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expresie a înaltei prețuiri și a dragostei fierbinți 
față de marele fiu al patriei, ctitorul României socialiste
FELICITĂRI SI URĂRI

ADRESATE DE COMITETUL 
POLITIC EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost sărbătorit, dumini
că, 26 ianuarie, cu prilejul a- 
niversării zilei de naștere și 
omagierii îndelungatei sale 
activități revoluționare, în ca
drul unei solemnități, care a 
avut loc la sediul C.C. al 
P.C.R.

Au participat membrii și 
membrii supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretarii Co
mitetului Central al partidu
lui, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului. S-a dat 
citire Scrisorii adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guver
nul Republicii Socialiste 
România.

Scrisoarea a fost prezentată 
de tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. 
el P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
mulțumind cu căldură pen
tru felicitările, sentimentele 
și urările exprimate în Scri
soare, a rostit o cuvîntare, 
urmărită cu multă atenție și 
subliniată cu îndelungi și vii 
aplauze.

Desfășurată sub semnul 
înălțătorului moment aniversar, 
solemnitatea s-a constituit in
tr-un fierbinte omagiu pe 
care comuniștii, toți cetățenii 
tării îl aduc, în această zi de
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SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R

Mult stimate și iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,
La aniversarea zilei de naștere și a 

peste 50 de ani de amplă și intensă 
activitate revoluționară, permiteți-ne ca 
în deplin consens cu toți fiii României 
socialiste, care vă înconjoară cu alese 
sentimente de profundă stimă și înaltă 
prețuire, să vă adresăm dumneavoastră, 
strălucit conducător de neam și țară, 
cele mai calde felicitări și urări de să
nătate și fericire, de viață îndelungată, 
înnobilată continuu de mărețe împli
niri, noi și mari succese in activitatea 
de supremă răspundere pe care o des- 
fășurați, cu abnegație și cutezanță co
munistă, în fruntea partidului și statu
lui, spre binele și prosperitatea întregii 
națiuni, pentru înălțarea scumpei noas
tre patrii pe culmile tot mai luminoase 
ale socialismului și comunismului.

în această memorabilă zi, devenită 
sărbătoarea scumpă a întregului popor, 

1 însoțim vibrantul nostru omagiu cu 
\ recunoștința fierbinte pe care v-o da

torăm dumneavoastră, marele erou al 
noțiunii române, ctitor al României so
cialiste moderne, înflăcărat militant re
voluționar și patriot, care v-ați dedicat 
viața, din cei mai tineri ani, luptei pen
tru libertatea, demnitatea și fericirea 
poporului, slujirii cu credință a măre
țelor idealuri de independență și pro
gres, triumfului revoluției socialiste, în
floririi necontenite a patriei, cauzei co
laborării, înțelegerii șî păcii în lume.

Dăm cu toții o înaltă apreciere con
tribuției dumneavoastră inestimabile la 
întărirea unității și creșterea continuă 
a rolului conducător al partidului nos
tru comunist - continuatorul celor mai 
înaintate tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare, ale poporului român — care

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, CONSILIUL DE STAT 

SI GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

împlinqrte în acest an șase decenii și 
jumătate. de eroică și glorioasă exis
tență. Ne facem o datorie de conștiin
ță din a sublinia și cu acest prilej 
aniversar că. prin suflul nou pe care 
l-ați imprimat, după Congresul al 
IX-lea, întregii vieți politice și econo- 
mico-sociale din patria noastră, ați 
adus o uriașă contribuție la promova
rea în munca tuturor comuniștilpr a 
unui stil dinamic, revoluționar, profund 
creator, pătruns de o înaltă responsa
bilitate față de prezentul și viitorul pa
triei, ați stimulat neabătut întărirea le
găturii partidului cu masele, cu făuri
torii de bunuri materiale si spirituale, 
ați vegheat permanent ca întreaga

(Continuare în pap. a 4-a)

AL COMITETULUI CENTRAL

CUVÎNTAREA
Dragi tovarăși,
Doresc să încep prin a vă mul- 

țufni din toată inima pentru 
aprecierile si urările ce mi le-ați 
adresat cu prilejul zilei mele de 
naștere si al unei îndelungate 
activități în rindurile partidului, 
în slujba patriei, a poporului, a 
socialismului si comunismului.

