cele mai bune urări și 
sincere felicitări cu prilejul ani
versării zilei dumneavoastră de 
naștere.

Privind în urmă, fie-mi îngă
duit să mă refer la convorbirile 
și intîlnirile pe care am avut 
prilejul să le avem cu dumnea
voastră. Toate aceste convorbiri 
au fost directe și sincere, natu
rale șl deschise. Vă bucurați 
din partea noastră de o înaltă 
considerațiune. Păstrăm de la 
aceste întîlniri o amintire pu
ternică, vie și recunoscătoare. 
Marile probleme nu au fost 
niciodată fără greutăți, dar am 
putut să constatăm la dumnea

voastră voința sinceră de a dez
volta relații de colaborare între 
popoare, pentru cauza păcii și 
progresului.

In aceste zile ale sărbătoririi 
dumneavoastră, aș dori să vă 
reînnoiesc urările noastre cele 
mai călduroase de viață lungă, 
succese numeroase in activita
tea dumneavoastră pusă în 
slujba bunăstării României.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Domnule decan al corpului 
diplomatic,

Domnilor ambasadori. și re
prezentanți ai țărilor respecti
ve,

Aș dori să vă mulțumesc în 
modul cel mai cordial pentru 
utările și felicitările pe care 
mi le-ați adresat. Mă bucură 
faptul că România întreține re
lații de colaborare și prietenie 
cu țările pe care dumneavoas
tră Ie reprezentați, ca, de alt
fel, eu aproape totalitatea țări
lor lumii.

Mă bucură faptul că această 
colaborare între România și ță
rile dumneavoastră s-a dezvol
tat în mod ascendent, că dum
neavoastră, ca reprezentanți ai 
țărilor respective, ați contribuit 
și contribuiți la dezvoltarea a- 
cestel colaborări. Fără îndoia
lă că această colaborare cores
punde intereselor popoarelor 

respective — mă refer aici 
poporul român și la interese 
fiecărei țări in parte cu ca 
dezvoltăm aceste relații — de 
în lumea de astăzi. relații 
bune dintre două state sînt. t 
todată, o contribuție la bu» 
colaborare și la cauza păcii 
general.

Țările noastre, după cum ști 
sînt angajate pe un drum ,al f 
uririi unei păci care să asig» 
re tuturor națiunilor cbndii 
de dezvoltare liberă, indepei 
dentă, să-și făurească viața c 
respunzător voinței poporul 
respectiv.

Sper că și în continuare ii 
tre țările noastre se vor de 
volta relațiile de colaborare, » 
vom conlucra în condiții tot m 
bune pentru înfăptuirea secur 
tății europene, pentru realizt 
rea păcii în lume, pentru 
politică nouă de colaborare îi 
tre popoare.

In acest spirit, vă mulțume 
încă o dată pentru urări, pe» 
tru activitatea pe care o dep» 
neți. Urez relații bune între ț. 
rile și popoarele noastr» 
(Aplauze).

Președintele Consiliului » 
Stat. Nicolae Ceaușescu s-a I» 
treținut apoi cordial cu șei 
misiunilor diplomatice, care t 
închinat o cupă de șampanie 
sănătatea sa.
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FELICIA POPESCU, jud. Olt:
Cu vreo șase săptămîni în urmă ți-am publicat o scri

soare în care, afirmînd că „minciuna fiind hrana indis
pensabilă a băieților“, ajungeai la această concluzie : 
„Numai sinceră să nu fii cu ei I In rest, poți să le spui 
orice. Sinceritatea dă naștere la suspiciuni. Parcă fiecare 
s-ar întreba : ce urmărești, ce ascunzi... că ești sinceră? 
Să fii puțin naivă (sau să te prefaci naivă), să știi puțin 
să minți și nu le mai trebuie nimic /“

Ți-am răspuns atunci că e prea puțin important punc
tul meu de vedere în legătură cu rîndurile tale și mă 
adresam „încriminaților“ — adică băieților — cu rugă
mintea de a-ți răspunde ei. Ei bine, ai primit un număr 
foarte mare de scrisori, probabil mult mai mare decît 
te așteptai și — recunosc — mă așteptam. A sosit ziua 
cînd pe cele mai interesante —'2 , - ' ■ după opinia mea — Ie
poți citi în ziar. Ele ocupă întreaga rubrică de astăzi, 
dar dacă le-aș fi publicat pe toate sau n-aș fi recurs cel 
mai adesea la citate de cîteva rînduri, ele ar fi ocupat 
îpațiul întregului ziar pe cîteva bune săptămîni — o 
idee care mie mi-a surîs, însă nu știu de ce — poate 
poți afla tu — redactorul șef a respins-o.

Dar să nu te mai rețin. Ai destul de citit.

MARIAN BOBOCEA- 
NU, Orșova :

„Nu există pădure fără 
uscăciuni, toți știm asta, 
Iar nu luîndu-ne după us- 
:ăciuni ne formăm o opi- 
tâe despre pădure. Felicia 
^opescu face dintr-un caz 
particular — sau zece sau 
phiar o sută de cazuri — 
mul general și bineînțeles 
•,ă greșește. Fetelor, nu 
țînaiți ca ea I S-a blazat 
orea devreme I"

Că printre noi mai exis
tă și mincinoși și oameni 
cărora le place să fie min

ANTON PREDA, elev, 
cl. a XH-a, Craiova ;

„Dragă Felicia,
N-am sărit ca ars cînd 

ți-am citit scrisoarea, dar 
m-am necăjit foarte tare. 
Nu pentru acuzațiile neîn
temeiate pe care ,ni le a- 
duci nouă, băieților; pen
tru asta te iert; poate ai 
fost ' ' ‘
care 
poți 
mai 
mea 
ta : 
tere ~ — r 
fiecare s-ar întreba : 
urmărești, ce ascunzi, 
ești sinceră?“ Nu-i adevă
rat. Ceea ce dă naștere 
la suspiciuni este falsa 
sinceritate. Sigur că ai 
fost privită cu neîncrede
re atunci cînd pozînd în
tr-o fată sinceră, poza ta

ți tu într-o situație 
te-a făcut să nu-ți 

controla expresiile. Se 
întâmplă. Durerea 

pleacă de la fraza 
„sinceritatea dă naț
ia suspiciuni ; parcă 

' ’ i: ce
că

apartamentul lui, se căsă
toresc cu 
să le fie 
bunici...“

MIHAI 
muna Ștefan cel Mare, 
Olt :

„Există băieți minci
noși, de ce să nu recu
noaștem, dar rîndurile tor 
s-ar rări simțitor dacă 
n-ar fi atît de multe fete

oameni care pot 
bunici sau stră-

ȘERB AN, co-

gata să-i creadă...“
CONSTANTIN PĂ LÄ-

DEANU, ing., 26 de ani,
Turda :

„Dragă Felicia,
am vîrstă ta, sînt un om
serios — cel puțiin așa
cred — și dacă m-am a- 
pucat să-ți scriu nu s-a 
întâmplat fiindcă mă plic
tisesc și n-am ce face, ci 
fiindcă mi se pare impor
tantă problema ridicată

menea treaptă noi privim 
și dragostea. Nu putem 
fi demni numai în relații
le noastre cu societatea, 
cu timpul nostru, cu idea
lurile noastre. Trebuie să 
fim și în dragoste. Și a- 
cum am ajuns unde voiam 
să ajung. Ce m-a impre
sionat cel mai mult din 
scrisoarea ta este că, fie 
și pentru o clipă, în urma 
unui necaz, a unui eșec, 
tu ți-ai părăsit demnita
tea. Admițând că un tânăr 
sau cîțiva tineri te-au lă
sat să-ți imaginezi că 
„hrana lor sufletească" 
este minciuna și îți 
reau să-i minți, ceea 
trebuia să faci era să 
respingi o asemenea 
rere. Dar n-ai făcut-o 
viața s-a răzbunat.
pare rău pentru tine, dar 
sînt și supărat pe tine. 
Îmi pare rău pentru că ai

DINU GANDILA, 23 
de ani, Arad :

„Felicia Popescu are 
dreptate. I-o dau eu, un 
băiat. Cînd sînt sincere, 
băieții le consideră pe fete 
proaste...“

In Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUȘESCU

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

ce- 
ce 
le 

ce- 
ți 

Îmi

MIHAI DOBRIN, 24 de 
ani, Pitești :

„Aparent, există o mare 
contradicție la Felicia Po- 
pescu. Ea este în stare să 
critice cu atîta curaj min
ciuna și tot ea n-are cu
rajul să spună adevărul. 
Nu-i vorba însă de nici o 
contradicție. Curajul Fe-/ 
liciei nu-i autentic. Dacă 
ar fi, nu se poate să nu 
fi ajuns și acolo de unde 
să-și dea seama că sute, 
mii de băieți vor înfiera 
părerea ei. Nu-i curaj — 
e frondă /“

Cuvîntare la Conferința organizației

municipale de partid București

25 ianuarie 1973

VINERI DUPA-AMIAZA, a 
sosit în Capitală o delegație a 
Partidului Comunist Italian, 
condusă de tovarășul Rino Serri, 
membru al Direcțiunii P.C.I., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în țara 
noastră.

Delegația P.C.I. a fost salutată 
de tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Un militant de seamă al mișcării muncitorești

dra-
un

UN T1NĂR DIN BRĂ
ILA:

„Dragă Felicia, tot ce 
pui tu este cît se poate 
le real. Destui băieți, ei 
nșiși mincinoși, le place 
ă fie mințiți. Poate că o 
ă te întrebi de ce îi pî- 
•ăsc pe băieți, eu care sânt 
ot băiat: pentru că iu
besc sinceritatea. In mate- 
ie de minciună în 
\oste, mi-am alcătuit
el de scară Richter: in
ii îi compătimesc pe cei 
cele) care cad pradă min
ciunilor, apoi pe cei (cele) 
are mint și viața se răz
bună pe ei (ele) aducîn- 
lu-i în situația de a .nu 
rai izbuti să deosebească 
n sentiment adevărat de 
mul fals. Nu știu cine

spus vorba asta, dar 
we dreptate avea: 
Printr-o minciună nu sa- 
rifici numai un adevăr, 
i ADEVĂRUL IN GE
NERAL“.

OCT AVI AN ALENE,
tudent, București :

„...dă-mi voie să ți-o 
pun direct, dragă Feli
ta : nu cred că frământa
ta ta e reală. Cochetezi 
u tine însăți, ți se pare 
ă ești capabilă să extragi 
'intr-o trecătoare decep- 
le a ta un sistem de via- 
i. Ei bine, nu te supă
ri, dar nu ești capabilă de 
șa ceva. Ceea ce-ți izbu- 
tște de minune este să te 
linți, să te joci de-a gravi- 
itea. De altfel, însuși sti- 
il tău bombastic — „unii 
ameni își clădesc din 
linciună castele, palate, 
ot clădi chiar orașe în- 
•egi, metropole dacă 
reți" — mă face să cred 
ă, simțindu-te plictisită 
itr-o zi te-ai apucat să te 
ici de-a corespondența la 
iar, vrînd să arăți și alto- 
j cîf de inteligentă ești 
i. Dar să nu fiu rău. 
ă-ți spun că s-ar putea 
t mă înșel. S-ar putea ca 
i să fii chiar o fată care 
ăiește pe altă planetă și 
eci e scuzabil că nu cu- 
oști faptul că tinerii din 
enerația ta și din țara a- 
easta resping minciuna in- 
iferent unde se manifes- 
t. Trăim într-un climat 
ocial de cinste și poate 
ă acesta e primul lucru 
u care ne mândrim, pen- 
m care sîntem recunos- 
ăton societății noastre.

ți-o

De la OM la OM
țiți, asta-i altă căciulă. Pe 
aceștia îi suspectez nu 
numai de imoralitate ci ți 
de o anomalie funciară. 
Un om sănătos nu poate 
să nu iubească adevărul. 
Chiar cînd e dur, chiar 
cînd e nemilos. Nu mai 
fi naivă șl, mai ales, nu 
te mai prefă naivă. Fii 
sinceră cu tine și cu cei 
din jur. E sfatul meu cel 
mai... sincer!“

RADU MUNTEANU, 
24 de ani, Focșani:

„Nu, Felicia, nu minciu
na ne este o hrană su
fletească și nu prefăcăto- . 
ria voastră ne face „să 
nu mai vrem altceva ni
mic“. Dar sînt fete — 
probabil te numeri prin
tre ele — care ne roagă, 
ne cer, ne impun să le 
mințim. Evident, nu prin 
vorbe. Prin ușurința cu 
care văd ele viața. Prin 
modul lor de viață nesin
cer. Eu urăsc cu toată 
ființa mea minciuna, dar 
cum să nu mint o fată cu 
care, după ce ne întîlnim 
într-o seară la o petrece
re și dansez mai mult cu 
ea și o sărut — pentru că 
e frumoasă — și, îi spun 
cuvinte de gingășie — 
pentru că atunci cînd mă 
aflu lingă o fată care îmi 
place, n-o să mă apuc să 
debitez grosolănii — mă 
întreabă dacă vreau să 
mă însor cu ea ? Dacă îi 
spun cinstit că nu pot să 
mă însor cu toate fetele 
cu care dansez, pe care 
le .sărut și cărora le spun 
cuvinte frumoase — se 
supără, nu mai vor să 
danseze cu mine, încearcă 
să mă facă gelos (!) spu- 
nîndu-mi 
cu altul.
să-i spun 
nea fete, 
desprins din viață 
adevăruri elementare ? S-o 
chem de-o

. prelucrez ? 
mă distrez, 
sez, nu mă 
ceri că să fac ședințe. Fiți, 
fetelor, mai demne 
înșivă și vă asigur 
măcar un singur băiat de 
pe lumea asta n-o să vă 
mintă niciodată : eu !“

că are întâlnire 
Ce adevăr pot 
eu unei aseme- 
cînd ea nu a 

niște

parte și s-o 
Eu vreau să 
vreau să dan- 
duc la petre-

voi
că

de OCTAV PANCU-IAȘI

a fost simțită și respinsă. 
Imensa majoritate a oa
menilor sînt sinceri cind 
ești sincer cu ei, dacă do
rești sinceritate trebuie 
mai întâi să știi s-o dai. 
Ești mai mare ca mine, 
ai 26 de ani, probabil ai 
o profesie, dar cum se 
poate că încă n-ai învățat 
un lucru atât de simplu ? 
Scuză-mi franchețea între
bării, sau... mai bine nu 
mi-o scuza : nu trebuie să 
ne cerem iertare cînd 
spunem adevărul !“.

VASELE MUNTEANU, 
elev serg. U. M. 01512 :

„... tinerii adevărați, 
muncitori, sensibili, iubind 
tot ce-i 
noastră, 
tea, nu 
cu acei 
bătrîni 
ce-i tinerețea și care nu 
pot fi sinperi în dragoste 
pentru că își mint întrea
ga lor viață“.

f’umos din viața 
deci și sincerita- 
pot fi confundați 
stâlpi de cafenea, 
înainte de a ști

M. L., Bucu-M. C. și 
rești :

„...sîntem 
cioși cind o 
ră cu noi pentru că prea 
multe ne-au mințit. Feli
cia Popescu pretinde că e 
sinceră în dragoste ? In 
acest caz, nouă, băieților* 
nu ne rămâne decît. să-i 
ridicăm un monument ce, 
fără îndoială, va intra în 
istorie ca o nouă minune 
a lumii /“.

de tine. Aș vrea să nu te 
sperie cuvîntul — impor
tantă — n-am de gînd să 
fiu grav și sobru, nu vreau 
să-ți dau lecții de viață... 
De fapt tu o între
bare veche cînd lu
mea : să fii sincer sau nu 
în dragoste ? Nu se poate 
da un răspuns atâta timp 
cit despărțim dragostea 
de întreaga noastră viață 
și atunci parcă întrebării 
i-ar sta mai bine formula
tă astfel: să fii sincer sau 
nesincer în viață ? Așa, 
cred că ești de acord cu 
mine, nu pot exista două 
răspunsuri care să se bată 
cap în cap. Nu poate e- 
xista decît răspunsul: 
trebuie să fii sincer, pen
tru că încercând să minți, 
să trișezi viața, minți, te 
trișezi în primul rînd pe 
tine. C 
este onorată că 
la una dintre 
frumoase lupte ale tutu
ror timpurilor: lupta pen
tru ridicarea omului la o 
treaptă de demnitate fără 
precedent. De pe o ase-

trăit o experiență dure
roasă, sînt supărat pe tine 
pentru că ești în egală 
măsură vinovată de trăi
rea acestei experiențe“.

Generația noastră 
participă 

cele mai

ți noi 
fată e

suspi- 
since-

ION REIA, București: 
„Am parcurs acuzațiile, 

domnișoarei din Olt, Fe
licia Popescu, acuzații vi- 
zînd imperfecțiunea ca
racterului băieților și... am 
sărit ca ars, săritură care 
m-a transformat subit în
tr-un aprig apărător al 
demnității noastre mascu
line... Noi, băieții nu «in
fern sinceri în dragoste ? 
A pomenit vreodată cine
va ca un băiat de 20 de 
primăveri să se căsăto
rească cu o domnișoară de 
60, 70, 80 de anișori? La 
noi nu cred că s-a pome
nit. Dar iertat să-mi fie, 
mai sînt fete care, ale- 
gîndu-și „iubitul" cu gân
dul la Fiat-ul lui sau la

IONEL PREDUȚ, Ră
dăuți:

„Draga mea Felicia, eu 
sînt un băiat căruia ii 
place să fie mințit. Nu-s 
frumos — dar îmi place 
ca fetele să-mi spună că-s 
frumos. Sînt deștept — 
dar îmi place ca fetele 
să-mi spună că sînt cel 
mai deștept. Mințiți-mă, 
fetelor, da' mințiți-mă așa 
ca să mă simt bine!“

PAUL BANCIU, elev, 
Cîmpina :

„Oare să mai existe ti- 
' neri cărora, cum spune 

Felicia Popescu, minciuna 
să le fie indispensabilă ? 
Și oare acești tineri să 
trăiască la noi ? Admit 
că da. Desigur însă că nu 
acești tineri construiesc 
uzine și fabrici, nu acești 
tineri învață în licee și fa
cultăți, nu acești tineri 
dau rod ogoarelor. Atunci 
cine sînt ? Tare aș vrea 
să-mi răspundă Felicia 
Popescu. Dar să nu-mi 
răspundă că una e munca 
ți învățătura ți mândria 
d& a face ceva pe lumea 
asta — și alta-i dragostea 
cu nesinceritatea ei. Nu 
sîntem unii cind muncim 
ți alții cind iubim. Și 
atunci ? Putem acuza pe 
toți băieții că-și fac cas
tele din minciună, cind 
cea mai mare și mai fru
moasă parte a lor clădesc 
palate care vor rămâne în 
istorie ca adevăruri axio
matice ?"

Am ales, cum spuneam laGata. Să ne oprim aici.
început, doar cîteva scrisori și cîteva fragmente de scri
sori dintr-un vraf apreciabil. Așa cum s-a putut, cred, 
observa, operația de alegere a fost făcută cu tot res
pectul pentru opinii diferite. Nu-s eu vinovat dacă 
cea mai mare parte a corespondenților au „sărit ca 
arși“, de altfel, așa cum te și așteptai, Felicia. Probabil 
că acum te gîndești că a sosit timpul să trag și eu 
o concluzie. Mi se pare de risos. Un singur lucru aș 
adăuga : „săritura“ majorității băieților mi-a plăcut gro
zav. Am iubit din prima clipă această rubrică, dar par
că acum o iubesc și mai mult. Merită osteneala de a 
citi sute, mii de scrisori — pe cuvîntul meu de cinste, 
Felicia, că merită.

Pe sîmbăta viitoare !

■f;
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Opera Română : COSI FAN 
TUTTE — ora 19; Teatrul de O- 
peretă : VÎNT DE LIBERTATE — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. 
Caragiale“ ~ ‘ ~ -• -
CEA PASARE 
ora 20; (Sala Studio) : 
FAȚA ' -----------------
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gljeru) : OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra“ (Schitu Măgureanu) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 
ora 20; (Sala Studio) : ANUNȚ LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
orele 17 si 20,30; Teatrul Giulești : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul Mic : 
PISICA SĂLBATICĂ — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : UN ȘI
RAG DE PERLE — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — 
ora 19,30; (Sala Victoria) : TRAS1 
NITUL ------- ------------ ------
Teatrul 
MINTE 
Teatrul ...................
DOUĂSPREZECE LUNI ALE A- 
NULUI—ora 16; Teatrul „Țăndări
că" (Sala Victoria) : ILEANA SÎN- 
ZIANA — ora 17; (Sala Academi
ei) : TIGRIȘORUL PETRE — ora 
15; Studioul I.A.T.C. : AICI ESTE 
SOARELE MEU — ora 20; Circul 
București : APRINDEȚI STELELE 
— ora 19,30.