Doresc, dc asemenea, să adre
sez cele mai calde mulțumiri 
partidului, întregului nostru po
por pentru manifestările de în
credere și prețuire ce îmi sînt

TOVARĂȘULUI NICOLAE
adresate și cu acest prilej. Văd 
în toate acestea o expresie a 
încrederii depline în politica 
partidului nostru comunist, in 
hotăririlc Congresului al XIH-lea 
al partidului, o expresie a în
crederii în calea de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate șî de înaintare a pa
triei noastre spre comunism.

Tot ceea ce am realizat este 
rezultatul politicii juste a parti
dului nostru, al faptului că el 
aplică în mod creator principiile 

*

socialismului științific, ale mate
rialismului dialectic și istoric, 
adevărurile gcneral-valabile, la 
condițiile si realitățile din țara 
noastră.

Toate aceste mărețe înfăptuiri 
se datoresc muncii entuziaste a 
întregului popor, a clasei munci
toare, a țărănimii, intelectualită
ții, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
care, intr-o deplină unitate, în
făptuiesc neabătut politica in
ternă și externă a partidului si
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statului nostru, ce corespunde 
pe _ deplin intereselor întregii 
națiuni.

Este, fără îndoială, plăcut — 
în asemenea împrejurări — sa 
constați eă anii care au trecut 
au fost folosiți în interesul po
porului, al cauzei socialismului 
și comunismului, al păcii. Este 
fără nici o îndoială o bucurie 
să constați că. în această ac
tivitate, ai adus o contribuție,

(Continuare in r>ao 2—3)
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împreună cu intregul partid, cu 
întregul popor, la mărețele În
făptuiri realizate de popor pe 
calea socialismului si comunis
mului. Toate acestea ne cer să 
depunem în continuare noi 
eforturi, să lucrăm și mai bine 
pentru a asigura unirea efortu
rilor întregului partid, ale Între
gului popor in realizarea hotă- 
rîrilor istorice ale Congresului 
al XIII-lea al partidului.

Nu doresc să mă opresc asu
pra înfăptuirilor din trecut ; ele 
sînt bine cunoscute.

Acum ne aflăm la începutul 
unui nou cincinal. Sîntcm în 
primul an în care trecem la rea
lizarea. de fapt, a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, a pla
nului de dezvoltare economico- 
socială pînă în 1990 si. în pers
pectivă. pînă în anul 2000. Tre- 
eem la realizarea unei noi etape 
de dezvoltare a patriei noastre, 
care trebuie să ducă, pină în 
1990. la trecerea de la stadiul de 
tară in curs de dezvoltare la 
acela de tară socialistă mediu 
dezvoltată.

Așa cum am menționat în mai 
multe împrejurări, avem toate 
condifiunile nentru realizarea cu 
succes a hotărîrilor Congresului, 
a planului de dezvoltare, a Pro
gramului partidului. Acum hotă- 
rîtoare sînt măsurile și activita
tea practică, organizatorică, de 
înfăptuire a lor.

Avem un program bun. un 
plan ce dă o perspectivă minu
nată dezvoltării patriei noastre. 
Avem toate conditîunile pentru 
a le realiza. Mai presus de toa
te, avem o minunată clasă mun
citoare. o țărănime, o intelec
tualitate care acționează în de
plină unitate sub conducerea 
partidului ; avem un popor mi
nunat. entuziast, care este ferm 
hotărîl să înfăptuiască hotărîri- 
ie si programul de dezvoltare a 
patriei noastre.

Depinde acum de munca parti
dului nostru, a tuturor acelora 
care, în diferite sectoare de ac
tivitate, de partid si de stat, în 
domeniul economic sau în sec
toarele științei, invățămîntului. 
culturii, au misiunea și răspun
derea de a acționa pentru rea
lizarea în viată a tuturor aces
tor hotărîri și programe.

Aceasta impune si Comitetului 
nostru Politic Executiv si Con
siliului de Stat, guvernului. Co
mitetului Central al partidului, 
de a acționa cu toată răspunde
rea și cu întreaga fermitate în 
vederea bunei organizări si con
duceri a tuturor sectoarelor de 
activitate.