L.
(Sala Comedia) : DUL- 
---- A TINEREȚII —

A DOUA
A MEDALIEI — ora 20;

MEU DRAG — ora 19,30; 
„Ion Vasilescu“ : FII CU- 
CRISTOFOR — ora 19,30;

„Ion Creangă“ : CELE

Se împlinesc 100 de ani de la 
nașterea unuia dintre primii 
socialiști din țara noastră, dr. 
L. Ghelerter. Se stingea din 
viață la respectabila vîrstă de 
72 de ani, lăsînd în urma sa o 
prodigioasă activitate pe tărîm 
politic, social și științific. Nu
mele său nu poate fi separat 
de momentele cele mai semni
ficative ale mișcării muncito
rești, începînd cu sfîrșitul se
colului trecut și mergînd pînă 
în perioada imediat următoare 
insurecției militare antifasciste 
de la 23 August 1944. încă din 
1889, la 16 ani (se născuse la 
27 iănuarie 1873) este atras de 
ideile socialiste și se înrolează 
cu entuziasm in rîndurile miș
cării muncitorești. De acum și 
pînă la sfîrșitul vieții sale el 
își va închina întreaga energie 
slujirii cu devotament și pasi
une a mișcării muncitorești. 
Dar pasiunea pentru ideile so
cialiste se împletește cu cea 
pentru studiu. După terminarea 
claselor primare, în care a a- 
vut fericitul prilej să-l aibă 
dascăl pe marele povestitor Ion 
Creangă, și celor gimnaziale, 
urmează cursurile Facultății de 
medicină umană din orașul său 
natal, Iași.

Maturizarea sa ca 
socialist este 
tă de crearea 
tidului 
Muncitorilor. El participă 
lucrările de constituire 
P.S.D.M.R., alături de alți 
cialiști, ca reprezentant al 
ganizației socialiste ieșene. Este 
prima participare la o manifes
tare socialistă de anvergură și 
el va fi -aproape nelipsit La a- 
semenea manifestări care se 
vor organiza de acum înainte. 
Preocupat pentru organizarea 
cit măi temeinică a muncitori
lor el face parte din comitetul 
„Societății muncitorilor 
Iași“, al cărui sediu se 
chiar în locuința sa.

_ militant 
indisolubil lega
și afirmarea Par- 

Social-Democrat al 
la 
a 

so- 
or-

din 
afla 

Această

preocupare, cit și eforturile sa
le pentru educarea lucrătorilor 
în Spiritul ideilor marxiste se 
intensifică în anii următori, 
împreună cu alți socialiști ie
șeni el se numără printre fon
datorii „Cercului de studii so
ciale din Iași“.

Paralel cu neobosita activita
te practică, L. Ghelerter se a- 
firmă ca un apreciat teoretici
an și propagandist socialist, a- 
vînd la bază o solidă cultură 
marxistă. în același timp mate
rialele apărute sub semnătura 

sau sub diferite pseudonimesa

alrelevă un condeier de talent, 
cărui stil a atras atenția chiar 
lui Nicolae Iorga. Publică la 
„Munca“, „Lumea nouă“, „Der 
Weeker“, „România munci
toare“, „Viitorul . social“. „Lup
ta“, „Social-democrația“. „Soci
alismul“, „Proletarul“. „Liber
tatea“, și la numeroase alte re
viste și gazete muncitorești.

Dr. Ghelerter se bucura de 
o largă popularitate și stimă în 
mediul muncitoresc ieșean. Era 
prețuit pentru laborioasa sa 
activitate politică, în cadrul or
ganizațiilor politice și sindica
le, dar era apreciat și pentru 
calda înțelegere ce-o manifes
ta pentru suferințele oamenilor 
muncii. Ca medic el a manifes
tat întotdeauna solicitudine față 
de cei suferinzi și a militat 
neobosit pentru crearea unei 
rețele de instituții de asisten
ță medicală pentru 
muncitoare.

între cele două 
mondiale activitatea 
lerter se desfășoară de pe plat
forma socialiștilor de stingă, 
activînd din anul 1928 în cadrul

masele

războaie
dr. Ghe-

Partidului socialist, iar din 1933 
în cadrul Partidului socialist 
unitar, în care a depus o ne
obosită activitate în direcția 
strîngeriî legăturilor cu P.C.R., 
de colaborare cu acesta în or
ganizarea unor acțiuni comune, 
avînd la bază Frontul Unic 
Muncitoresc. Ca o mărturie a 
faptului că L. Ghelerter dorea 
și era convins de înfăptuirea 
unității proletare au stat și pu
nerea candidaturii sale în ale
gerile parlamentare din 1922 și 
cele 
tele 
anul 
unic 
tetul 
nizații legale de masă condu
se de partidul comunist și o- 
ferirea propriei locuințe ca u- 
nui din locurile în care 
desfășurat tratativele care 
dus la încheierea F.U.M. în 
prilie 1944.

Animat de convingerea 
victoria finală a luptei 
muncitoare, convingere care i-a 
călăuzit în permanență pașii 
către mișcarea muncitorească, 
dr. Ghelerter, în pofida unei 
chinuitoare boli de care sufe
rea, participă la lupta pentru 
reclădirea organizațiilor munci
torești, a căror activitate a fost 
brutal întreruptă de dictatura 
regală și cea militară antones- 
ciană.

Totodată militează, alături de 
comuniști, pentru înființarea 
„Crucii Roșii Socialiste“ și îl 
întîlnim prezent și în activita
tea organizațiilor „Liga dreptu
rilor omului“, „Liga împotriva 
teroarei“, „Comitetul pentru 
amnistie“.

Dr. Ghelerter a trăit și a mi
litat în cadrul mișcării munci
torești din România mai bine 
de o jumătate de veac, animat 
de un ideal nobil, al cărui în
ceput de înfăptuire l-a surprins.

comunale din 1926 pe lis- 
comuniste. încheierea în 
1934 a acordului de front 
cu Liga muncii și Comi- 
național antifascist, orga-

s-au 
au 
a-

în 
clasei

RI. ȘTREJEȘTEANU
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Opera Română : SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — ora 11; BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19; Teatrul 
de Operetă: SECRETUL LUI MAR
CO POLO — ora 10,«0; ANA LU- 
COJANA— ora 19,30; Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : UN FLUTURE PE LAM
PĂ — ora 10,30; COANA CHIRIȚA 
— ora 15,30;, CUI I-E FRICĂ DE 
VIRGINIA WOOLF ? — ora 20; 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DE
FICIENȚE IN DOMENIUL DRA
GOSTEI — ora 10,30; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN—ora 15,30; SĂ 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RĂ — ora 20; Teatrul ,,C. I. Not- 
tara“ (Sala Magheru) : ADIO
CHARLIE — ora 10: BUNA SEA
RA DOMNULE WILDE — ora 
15,30; ȘI EU AM FOST IN AR- 
CADIA — ora 19,30; (Sala Studio): 
SORA . CEA MARE — ora 10,30; 
VIZIUNI FLAMANDE — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : LUCEAFĂ
RUL — ora 10; ~--------------------
VALULUI 
LENA — ora 20;
VALENTIN ȘI _____________
orele 15 șî 20; Teatrul de Come
die : INTERES/L GENERAL — 
ora 10.30; NICNIC — ora 15; DIS
PARIȚIA LUI GALY GAY — ora 
20; Teatrul Giulești : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — ora 10; 
...ESCU — ora 19,30; Teatrul Mic :

D-ALE CARNA- 
ora 15; LEONCE ȘI 

(Sala Studio) : 
VALENTINA —

PISICA SĂLBATICĂ — ora 10,30; 
TESTAMENTUL CÎINELUI — 
ora 19,30: Teatrul Evreiesc de Stat: 
CULORILE NEMURIRII — Ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVIN- 
TUL — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
TRASN1TUL MEU DRAG — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — orele 10 
și 19,30; Teatrul „Ion Creangă“ 
CELE DOUĂSPREZECE LUNI 
ALE ANULUI — ora 10; ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 16; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria : 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 
11 ; (Sala Academia) : PUNGUȚA 
CU DOI BANI — ora 11 : Stu
dioul I.A.T.C.: KIR ZULIARIDI ȘI 
O NOAPTE FURTUNOASĂ — ora 
20: Circul București : APRIN
DEȚI STELELE — orele 10; 16 și 
19,30.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Melodii populare interpretate 
de Natalia Gliga. 9,20 A fost o 
dată ca niciodată........Prințesa tris
tă" (II) 9,50 De vorbă cu gospo-

dinele. 10,05 Universitatea TV. 10,50 
Interpretul săptămînli : Vali Nicu- 
lescu. 11,10 Capodopere ale muzicii 
universale. Muzica baletului 
„Daphnis și Chloe" de Maurice Ra- 
vel. 12,05 Biblioteca pentru toți. 
Ioan Alexandru Brătescu-Volnești. 
12,50 Telejurnal. 16,30 Emisiune în 
limba germană. 18.15 Ritm, tinere
țe, dans. Eniisiunea se transmite 
in direct de la Casa de cultură a 
studenților din Cluj. 18,55 Arc pes
te timp. Blrca — comună din Dolj. 
Reportaj de Adrian Păunescu. 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici. 19,30 Telejurnal. 20,05 
ClNTÎND UN OM, SĂRBĂTORIM 
O ȚARĂ — OMAGIU TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU. 20,20 
52 de Inițiative în 52 de săptămîni. 
20,35 Tele-enciclopedia. 21,10 Film 
serial : „Mannix". 22,00 Avanpre
mieră. 22.05 Telejurnal. 22.15 Gala 
lunilor. Ianuarie sau revelion la 
post-scriptum. Emisiune de Al. 
Bocăneț și Ovidiu Oprescu.

PROGRAMUL II

ÎS.30 Agenda. 16.40 Muzică popu
lară cu Sava Negrean, Ion Lă- 
ceanu, Ion Dolănescu, Floarea Tă- 
năsescu, Viorel Costin, Ionela Pro- 
dan, Gheorghe Palcu, Maria Cio- 
banu, orchestra condusă de Paras- 
chiv Oprea. 17,10 Reporterii noștri 
peste hotare. Dresda, Hlod. 
Ciclul „Cîntecele și dansurile 
ții“ de Mussorgski. Cîntă

17,SO 
mor- 
basul

Mireslav Ceangalovici (R.S.F. Iu
goslavia), acompaniat de orchestra 
de studio a Radloteleviziunii. Diri
jor Liviu lonescu. 18.00 Istoria fil
mului sonor. „Pe aripile... filmu
lui“ — emisiune dedicată ecraniză
rilor celebre. Prezintă Doina Boe- 
riu și Florian Potra.

DUMINICA, 28 IANUARIE 1973

PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți. 8,15- 
Pentru sănătatea dumneavoastră.
8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața sa
tului. 11,10 Omul și muzica lui. Un 
nou ciclu de emisiuni de educație 
muzicală. 12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară.
14.30 Telex. 14,35 Avanpremieră. 
14,40 360 de grade. 18,15 Film serial 
pentru tineret : Pierduți în spațiu 
— episodul XIV — ,,Mașina cu 
chip de femeie“. 19,00 Vetre fol
clorice. Obiceiuri de iarnă din Mol
dova. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Săptămîna politică internă 
și internațională în imagini. 20,10 
P.eportajul săptămînil. Micronii.
20.30 Film artistic : „Aventurile lui 
Sherlock Holmes“ — premieră pe 
țară. 21,50 Gala U.N.I.C.E.F. 22,30 
Telejurnal. 22,40 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 15,00 
închiderea emisiunii de prînz. 20,10 
Eroi îndrăgiți de copii : Curajosul 
pui de cerb. 20,35 Publicitate. 20,40 
Caleidoscop cultural-artistic. 21,00 
Studioul muzical. 21,50 Telex teh- 
nico-științific. 22,10 Film serial : 
Mannix.• • • • •
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FĂRĂ ÎNTREBARE:
Acum, la intrarea în ultima linie dreaptă a serialului — ne 

aflăm pe ultimii metri — vă propunem o temă liberă, pe care 
o veți extrage, desigur, din bogata corespondență pe care v-am 
pus-a la dispoziție... Aceasta vrem să fie, de fapt, tema sec
venței 28...

Secretul terenurilor cu zgură
Făcând o mică statistică a scrisorilor pe care le-am citit îna

inte de plecare, am ajuns la o concluzie interesantă : majori
tatea corespondenților mei sînt tineri în jur de 16 ani. Băieți 
și fete mă roagă să le răspund dacă mai e cazul să înceapă 
să joace tenis la o vîrstă atît de... avansată.

Am mai spus-o, eu am început tenisul tot la 16 ani. Desigur 
că această vîrstă nu e nidi pe departe recomandabilă ca moment 
de start, dar, în sutele de cazuri de forță majoră cuprinse în 
scrisorile primite, sfatul meu e unul singur : nu mai pierdeți 
nici măcar o singură zi, indiferent de perspectivele pe care le 
aveți. Spun asta cu atit mai mult cu cit eu am reușit ca în 
patru ani să joc cit alții în zece.

...Dat fiind că serialul meu se apropie de sfîrșit — mai avem 
doar două secvențe, în afara acesteia — nu vreau să, scap pri
lejul de a face un elogiu-portret unui om din lumea tenisului, 
unui om care, deși n-a fost jucător de tenis, se asociază în 
mintea mea cu tot ceea ce înseamnă tenis.

Numele lui nu cred că vă spune ceva. E un nume obișnuit : 
Chiriac.

Apropo de Chiriac. M-a întrebat cineva, odată, de unde vine 
numele meu, Tiriac, un nume în general mai puțin obișnuit la 
noi, în țară. Dacă-mi permiteți, trebuie să vă spun că acum o 
sută de ani sau mai bine, numele familiei mele era tot Chiriac. 
Dar lunga istorie a actelor civile a impus această modificare. 
Intr-o bună zi, un notar anonim, scriind poate neatent, l-a 
pierdut pe h. Așa s-a ajuns la numele Ciriac. într-o altă zi, 
nu mai știu cu ce prilej, un alt notar anonim, care poate că 
știa nemțește, a vrut să restabilească sonoritatea presupusă a

numelui și l-a transformat pe c în ț. Așa se face că am dobîn- 
dit un nume mai puțin obișnuit, pe care multe ziare din străi
nătate l-au mai schimbat o dată, neavînd la dispoziție sedila 
noastră. .

Dar să revin la adevăratul Chiriac, adică la acel care a rămas. 
Vă spuneam că este un om dăruit total tenisului. Brașovenii 
care au ținut o rachetă în mină îl cunosc foarte bine.

Eram copil, abia începusem să joc, și am rămas impresionat 
de făptura lui moș Chiriac. Avea niște mustăți de husar, ca 
Franz Josef, și era nelipsit de pe terenurile de sub Tîmpa. Ați 
ghicit, probabil, că moș Chiriac era meșterul terenurilor de 
zgură de pe care a pornit tot tenisul brașovean..

Fără moș Chiriac nu se putea face nimic în tenisul brașovean. 
E adevărat, el nu'avea puterile depline care revin in general 
maestrului de terenuri de la Wimbledon. (Acolo marele maes
tru este singurul om cu drept de-veto. Numai el poate decide 
dacă un joc se dispută sau nu, în urma stării terenului).

Moș Chiriac nu avea asemenea prerogative și nici nu avea 
pretenții în direcția asta. Moș Chiriac este cel mai modest și 
mai blînd om pe care l-am întîlnit. îl cunosc de peste 15 ani, 
dar nu-mi aduc aminte să-l fi văzut ridicînd tonul La vreun 
jucător, chiar dacă acel jucător avea numai 8 ani și ifose de 20.

O, de-ați ști cît e de grea meseria îngrijitorului de terenuri; 
și mai ales a unui teren de zgură ! Ori de cite ori veneam pe 
la cinci dimineața, ca să prind o oră pe răcoare, moș Chiriac 
era de mult cu furtunul în mină sau cu grebla de mături după 
el. Pe la 6 terenurile erau lună. Liniile erau trase, fileurile 
mîngîiate și scuturate ! moș Chiriac n-ar fi admis ca un singur 
fulg să le modifice geometria.

S-ar păreă că după tragerea ultimei linii de var munca unui 
îngrijitor de terenuri încetează. Așa ar fi normal pentru un om 
care începe să trudească la lumina lunii, puțin după miezul 
nopții. Dar moș Chiriac nu dormea niciodată. Era într-o veș
nică mișcare, toată ziua. El era omul care trebuia să facă totul. 
El trebuia să refacă liniile, din oră în oră. el trebuia să pună 
o coardă nouă la racheta unei tinere speranțe care nu avea 
timp de pierdut, el trebuia să planifice terenurile, să cronome
treze totul, să dea mingi, să caute mingile rătăcite, într-un 
cuvînt — să' facă totul într-o lume mereu grăbită, mereu ner
voasă, mereu răstită, mereu rea.

Și totuși, pe moșul meu Chiriac nu l-am văzut niciodată su
părat. M-am gîndit deseori i de unde oare atîta stăpinire de 
sine, de unde oare atîta filozofie de nobilă resemnare ? Mulți 
spuneau că moș Chiriac e crescut la școala răbdării și a tutu
nului. într-adevăr, fuma mult. Avea o pipă veche, roasă de jar. 
Fuma zi și noapte. îi simțeam prezența pe teren încă înainte 
de a deschide poarta. Din pipa lui moș Chiriac venea o aromă

minunată, pe care nu o pot uita. Era, aș spune, un savant ames
tec de busuioc și levănțică, pentru că — am uitat să precizez 
— moș Chiriac își pregătea singur tutunul, acestea fiind singu
rele lui clipe de răgaz.

Am avut întotdeauna în față exemplul bătrînului îngrijitor 
de terenuri de la poalele Tîmpei. Figura lui m-a urmărit pre
tutindeni. Poate că uneori am găsit și unele resurse de voință 
în amintirea acestui om fără pereche. Poate că privindu-1 peste 
mări și oceane, am regăsit o oarecare putere, amintindu-mi de 
acest om fără program și cu ore de producție nelimitate, de 
acest om care a făcut totul, de la A la Z, pentru tenisul bra
șovean.

în preajma Cupei Davis, am fost obsedat de un gînd. Am 
avut certitudinea că singurul om capabil să facă terenurile 
finalei este moș Chiriac. Am căutat să-l aduc special de la 
Brașov. Era cît pe aci să se realizeze acest proiect al meu, care 
îmi părea a fi mai mult decît un proiect. Era, dacă vreți, un 
fel de superstiție. Aveam credința că pe terenul lui moș Chiriac 
voi juca mai bine decît pe orice alt teren. Pînă la urmă, n-am 
putut aranja aducerea lui la București, din motive minore. în 
serile finaleț printre atîtea alte gînduri, m-am oprit din nou 
asupra mustăților de husar ale lui moș Chiriac. Ceva îmi spu
nea că el a fost omul care mi-a lipsit cel mai mult în zilele 
finalei.

Moș Chiriac lucrează și astăzi terenurile de zgură ale Brașo
vului. El își continuă munca grea. Trebuie să vă spun că sub 
Tîmpa, îngrijirea terenurilor e mai grea ca oriunde. La Brașov 
Plouă de mai multe ori pe zi și numai un om care ,a învățat 
pînă și taina trecerii norilor știe să facă o treabă adevărată.

Nu de mult, moș Chiriac a făcut patru terenuri noi de zgură 
la Dinamo Brașov. Ele sînt impecabile. Acest om neobosit îsi 
depășește, ca întotdeauna, atribuțiile. El continuă să nu doarmă 
cautînd să descopere pînă și taina frigului. La Brașov pati
noarele naturale își duc viața tot datorită lui mos Chiriac. în 
ultima vreme, bătrînul meu husar a început să facă alte și alte 
descoperiri. Am aflat că, mereu. în pas cu vremea a deprins 
pînă și secretele terenurilor de bitum.

Pentru mine, însă, moș Chiriac va rămîne întotdeauna cu 
furtunul in mină, la lumina zorilor, și cu grebla de mături la 
căderea serii.

Vă rog să mă iertați pentru această paranteză. Dar m-am 
simțit obligat să vă reamintesc că tenisul nu este doar o ra
chetă strălucitoare și o sticluță aburindă într-o căldare de 
gheață. Tenisul e în primul rînd sudoare. Acesta este și motivul 
pentru care moș Chiriac, omul care n-a jucat niciodată tenis, 
este pentru mine unul dintre marile personaje ale tenisului.
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MESAJE DE FELICITARE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez 
și al poporului chinez, precum și al nostru personal, vă transmitem calde felicitări.

Dumneavoastră sînteți om politic de seamă al României. încă din timpul tine
reții, ați participat activ la mișcarea revoluționară, aducînd o contribuție remarca
bilă la eliberarea poporului român.

Sub conducerea Dumneavoastră, Partidul Comunist Român și poporul român, 
perseverînd în politica de Independență și dezvoltare de sine stătătoare, au obținut 
realizări importante în construcția socialistă. Sfidînd forța brutală și îndrăznind să 
luptați, ați dus lupte susținute pentru apărarea independenței naționale și suverani
tății țării. Ne exprimăm sprijinul și admirația.

Dumneavoastră ați adus o nouă contribuție Ia consolidarea și întărirea necon
tenită a prieteniei revoluționare dintre cele două partide, țări și popoare ale Chinei 
și României.

Vă dorim din toată inima multă sănătate și viață lungă și să obțineți succese 
și mai mari în activitatea Dumneavoastră.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

DUN Bl-U
Președintele a.i. al Republicii 

Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, în 
numele Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, al guver
nului R. D. Vietnam și al nostru personal, vă adresăm Dumneavoastră felicitările 
noastre cele mai călduroase.