Am trecut la realizarea unor 
măsuri importante, care trebuie 
să asigure o mai bună organi
zare a producției si a muncii in 
toate sectoarele. Trebuie să fa
cem in așa fel incit să înfăptuim, 
în_ timpul stabilit, toate aceste 
măsuri. încă din prima jumătate 
a acestui an să trecem la rea
lizarea primei etape a acestor 
măsuri, astfel ca, în linii gene
rale, în anul viitor, pînă la Con
ferința . Națională a partidului, 
să_ realizăm în întregime aceste 
măsuri în toate sectoarele de 
activitate.

Avem o serie de programe pe 
ramuri si subramuri, care con
cretizează obiectivele generale 
stabilite dc Congresul al XIII-lea 
al partidului, dc planul de dez
voltare economico-socială și de 
Programul partidului si dau fie
căruia o orientare clară, un 
program precis de muncă $1 de 
activitate. Pe această bază se 
poate spune că depinde acum de 
felul cum fiecare dintre noi, 
fiecare activist de partid și de 
stat va acționa pentru realizarea 
tor. Fără îndoială că aceasta 
presupune o mai bună organiza
re a muncii. întărirea răspunde
rii, ordinii, disciplinei, a contro
lului, o mai 'bună repartizare a 
forțelor și a cadrelor, o largă 
activitate de unire a eforturilor 
tuturor oamenilor muncii, ale 
întregului ponor, intensificarea 
muncii de ridicare a pregătirii 
profesionale, tehnice — deoarece 
numai cu oameni cu înalt nivel 
de pregătire profesională și teh
nică se pot realiza obiectivele 
noii revoluții tehnico-științificc, 
se poate realiza noua calitate a 
muncii și vieții, se poate înfăp
tui noua revoluție agrară.

Congresul științei șl învăță- 
mintului a dezbătut pe larg 
programul și orientările în a- 
ceastă direcție. Avem în a- 
ceste domenii o perspectivă 
clară. Trebuie să facem totul 
pentru a înfăptui în cele mal 
bune condițiuni programul și 

orientările stabilite. Să nu ui
tăm nici un moment că, nu
mai șl numai pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, numai înfăptuind 
noua revoluție tehnico-știin- 
țifică și nbua revoluție agrară 
vom pijtca realiza hotăririle 
Congresului al XIII-lea, Pro
gramul partidului, vom asigu
ra ridicarea patriei noastre la^ 
un nivel tot mai înalt de dez
voltare, in toate sectoarele.

în același timp, trebuie să 
intensificăm activitatea poll- 
tico-educativă. de formare a 
omului nou, de dezvoltare a 
conștiinței revoluționare, de 
ridicare a nivelului ideologic, 
politic al partidului, deoarece 
numai un partid cu o concep
ție revoluționară înaintată, 
cu un înalt nivel ideologic și 
politic, poate să-și îndepli
nească în bune * condițiuni ro
lul de forță politică conducă
toare a societății. Trebuie să 
înțelegem bine cii trăim o epo
că în care au Ioc mari trans
formări, noi descoperiri în 
toate domeniile, care creează 
noi orizonturi, noi perspective, 
deschid căile pentru o ampli
ficare a cunoașterii și înțele
gerii mai bune a tainelor na
turii și ale universului în ge
neral, pentru folosirea tuturor 
acestora în interesul progre
sului și bunăstării oamenilor, 
al popoarelor.

Trebuie, de asemenea, să în
țelegem bine că, în conformi
tate cu noile realizări și pro
grese ale societății noastre, cu 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a relațiilor sociale, se 
schimbă și felul de muncă, de 
organizare a societății și a tu
turor sectoarelor, precum și 
diferitelor concepții despre 
activitatea statului, a partidu
lui, a celorlalte organisme ale 
societății noastre. Toate a- 
cestea merg în direcția crește
rii și mai puternice a rolului 
maselor, al poporului, in con
ducerea și în realizarea făuri
rii socialismului și comunis
mului.