Vă dorim sincer multă sgnătate, ca, împreună cu Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, să 
conduceți întregul popor român în obținerea de noi succese în opera de con
struire a României socialiste multilateral dezvoltate, contribuind la apărarea păcii 
în Europa și în lume.

fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre partidele și popoarele țări
lor '•noastre. Vietnam și România, să se consolideze și să «se dezvolte din ce în ce 
mai mult.

TON DUC THANG LE DUAN
Președintele Republicii Democrate Prim-secretar al Comitetului Central

Vietnam al Partidului celor ce Muncesc
din Vietnam

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, în nu
mele populației, al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud și al meu 
personal, vă adresez Dumneavoastră cele mai calde urări.

Vă doresc multă sănătate și să obțineți numeroase noi succese în nobila Dum
neavoastră misiune.

Fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre populația din Vietnamul de sud 
și poporul român să se consolideze și să se dezvolte tot mai frumos pe zi ce trece.

Avocat NGUYEN HUU THO
i Președintele Prezidiului Comitetului Central

al F.N.E. din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere am plă
cerea de a adresa Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și urări de multă 
sănătate și fericire, de prosperitate și progres poporului român.

ANWAR SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

DIN PARTEA TOVARĂȘILOR L. I. BREJNEV Șl N. V PODGORNÎI

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, ambasadorul U.R.S.S. Ia București, 
V. 1. Drozdenko, a transmis din partea tovarășului Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, și a 
tovarășului Nikolai Viktorovici Podgornîi. președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., felicitări cordiale și urări de sănătate, viață îndelungată și mari 
succese în activitatea multilaterală, de răspundere pe care o desfășoară pe linie 
de partid și de stat.

Tovarășii- L. I. Brejnev și N. V. Podgornîi și-au exprimat încrederea că re
lațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică se vor dezvolta și întări continuu, în interesul popoarelqr noas
tre, al cauzei socialismului și păcii.

DIN PARTEA TOVARĂȘILOR
E. HONECKER, W. ULBRICHT Șl W STOPH

Ambasadorul R. D. Germane la București a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a 
zilei de naștere, din partea tovarășilor Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. Walter Ulbricht. președintele Consiliului de Stat, și Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri ale Republicii Democrate Germane, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de sănătate, succese în activitate, fericire personală.

Totodată, a exprimat încrederea că relațiile dintre P.S.U.G. și PC.R.. dintre 
R D Germană și Republica Socialistă România se vor dezvolta cu succes și în 
viitor, în interesul popoarelor celor două țări, al întăririi unității comunității țărilor 
socialiste, al cauzei păcii.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, îmi este 
plăcut să vă adresez, în numele meu și al poporului italian, călduroase urări pentru 
fericirea Dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

DIN PARTEA C. C AL P. P. R. M. Șl A PREZIDIULUI
MARELUI HURAL POPULAR AL R. P. MONGOLE

Ambasadorul R. P Mongole la București a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu următorul mesaj :

Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol și Prezidiul 
Marelui Hural Popular al R.P Mongole vă transmit Dumneavoastră, dragă tovarășe 
Ceaușescu. felicitări cordiale și un salut fierbinte cu ocazia celei de-a 55-a ani
versări a zilei Dumneavoastră de naștere și vă urează multă sănătate, viață înde
lungată. noi și mari' succese în activitatea Dumneavoastră, consacrată construirii 
socialismului în România prietenă. întăririi unității comunității țărilor socialiste, 
triumfului cauzei păcii și socialismului în lume.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere 
îmi permit onoarea de a vă felicita în modul cel mai sincer pe Dumneavoastră per
sonal. precum și poporul român

Fie ca sănătatea și succesele să însoțească pe Excelența Voastră în conducerea 
poporului român spre realizări și mai mari în anii care vin.

JULIUS K NYERERE
Președintele Republicii Unite 

Tanzania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere vă adresez cele mai cordiale fe
licitări și vă exprim cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată și feri
cire personală.

Permiteți-mi să folosesc această ocazie pentru a vă ura noi succese în acti
vitatea dv. creatoare desfășurată spre binele poporului Republicii Socialiste România 
vecine și prietene. în interesul socialismului, și păcii în lume.

/ IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate Domnule Președinte,
A fost deosebit de amabil din partea Dumneavoastră să vă amintiți de mine în 

ultima lună, atît cu ocazia zilei mele de naștere, cit și cu cea a instaurării mele.
Doresc să cunoașteți că apreciez foarte mult mesajele Dumneavoastră pline de 

atenție. De asemenea, mi-aduc aminte cu multă plăcere de vizita mea la București, 
precum și de vizita Dumneavoastră la Washington și împărtășesc pe deplin convin
gerea Dumneavoastră că relațiile dintre Republica Socialistă România și Statele 
Unite ale Americii se vor dezvolta mai departe, în interesul prieteniei și cooperării 
între popoarele noastre.

De asemenea, îmi face deosebită plăcere să vă transmit calde felicitări cu pri
lejul împlinirii a 55 de ani de la naștere și la rîndul meu să vă transmit aceleași 
urări de sănătate deplină și fericire.

Vă mulțumesc pentru prietenia și cooperarea Dumneavoastră, pentru a continua 
să acționăm împreună spre a construi o lume pașnică, mai bună.

Cu calde salutări personale, în mod sincer,

RICHARD NIXON

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, transmit 
Excelenței Voastre, atît în numele meu cit și al guvernului și poporului Pakista
nului, cele mai călduroase felicitări și urări pentru sănătatea și fericirea Dumnea
voastră. Fie ca acest an, care a început atît de favorabil prin vizita Dumneavoastră 
memorabilă în Pakistan, să aducă României mai multă prosperitate sub conducerea 
Dumneavoastră'înțeleaptă și să cunoască o întărire continuă a legăturilor bazate pe 
țeluri comune și înțelegere între România și Pakistan.

ZULFIKAR ALI BHUTTO/
Președintele Pakistanului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă 
transmitem felicitările noastre frățești în numele partidului și al poporului nostru.

Dorim să vă reînnoim călduroasele noastre urări pentru progresul continuu și 
fericirea poporului român în edificarea socialismului. Totodată, vă adresăm sincerele 
noastre urări de succese și fericire personală.

Comandant FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

DIN PARTEA TOVARĂȘILOR G. HUSAK Șl L. SVOBODA

Ambasadorul R. S. Cehoslovace la București a transmis, din partea tovarășilor 
Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Ludvik Svoboda, 
președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, calde felicitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a zilei de naștere și urări de sănătate, fericire personală și succese în activitatea 
de construire a socialismului în Republica Socialistă România. A exprimat convin
gerea că colaborarea dintre partidele și țările noastre se va întări în continuare, 
pe baza principiilor marxism-leninismului, spre binele popoarelor noastre, ceea ce 
va contribui la întărirea socialismului și păcii în întreaga lume.

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă trans
mit cele mai cordiale felicitări.

Fie ca și în viitor să vă bucurați de sănătate deplină și putere de muncă pentru 
a vă continua activitatea în folosul țării Dumneavoastră.

WILLY BRANDT
Cancelar federal

al Republicii Federale a Germaniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă transmit, în 

numele meu și al comuniștilor italieni, un salut frățesc împreună cu cele mai 
sincere urări de succes in activitatea Dumneavoastră.

LUIGI LONGO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei de naștere a Excelenței Voastre, am plăcerea să vă exprim bunele 
mele urări pentru o viață lungă și fericită în slujba poporului român prieten.

Fie ca eforturile Excelenței Voastre pentru progresul cauzei păcii, libertății și 
socialismului să fie încununate cu succes în anii viitori, pe care vi-i doresc să fie 
fericiți și să vă bucurați de sănătate.

GAAFAR MOHAMMED EL NUMEYRIX
Președintele Republicii Democratice

Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, doresc să vă exprim 
felicitările mele cordiale și urări sincere pentru prosperitatea poporului Republicii 
Socialiste România.

KAKUEI TANAKA
Prim-ministru al Japoniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a zilei Dumneavoastră de naștere, am marea plăcere să vă 
transmit urările mele cele mai bune de succese continue, sănătate și fericire.

DOM MINTOFF
Prim-ministru al Maltei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, în nu
mele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene și al meu personal, vă adresez Dumneavoastră cele mai 
calde felicitări și un salut frățesc.

Sub conducerea Partidului Comunist Român în frunte cu Dumneavoastră — 
eminent conducător de partid și de stat al României, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale — harnicul și talentatul popor român ob
ține succese strălucite în construirea noii societăți și în prezent duce o luptă plină 
de abnegație pentru înfăptuirea hotăririlor celui de-al X-lea Congres al partidului 
privind construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a sarcinilor de luptă 
puse de Conferința Națională. Datorită politicii externe independente și iubitoare 
de pace a Partidului Comunist Român, prestigiul internațional al României crește 
pe zi ce trece.

Poporul coreean se bucură sincer de toate realizările poporului frate român și 
le salută cu căldură.

După vizita Dumneavoastră în țara noastră, relațiile frățești de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări ale noastre, statornicite în lupta comună împotriva- 
imperialismului, pentru triumful măreței cauze a socialismului, s-au ridicat pe o 
treaptă și mai înaltă de dezvoltare. Partidul și poporul nostru relevă cu o mare sa
tisfacție acest lucru și sînt încredințate că aceste relații se vor întări și dezvolta 
continuu și de acum înainte în toate domeniile, pe baza principiilor marxism-leni
nismului si internaționalismului proletar.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura din toată inima multă sănătate și 
noi succese în activitatea Dumneavoastră de răspundere în numele înfloririi și dez
voltării Republicii Socialiste România.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene

Dragă tovarășe CEAUȘESCU,
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă adre

sez cele mai sincere felicitări tovărășești. Vă doresc din toată inima multă sănătate 
și noi succese în munca Dumneavoastră de înaltă răspundere pentru prosperitatea 
poporului român și înflorirea Republicii Socialiste România.

TODOR JIVKOV

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu.
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, în 

numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Polone și al nostru personal, vă adresăm cele mai 
bune felicitări și urări de sănătate, fericire personală și succese în activitatea Dum
neavoastră, spre binele poporului frate român, al dezvoltării multilaterale a Re
publicii Socialiste România.

Sîntem convinși că colaborarea dintre partidele și țările noastre se va adînci 
și în viitor în interesul ambelor noastre popoare prietene, al întăririi unității în
tregii comunități socialiste — bastion al păcii, libertății popoarelor și progresului 
în lumea contemporană.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe.
în numele Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania și al meu 

personal, mă alătur la nenumăratele dovezi de prietenie și simpatie pe care le 
primiți cu prilejul celei de-a 55-a aniversări.