Sînt multe lucruri vechi, la 
care, pe parcurs, am renunțat. 
Mai sint unele care ne țin 
incă incleștați, nu ne permit 
să înțelegem mai bine noile 
perspective. Trebuie să pri
vim toate realitățile prin con
cepția revoluționară materia- 
list-diaiectică și istorică, să 
înțelegem că tot ce este vechi, 
perimat, trebuie înlăturat și să 
deschidem în mod ferm drum 
noului, în toate sectoarele de 
activitate.

Partidul nostru a acționat în 
această direcție. Am dezvol
tat democrația muncitorească- 
revoluționară, am creat un 
cadru larg, care permite fie
cărei categorii de oameni ai 
muncii, întregului popor, să 
participe activ la conduce
rea tuturor sectoarelor, a în
tregii țări. Mai avem însă 
mult de făcut pentru perfec
ționarea și buna funcționare a 
acestui cadru.

Avem un nou mecanism eco
nomic. Ne-am propus să ac
ționăm ferm in realizarea au- 
toconduccrii, autogestiunii, în 
toate unitățile, inclusiv cele 
teritoriale. Ăm obținut o se
rie de rezultate, dar. in multe 
domenii, se poate spune că 
sintem incă Ia inccput. Din 
păcate, mai sini unii care vor
besc mult despre aulocondu- 
cere, autogestiune, dar în
țeleg aceasta intr-un sens 
îngust sau unilateral ; ei în
țeleg că își pot lua — ca să 
spun așa — libertatea dc a 
cheltui banii poporului fără 
nici un diseernămînt, consi- 
derind că. pînă la urmă, auto- 
conducerea și autogestiunea 
constă in a cheltui și a nu da 
socoteală poporului dc felul 
cum ai folosit banii, ce re
zultate ai obținut. Este o în
țelegere complet falsă, care nu 
are nimic cu autoconducerca, 
cu autogestiunea.

Autoconducerca și autoges- 
liunea înseamnă o bună gos
podărire de către fiecare co
lectiv dc oameni ai muncii, de 
către fiecare unitate teritoria
lă a mijloacelor încredințate 
de popor in administrare. Dar 
aceasta înseamnă a le gospo
dări in așa fel incit să ob*ii o 
dezvoltare șl o creștere conti
nuă a avr.ției generale. Auto- 
gestiunca, autogospodărirea. 

autoconducerca presupun că 
fiecare colectiv, adunare gene
rală, consiliu de conducere 
trebuie să facă totul pentru ca 
mijloacele încredințate de po
por spre a le administra să 
contribuie la creșterea mai ra
pidă a avuției generale a ță
rii, a venitului național, de
oarece numai pe această bază 
se asigură întărirea patriei, 
ridicarea bunăstării generale 
a poporului.

Trebuie, deci, să acționăm 
pentru buna înțelegere și apli
carea fermă a autoconducerii, 
autogestiunii, a nouluf me
canism economic. Este ne
cesar să înțelegem că fiecare 
răspunde, în fața poporului, 
de felul cum administrează și 
gospodărește mijloacele în
credințate de popor — și tre-
buie să facă totul pentru a se 
putea prezenta cu capul sus — 
cum se spune in popor — să 
privească poporul în față și să 
spună că. acolo unde a fost 
pus, și-a făcut datoria și că, 
intr-adevăr, 
dezvoltarea 
triei noastre. (Vii aplauze).

Trebuie să înțelegem bine că 
autoconducerca. autogestiunea 
nu sînt noțiuni abstracte. Ele 
trebuie înțelese în sensul 
că tot ceea ce se produce în 
țara noastră, toate bogățiile 
materiale și spirituale aparțin 
ppporului, sint 
întregii națiuni 
nu poate să risipească sau 
aducă daune acestei 
prietăți și avuții. Obligația fie
căruia este de a 
pentru creșterea 
ționale. pentru a

a contribuit la 
generală a pă

proprietatea 
și nimeni 

să 
pro-

face totul 
avuției na- 

,_____ _ ____ spori forța
materială și spirituală a între
gului nostru popor 1

Faptul că un colectiv sau 
altul are în administrare, în 
autoconduccre, o parte mai 
mare sau mai mică din avuția 
generală a patriei, nu face de- _ 
cit să sporească și mai mult 
răspunderea acestui colectiv. 
Noi privim întreaga proprieta
te socialistă —fie sub formă 
de stat sau cooperatistă — ca 
o formă unică a proprietății 
întregului nostru popor.