Noi, comuniștii spanioli, vă considerăm ca unul din prietenii cei mai sinceri 
și iubiți ai partidului și poporului nostru, ca unui din conducătorii cei mai res
pectați ai mișcării muncitorești și comuniste internaționale, care' se distinge prin 
capacitatea sa creatoare, prin inițiativa și fermitatea sa în aplicarea și dezvoltarea 
ideilor marxism-leninismului.

Vă dorim mulți ani de viață, spre binele poporului român și al cauzei co
munismului. Dorim să folosim acest prilej pentru a vă reînnoi, din toată inima, 
sentimentele noastre de gratitudine și solidaritate față de Dumneavoastră și parti
dul Dumneavoastră.

Pentru Comitetul Executiv
al Partidului Comunist din Spania

SANTIAGO CARRILLO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă rog să 
primiți, Excelență, cele mai cordiale felicitări. îmi permit să adaug sincerele mele 
urări de sănătate deplină și de fericire personală, precum și urări de prosperitate 
pentru poporul român.

FRANZ JONAS
Președintele federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări, am onoarea, domnule președinte al Con
siliului de Stat, de a vă prezenta din partea mea și a poporului finlandez, felicitări 
călduroase și cele mai sincere urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
poporul Republicii Socialiste România.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în numele meu, al guvernului și al 
poporului nigerian, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări cu fericita ocazie 
a celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere.

Noi vă felicităm, domnule președinte, cu prilejul acestui important eveniment 
în viața unui om și vă urăm succese tot mai mari în activitatea Dumneavoastră deja 
foarte merituoasă și excepțională pentru progresul țării Dumneavoastră și pentru 
promovarea păcii în lume și înțelegerii internaționale.

Sîntem convinși că strînsa și fructuoasa cooperare existentă între cele două țări 
și popoare ale noastre va continua să cunoască o înflorire remarcabilă și să se întă
rească din ce în ce mai mult.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte considerații 
și stime.

General YAKUBU GOWON
Președintele Consiliului Executiv 

Federal
Comandant suprem 
al forțelor armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de naștere, vă 
transmit — în numele Comitetului nostru Director și al meu personal — căl
duroase felicitări și vă adresez cele mai bune urări de sănătate, prosperitate si 
viață îndelungată.

Cu înaltă considerație,

AGOSTINHO NETO



Astăzi se semnează 
acordulprivind încetarea 
războiului și restabilirea de peste hotare

păcii în Vietnam Aderarea
• DECLARAȚIILE FĂCUTE DE LE DUC THO Șl 
NGUYEN THI BINH • TARILE SOLICITATE AU 
ACCEPTAT PARTICIPAREA LA
CONTROL Șl SUPRAVEGHERE A RESPECTĂRII 

ACORDULUI

COMISIA DE
României

la Convenția
înainte de a părăsi, pe calea 

aerului, vineri, capitala fran
ceză pentru a reveni la Hanoi, 
Le Duc Tho, consilierul special 
al delegației R.D. Vietnam, la 
conferința cvadripartită în pro
blema Vietnamului de la Paris, 
a declarat : „Mîine, nu se va 
mai auzi glasul tunurilor și 
pacea va reveni în Vietnam“. 
El a subliniat că poporul viet
namez va intra într-o nouă e- 
tapă a istoriei sale, însuflețit 
de hotărîrea de a înfăptui ne
abătut clauzele acordului în
cheiat, de a trece la recon
strucția țării devastate de răz
boi, de a consolida și dezvolta 
relațiile de prietenie cu toate 
popoarele lumii, inclusiv cu 
poporul american.

încheierea acordului 
încetarea războiului și 
lirea păcii în Vietnam
tuie o mare victorie a poporului 
vietnamez în lupta sa îndelun
gată și grea pentru libertate și 
independență, o mare victorie 
a popoarelor Indochinei, a for
țelor iubitoare de pace din lu
me, a subliniat într-o conferin
ță de presă organizată în capi
tala Franței, Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, conducătoarea 
delegației . G.R.P. la conferința 
de la Paris cu privire la Viet
nam.

privind 
restabi- 
consti-

„41 Ahratn“ despre 
realizările României

Ziarul egiptean „AL 
AHRAM“ a publicat o suită 
de articole dedicate țării 
noastre, în care relevă reali
zările remarcabile obținute 
de România în cei 25 de ani 
care au trecut de la pro
clamarea Republicii, înaltul 
prestigiu al politicii sale de 
pace și colaborare interna
țională. „într-o perioadă re
lativ scurtă — scrie ziarul — 
poporul român a reușit să 
făurească un stat modern, cu 
o industrie avansată, să spo
rească considerabil venitul 
național și nivelul de trai al 
maselor. România a sărbăto
rit cea de-a 25-a aniversare’ 
a Republicii într-o atmosferă 
de entuziasm al întregului 
popor, pentru înfăptuirea 
hotăririlor adoptate de Con
gresul al X-lea si Conferința 
Națională a P.C.R. cu privi
re la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te“ „AL AHRAM“ relevă, 
de asemenea, extinderea con
tinuă a relațiilor externe ale 
țării noastre și sentimentele 
de sinceră prietenie cu care 
poporul român urmărește 
lupta tinerelor state pentru 
apărarea drepturilor lor ina
lienabile. România — arată 
ziarul — susține cu tărie 
obiectivele către care năzu
iesc statele arabe, cum sînt 
independența și suveranita
tea popoarelor lor, eforturile 
acestora pentru transformări 
economice și sociale. Pe a- 
ceastă linie, ea își dezvoltă 
relațiile cu Egiptul și cu alte 
state arabe.

privind ÎncetareaAcordul 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, a continuat Nguyen 
Thi Binh, a fost încheiat pe ba
za angajamentului S.U.A. de a 
respecta independența, suve
ranitatea. unitatea și integrita
tea teritorială a Vietnamului, 
dreptul la autodeterminare al 
populației sud-vietnameze, pe 
baza recunoașterii situației rea
le existente în Vietnamul de 
sud, adică a existenței a două 
administrații, două zone con
trolate de ele și a trei forțe po
litice. Acordul și protocoalele 
conțin o soluție acceptabilă 
pentru problemele militare și 
politice ale Vietnamului de sud, 
a adăugat vorbitoarea.

Ca parte la conferința de la 
Paris cu privire la Vietnam și 
care semnează acordul privind 
încetarea războiului și restabi
lirea păcii, Guvernul Revolu
ționar Provizoriu își confirmă 
intenția fermă de a îndeplini 
prevederile acordului, a decla
rat ministrul afacerilor externe 
al G.R.P.

Guvernele Canadei, Ungariei, 
Indoneziei și Poloniei au anun
țat acceptarea participării țări
lor respective la Comisia inter
națională de control și suprave
ghere a respectării acordului 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam — 
informează agențiile A.P., 
M.T.I., ANTARA și P.A.P.

Conform art. 18 al acordului, 
Comisia va începe să activeze 
atunci cînd în Vietnam va intra 
în vigoare încetarea focului.

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a anunțat că 
a acceptat invitația de a par
ticipa la conferința internațio
nală în problema vietnameză 
care, potrivit termenilor Acor
dului de pace recent parafat, 
urmează să aibă loc la 30 de 
zile după semnarea documentu
lui.

Guvernul algerian a dat pu
blicității o declarație care subli
niază că acordul privind înceta
rea războiului în Vietnam se 
înscrie ca „o contribuție hotă- 
rîtoare la eliminarea focarelor 
de insecuritate“, la întărirea pă
cii și securității internaționalei 
Declarația relevă necesitatea de- 
săvîrșirii păcii în Vietnam, a in
staurării unei ere de stabilitate 
în întreaga Indochină.

de transport
internațional
pe șosele

sau aplicarea

depunerea În
de aderare, au

Reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România pe lîngă Organiza
ția Națiunilor Unite, amba
sadorul Ion Datcu, a prezen
tat secretarului general al 
O.N.U. instrumentul privind 
aderarea țării noastre la 
Convenția referitoare la con
tractul de transport interna
țional de mărfuri pe șosele 
(O.M.R.) și la Protocolul de 
semnătură al acesteia, întoc
mite la Geneva, la 19 mai 
1956, cu o rezervă la preve
derile articolului 47 în sen
sul neacceptării jurisdicției 
obligatorii a Curții Interna
ționale de Justiție pentru li
tigiile care ar apare între 
Părțile contractante privind 
interpretarea 
Convenției.

O dată cu 
strumentului
fost transmise depozitarului 
și Declarațiile Consiliului de 
Stat la articolul 42 al Con
venției, articol care nu res
pectă principiul participării 
Universale a statelor la trata
tele internaționale multilate
rale pentru care obiectul și 
scopul acestora prezintă in
teres, precum și la articolul 
46, care menține starea de de
pendență a unor teritorii, 
ceea ce nu este în concor
danță cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite și cu docu
mentele adoptate de O.N.U. >

Convenția sus-menționată 
va intra in vigoare, în ceea 
ce privește Republica Socia
listă România, în a 90-a zi 
după depunerea instrumen
tului de aderare, și anume la 
23 aprilie 1973.

A

Incelare a focului ia Laos ?
Cuvîntarea premierului laoțian

Luînd cuvîntul în fața Adu
nării Naționale a Laosului, pri
mul ministru Suvanna Fuma a. 
afirmat că, în jurul datei de 12 
februarie, va avea loc încetarea 
focului pe teritoriul laoțian, 
factor de natură să determine 
intrarea, în faza hotărîtoare a 
convorbirilor de pace dintre 
cele două părți laoțiene intere
sate — transmite agenția 
FRANCE PRESSE. Premierul 
guvernului de la Vientiane a

precizat că, în cursul săptămî- 
nii viitoare, vor fi reluate ne
gocierile între reprezentanții 
Frontului Patriotic din Laos și 
cei ai administrației de la Vien
tiane. El și-a exprimat, de ase
menea, speranța că, în urma 
convorbirilor, se va putea sta
bili data alegerilor încă în 
cursul acestui an, în vederea 
constituirii unei noi Adunări Na- 
'ționale.

• LA INVITAȚIA C.C. AL 
P.C. DIN CEHOSLOVACIA ȘI 
A GUVERNULUI R. S. CEHO
SLOVACE, vineri au sosit la 
Praga. într-o vizită prieteneas
că, Edward Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., Piotr 
Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri, alți condu
cători de partid și de stat ai 
Poloniei.

în aceeași zi, au început con
vorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări.

• CU PRILEJUL SEMNĂRII 
protocolului comercial româno- 
sovietic Pe anul 1973, ambasa
dorul României în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus, a 
oferit, vineri, un cocteil, în sa
loanele ambasadei.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Fără consimțâmîntul 
Londrei...

A PRIMUL MINISTRU AL 
CANADEI, Pierre Elliott Tru
deau, a afirmat că problema 
majorării numărului membrilor 
Parlamentului canadian va fi 
rezolvată fără a se cere consim- 
țămîntul forului legislativ brita
nic (în unele situații, asemenea 
consultări erau, pină acum, im
plicate prin apartenența Canadei 
la Commonwealth). Problema — 
a considerat primul ministru — 
este de competența Parlamentu
lui canadian și ea va fi rezol
vată fără consultarea Westmin- 
sterului.

• AGENȚIA B.T.A. INFOR
MEAZĂ că reprezentanții Bul
gariei și Grecifeî au semnat un 
protocol privind construirea u- 
nei linii de radio-releu Sofia — 
Atena. Linia va contribui la 
dezvoltarea comunicațiilor tele 
fonice și telegrafice directe, pre
cum și la schimbul de programe 
de televiziune și de' radio între 
cele două țări. Ea va permite, 
de asemenea, lărgirea comuni
cațiilor de tranzit între Orien
tul Apropiat și Africa de nord 
cu Europa centrală și țările 
scandinave.

• LA MOSCOVA A FOST ÎN
FIINȚATA o reprezentanță per
manentă a firmei nipone „Toyo 
Menka Kaisha L.T.D.“, cea de-a 
treisprezecea reprezentanță a u- 
nei firme din Japonia în capita
la sovietică. Președintele firmei, 
Kazuo lasumoto, a relevat cu a- 
cest prilej că întreprinderea sa 
intenționează să sporească livră
rile de diferite instalații, inclu 
siv pentru modernizarea indus
triei de automobile sovietice.

Festivitățile din India

A GREVA MUNCITORILOR 
DE LA RAFINĂRIILE DE PE
TROL DIN BELGIA a luat sfîr- 
șit vineri, ca urmare a unui a- 
cord intervenit în cadrul nego
cierilor dintre sindicate și pa
tronat. Greva fusese declanșată 
la 15 ianuarie, în sprijinul re
vendicărilor muncitorilor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață.

• CU PRILEJUL CELEI 
DE-A 23-A ANIVERSARI A 
PROCLAMĂRII REPUBLICII 
ÎN INDIA, în diferite orașe și 
regiuni ale țării au avut Ioc 
manifestații și mitinguri. Pe 
străzile principale ale capitalei, 
s-a desfășurat parada militară 
și marea demonstrație la care 
au asistat președintele Indiei 
Varahagiri Venkata Giri, pre
mierul Indira Gandhi. membri 
ai guvernului central, șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Delhi.

• GUVERNUL PAKISTANEZ 
a recunoscut guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei, 
a informat, joi, ministrul de ex
terne al Pakistanului.

Nervozitate la bursele occidentale
Bursele de schimb occidentale au fost marcate joi de nervo

zitate si incertitudine, cursul dolarului continuînd să se afle 
în scădere. Această tendință a fost vizibilă în special în tran
zacțiile dintre bănci. La Zürich, unde miercuri era cotat la 
3,7150 franci, dolarul a scăzut, în cursul zilei de joi, pînă la 
3,6675 franci, în timp ce la Bruxelles, după fluctuații majore, 
moneda S.U.A. a pierdut șapte centime, stabilindu-se la 44,15 
franci. Scăderi similare au fost înregistrate și la bursele din 
Paris, Frankfurt pe Main, Milano, Londra și Tokio.

Comentînd noul recul al dolarului, agenția FRANCE PRESSE 
apreciază că el pare a fi determinat de hotărîrea Băncii cen
trale elvețiene de a nu mai susține moneda americană, după 
atingerea de către cursul acesteia, în urmă cu două zile, a nive
lului său minim admis.

în conformitate cu rezolu
ția Adunării Generale a 
O.N.U. din 2 noiembrie 1972, 
o conferință internațională 
pentru sprijinirea victimelor 
colonialismului și apartheidu
lui va fi convocată la Oslo, 
în perioada 9—14 aprilie a.c. 
O hotărîre în acest sens a 
fost adoptată de Comitetul de 
organizare a Conferinței, la 
încheierea reuniunii sale pre
gătitoare de trei zile, desfă
șurată în capitala Norvegiei. 
Organizatorii au precizat că 
la această manifestare vor 
lua parte aproximativ 200 de 
delegați din 62 de țări, pre
cum și reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare din Afri
ca șî ai unor comitete ale 
O.N.U.

Luptători ai forțelor patrioti
ce angoleze, în fața rămă
șițelor unui avion militar por

tughez doborit de ei

ATACURI ALE

RIPOSTĂ DATĂ PROVO
CĂRILOR COLONIALISTE

• Ședința comună de la Conakry • Cerere 
pentru convocarea Consiliului de Securitate în 

legătură cu acțiunile agresive ale Rhodesiei
La Conakry a avut loc o șe

dință comună la care au partici
pat membrii Comitetului Cen
tral al Partidului Democrat din 
Guineea, reprezentanți ai con
ducerii Partidului African al In 
dependenței din Guineea-Bissau 
șl Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) și ai Frontului de 
Eliberare din Mozambic 
(F.R.E.L.I.M.O.) — anunță pos
tul de radio guineez, reluat d®

Tineretul lumii

PORTUGALIA

Șomajul

nor- 
cinci

absolvenților »
Unul din cele mai infor

mate cotidiene portugheze, 
GACETA DO LȘSBOA notea
ză că „niciodată amenința
rea șomajului printre tinerii 
absolvenți n-a fost atît de 
gravă și de mare ca în a- 
cest an“. Potrivit datelor es
timative ale Ministerului 
Muncii și Organizării Socia
le circa jumătate din cei 
10C00 absolvenți ai actua
lei promoții a universităților 
și institutelor tehnice portu
gheze nu vor găsi de lucru 
„în economie și în celelalte 
sectoare naționale". Majori
tatea marilor întreprinderi 
au făcut cunoscut că din 
cauza foartei slabe conjunc
turi nu vor angaja in aceas
tă vară decît circa o treime 
din numărul de cadre tehni
ce superioare recrutate 
mal în fiecare din cei 
ani anteriori.

14 mari întreprinderi 
două dintre institutele
mai importante de proiec
tări în domeniul construcții
lor au anunțat că nu vor an
gaja nici un nou cadru teh
nic. Rectorul universității din 
Coimbra, una din cele mai 
renumite din țară și ai cărei 
absolvenți sînt, de obicei, 
foarte căutați pentru exce
lenta lor pregătire, a anun
țat că ofertele de angaja
re primite pentru promoția 
de absolvenți ai acestui an 
universitar nu acoperă 
jumătate din numărul 
țiaților".

GACETA DO LISBOA 
cu vădită ironie amară că 
„mulți absolvenți vor avea 
de rezolvat o problemă pe 
care nici cea mai nouă ge
nerație de ordinatoare nu ar 
fi în stare s-o rezolve". E 
vorba, evident, de problema 
găsirii unei slujbe. Ca o 
ilustrare a veracității ironi
cei observații a cotidianului 
portughez, putem cita un 
fapt semnalat de corespon
dentul din Lisabona al ziaru
lui elevețian Neue Zurcher 
Zeitung. Un absolvent al 
Universității din Lisabona 
(facultatea de drept) s-a 
prezentat Ia concursurile 
pentru angajarea de func
ționari de administrație la 
trei instituții din trei orașe 
diferite. El a eșuat din cau
za concurenței acerbe, a nu
mărului foarte mare de can
didați. In cele din urmă, mi
nat 
dus 
din 
s-a 
pentru 
țători. Spre marea lui decep
ție, a constatat că erau în
scriși 125 de candidați pen
tru 4 posturi vacante.

decît 
licen-

scrie,

de o ultimă speranță, s-a 
într-o localitate rurală 
departamentul Mora și 
prezentat la concursul 

angajarea de învă-

P. N.

Conferința interparlamentară
pentru securitate și cooperare 

in Europa
HELSINKI 26 (Agerpres). — 

Trimisul special, Dumitru Ținu, 
transmite : La Helsinki s-au 
deschis, vineri, lucrările Confe
rinței interparlamentare pentru 
securitate 
ropa. La 
circa 200 
țări (28 
S.U.A. și

agenția TASS. Luînd cuvîntul în 
cadrul lucrărilor, președintele 
Seku Ture, secretar general al 
P.D.G., Luis Cabrai, membru al 
Biroului Politic al P.A.I.G.C., și 
Samora Machel, președintele 
F.RE.L.I.M.O., au subliniat ne
cesitatea adoptării unor măsuri 
urgente pentru extinderea ope
rațiunilor militare ale armatei 
de eliberare din Guineea-Bissau, 
întărirea unității P.A.I.G.C. și 
intensificarea muncii ideologice 
în rîndul populației din zonele 
eliberate.

Președintele Seku Ture a a- 
nunțat, cu acest prilej, că toți 
participanții la atentatul împo
triva lui Amilcar Cabrai au fost 
arestați.

Reprezentanții la O.N.U. al 
Guineei, Sudanului și Kenyei au 
adresat președintelui Consiliu
lui de Securitate o scrisoare în 
care se raliază cererii Zambiei 
privind convocarea de urgență 
a Consiliului pentru examinarea 
situației explozive de Ia frontie
rele zambiene, generată de ac
țiunile represive, ale Rhodesiei 
— transmite agenția FRANCE 
PRESSE. în scrisoare se arată 
că aceste acțiuni constituie o 
„amenințare la adresa păcii' 
securității întregii zone“.

PATRIOȚILOR 
MOZAMBICANI

Forțele patriotice ale Fron
tului de Eliberare din Mo
zambic (F.R.E.L.I.M.O.) au 
lansat, la începutul acestei 
luni, două atacuri asupra po
zițiilor deținute de trupele 
portugheze în provincia Tete, 
la Furancungo „ și Fingoe — 
anunță un comunicat al 
F.R.E.L.I.M.O., dat publicită
ții la Dar es Salaam. Au fost 
distruse 17 depozite de mu
niții, precum și o serie de in
stalații militare.

Aceste acțiuni ale patrioți- 
lor mozambicani, arată co
municatul, au loc în cadrul 
ofensivei inițiate recent în 
provincia Tete, unde a fost 
deschis un nou front opera
țional.

și cooperare în Eu- 
conferință participă 
de delegați din 30 de 

de țări europene, 
Canada), observatori 

din partea grupurilor interpar
lamentare din numeroase alte 
țări și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale. Țara 
noastră este reprezentată de o 
delegație a grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, 
formată din deputății prof. Tu- 
dor Drăganu, vicepreședinte al 
grupului, Ion Mărgineanu, se
cretar al Marii Adunări Na
ționale, Alexandru Ionescu, se
cretar aii Comisiei pentru poli
tică externă a Marii • Adunări 
Naționale, și prof. Roman Mol- 
dovan, președintele Camerei de 
comerț. >

în ședința inaugurală, preșe
dintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, a rostit un cu- 
vînt de salut, în care a subli
niat că reuniunea are loc sub 
semnul dorinței reprezentanți
lor parlamentari de a-și consa
cra energiile înfăptuirii secu
rității și cooperării în Europa.

Noi știm — a spus vorbitorul 
— că, în ultimii ani s-au de
pus eforturi serioase în favoa
rea convocării unei conferințe 
general-europene, unde partici
panții să poată aborda, fără 
condiții sau prejudecăți, toate 
problemele moștenite din tre
cut și care încă își mai aruncă 
umbra asupra securității și coo
perării popoarelor din Europa. 
Arătînd că securitatea nu este 
numai o problemă a guverne
lor ci privește toate popoarele 
continentului, șeful statului fin
landez a subliniat rolul ce re
vine parlamentarilor, ca aleși 
ai popoarelor respective, în a- 
ceastă operă de mare însemnă
tate pentru destinele Europei.

în aceeași zi, participanții la 
conferință au aies ca președin
te pe Johannes Virolainen, pre
ședintele grupului finlandez al 
Uniunii Interparlamentare.

în cadrul dezbaterilor ple
nare au luat cuvîntul reprezen
tanți ai grupurilor parlamenta
re din R.D. Germană, U.R.S.S., 
Polonia, Spania, R.F. a Germa
niei, Iugoslavia, România, Ce
hoslovacia, S.U.A., Ungaria, An
glia, Elveția, precum și repre
zentantul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

Constituirea ariei sociale
în economia chiliana
Proiect de lege înaintat parlamentului 

Republicii Chile
Cu semnătura președintelui Republicii, dr. Salvador Allen- 

de, și a ministrului economiei, Orlando Millas, a fost înaintat
parlamentului chilian proiectul de lege privind constituirea a- 
riei sociale în economia națională.

„Prin acest proiect de lege 
a declarat Orlando Millas — 
propune o soluție definitivă 
problema acelor

se 
în 

întreprinderi 
care vor constitui aria socială a 
economiei și unde, din cauza u- 
nor situații conflictuale, se 
mențin încă în vigoare măsuri

guvern belgian

Funeraliile oficiale ale 
Amilcar Cabrai, secre'tarul 
neral al Partidului African 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.), vor avea loc
la 1 februarie în capitala Repu
blicii Guineea, se anunță în-
tr-un comunicat al P.A.I.G.C., 
difuzat de postul de radio Co
nakry.

Instalarea noului

Noul guvern belgian a depus 
vineri jurămîntul în prezența 
regelui Baudouin. Odată cu în
deplinirea acestei formalități, în 
Belgia se încheie îndelungata 
criză politică, declanșată la 22 
noiembrie 1972, ca urmare a de
misiei cabinetului Eyskens.

Lista noului guvern tripartit 
cuprinde 22 de miniștri între 
care și premierul Edmond Le- 
burton (socialist) și doi vicepre- 
mieri — Leo Tindemans (social- 
creștin) și Willy de Clercq (libe
ral), precum și 14 secretari de 
stat.

în ce privește Împărțirea por
tofoliilor ministeriale, socialiști- ' 
lor și social-creștinilor le revin 
cîte 9, iar liberalilor 4.

Insula Vestmanna din largul coastelor islandeze a fost, după 
cum am informat cititorii noștri, devastată de erupția unui 

vulcan.
Iată în fotografia de sus o imagine a localității Vestmanaeyar 
— cea mai importantă așezare din insulă — înainte de cata
clismul natural. în fotografia de jos, aspect din . timpul erupției 

vulcanice.

Efortul pentru atingerea nivelului teh
nologic al țărilor avansate a fost un fac
tor important al creșteriii rapide a inves
tițiilor japoneze în uzine și întreprinderi, 
precum și al modernizării industriei țării. 
Ea a reușit să ajungă acest nivel în 
numeroase domenii și vinde mărfuri pro
duse de complexe industriale moderne Ia 
prețuri relativ reduse în alte țări. Ca forță 
economică în ascensiune, Japonia este în 
căutare de piețe de desfacere a produselor 
sale ceea ce ascute concurența sa cu alte 
puteri capitaliste. S.U.A. a devenit treptșt o 
piață de desfacere pentru japonezi căreia a- 
ceștia i-au destinat 30 la sută din totalul 
schimburilor lor comerciale, situație care a 
contribuit la înregistrarea unui deficit ame
rican în legăturile comerciale cu Japonia. 
Cum Ia Tokio se manifestă tendința 
diversificare mai 
lor comerciale cu 
Piața comună ca 
nia uri concurent 
se află sub zero 
rit unor restricții 
de produse aparținind

Spaniei care ocupă locurile 5 și 6 pe plan 
mondial. Agregatele s-au ridicat la 
12 000 000 tone întrecînd recordul american 
de 11 600 000 stabilit în 1943. Constructorii 
de nave vest-europenl se tem că domina
ția japoneză în sectorul respectiv va de
păși cele 50 de procente din totalul lansă
rilor de nave occidentale pe care le dețin 
deja, amenințîndu-le pur și simplu exis-

Concurența
de 

accentuată a schimburi- 
diferite zone geografice, 
și S.U.A. văd în Japo- 
de temut. Relațiile lor 
grade datorită menține 
la importul a circa 90 

__ „_____  ___J celeilalte părți,
deși se recunoaște, în principiu, necesita
tea accelerării liberalizării reciproce a 
schimburilor comerciale. Ochii îngrijorați 
ai vest-europenilor și americanilor ke în
dreaptă spre anumite sectoare în care ja
ponezii și-au concentrat toate eforturile.

în primul rind, industria construcțiilor 
de nave al cărei simbol este „Nisseki Ma- 
ru" cel mai mare tanc petrolier din lume, 
cu o capacitate de 372 000 de tone care ope
rează între Kore și țările Golfului Persic. 
Compania cea mai mare din această tară 
I.H.I. (Ishikawajima-Harima Heavy Indus- 
tries) a lansat la apă in 1971 nave cu un 
total de 2 230 000 tone în cele cinci șantie
re navele de care dispune, adică echiva
lentul producțiilor naționale ale Franței și

japoneză

tența, și așa încercată de crize financiare 
repetate. Previziunile par întemeiate, cel 
puțin după planurile pe care le desfășoa
ră companiile navale japoneze : I.H.I. con
struiește docuri cu o capacitate de un mi
lion de tone lîngă Nagoya, „Mitsubishi 
Heavy Industry“, construiește docuri ase
mănătoare lîngă Nagasaki etc. Pentru sa
tisfacerea oricărui gen de comenzi, japo
nezii dispun de un vas îri întregime au
tomatizat numit „Seiko Maru“. de un sis
tem de computere întrebuințat la confecțio
narea navelor; două nave pot fi construi
te simultan în același doc după sistemul 
ROTAȘ (rotare și alunecare).

In al doilea rind, industria constructoa-
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de rechiziție și de intervenție 
din partea statului. Guvernul — 
a spus Millas — stăruie asupra 
lichidării dominației monopolis
te oligafhice, prin trecerea 
proprietatea socială a celor 
de întreprinderi monopoliste 
importanță strategică pentru 
conomia națională“.

în proiect sînt enumerate 
treprinderile — diri categoria 
lor 90 — care compun deja 
aria proprietății sociale (fele fu
seseră achiziționate de stat, prin 
negocieri directe sau prin cum
părarea acțiunilor), precum și 
cele care, potrivit aprecierilor 
care le va emite Parlamentul, 
vor putea să facă parte din a- 
cest sector sau din cel al pro
prietății mixte. în legătură 
acestea, proiectul prevede, 
cazul proprietarilor dispuși 
negocieze cu autoritățile, stabili
rea unei administrații integrate 
mixte, pînă la trecerea definiti
vă a întreprinderilor respective 
în aria proprietății sociale.

Ședința guvernului 
cipriot

ipra 
>lis- 

în
90 
de 
e-

în- 
ce-

cu 
în 
să

• LA NICOSIA A AVUT LOC 
O ȘEDINȚA A GUVERNULUI, 
la care a participat și președin
tele Ciprului, arhiepiscopul Ma- 
karios. Reuniunea a fost consa. • 
erată discutării situației create 
în insulă în urma acțiunilor 
provocatoare întreprinse, în ul
timul timp, de anumite organi
zații nelegale. Președintele Ma- 
karios a condamnat acțiunile a- 
celor elemente care provoacă in
cidente pentru a face să eșueze 
alegerile prezidențiale, stabilite 
pentru data de 18 februarie, și 
a subliniat că alegerile vor avea 
loc în orice condiții.

re de avioane, după expresia unui cores
pondent american „merge prea departe, 
prea repede“. De la reparații și folosirea 
licențelor s-a trecut la programe proprii. 
Proiectul cel mai reușit îl constituie avi
onul „Namco YS 11“ care a găsit 
rători în toată lumea, inclusiv 
Doar cu puțin timp mai înainte, 
zii cumpărau proiecte americane, 
cent, ei să le ofere acestora licența unui 
alt avion reușit „Mitsubishi MU2“. Alte 
trei avioane, de data aceasta nu utilitare, 
se găsesc în halele de asamblare — 
produse absolut inedite ale industriei ja
poneze după război.

în al treilea rind, industria electronică 
desface pe piața internă și internațională 
o gamă largă de produse, de la tranzis- 
toare. Ia computere de mare precizie. 
Există mai mult de 200 de companii pe lis
ta oficială a exportatorilor japonezi de a- 
parate electronice. Cea mai recentă reve
lație a microelectronicii japoneze este 
calculatorul de buzunar. Echipamentul e- 
lectronîc pare să fi pătruns cel mai ușor 
pe piețele străine deschizînd drumu] mul
tor altor produse șl de aceea este explica
bilă creșterea intr-un ritm de 20—29 la 
sută, anual, a producției acestei ramuri 
industriale. Cererea de pe piețe atestă nu 
numai calitatea produselor, dar acționează 
ca un stimulent : 26 la sută din întreaga 
producție a industriei electronice occiden
tale reprezintă aportul exclusiv al Japo
niei. Subsidiile foarte substanțiale acor
date de stat finanțează în prezent proiec
te ale unei noi generații de computere. 
Computerele japoneze, cu excepția siste
melor celor mai mari, pot concura cu suc
ces computerele americane atît pe piața 
S.U.A. cit și pe piețele vest-europene.

cumpă- 
S.U.A. 

japone- 
ca re-

DOINA TOPOR