Și trebuie să facem totul 
pentru întărirea și dezvol
tarea acestei proprietăți 1 în 
acest sens trebuie să înțelegem 
principiile autoconducerii și 
autogestiunii. nu fărîmițarca 
și risipirea în părți mici, fără 
control, ci conducerea unitară a 
întregii societăți. Orice fel de 
înțelegere, alta decît în acest 
sens, este împotriva interese
lor socialismului, este o 
țelcgerc anarho-socialistă 
ca să spun așa — și nu 
nimic comun cu concepția 
mocrației revoluționare, a 
toconducerii și autogestiunii.

Subliniez aceasta pentru că 
— așa cum am spus de la în
cepui — sînt 
greșit rolul 
autogestiunii. 
în activitatea 
logică, politică, dc educație va 
trebui să facem mai mult pen
tru o bună clarificare și în
țelegere teoretică a acestor 
probleme de importanță deo
sebită pentru construcția so
cialismului și comunismului.

De asemenea, este 
sar să acționăm cu mai 
fermitate 
ționarc și 
nismclor 
tre socialiste. Socialismul

în-

are 
de- 
au-

unii caro înțeleg 
autoconducerii și 

Consider că 
noastră ideo-

necc- 
mullă 
func- 
orga- 
noas- 

nu

pentru buna 
dezvoltare a 

democrației

sc poale construi decît pe baza 
celor mai largi forme democra
tice i.c participare a poporului. 
Am formulat teza construc
ției socialismului cu poporul 
și pentru popor. Aceasta în
seamnă a asigura cadrul cores
punzător pentru ca masele 
populare, intregul popor să 
poată participa, in mod orga
nizat și conștient, la conduce
rea întregii societăți. Avem 
un cadru bun. Cred insă că 
este necesar să-1 perfecționăm 
in continuare, să facem să 
crească, in toate sectoarele, 
răspunderea fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii, a adună
rilor generale, a consiliilor 
oamenilor muncii — ca organe 
colective dc conducere, de sus 
pină jos. ca expresie a inaltei 
democrații revoluționare, mun
citorești.

Este necesar să acțio
năm. cu toată fermitatea, pen
tru ridicarea nivelului politic- 
ideologic. Presa, radioul, te

leviziunea, activitatea cultu
rală generală — literatura, 
arta, muzica, teatrul — toate 
formele noastre de creație și 
de activitate cultural-educa- 
tivă trebuie să acționeze in
tr-o direcție unică, de ri
dicare continuă a nivelului ge
neral de cultură și cunoștințe 
ale întregului popor. Numai 
un popor cu înalte cunoștințe, 
cu o înaltă cultură, cu înalt 
nivel de înțelegere a realități
lor, cu o concepție revoluțio
nară materialist-dialectică
despre lume și viață va pu
tea să-și îndeplinească in 
bune condițiuni misiunea sa 
de a-și asigura progresul con
tinuu, bunăstarea și ferici
rea, și de a-și păstra perma
nent independența și suve
ranitatea ! (Aplauze puternice). 

Am tras o serie de conclu
zii cu privire Ia rolul și acti
vitatea partidului nostru. In 
Statutul partidului am in
trodus multe îmbunătățiri ; 
dar. din păcate, nu toate le a- 
plicăm pină la capăt. Este ne
cesar să înțelegem că teza ve
che despre rolul de avangardă 
nu mai corespunde noilor rea
lități. Partidul nostru este 
un partid de masă, un partid 
care trebuie să asigure nu ac
ționarea sau acțiunea unor e- 
lemente din rindul clasei 
muncitoare, ci trebuie să fie 
expresia iniregii clase mun
citoare, a întregii națiuni, 
pentru ca să-și poată îndeplini 
rolul său în societate. însuși 
partidul s-a transformat și se 
transformă continuu — și a- 
ceasta nu diminuind forța și 
activitatea sa revoluționară, 
ci ridicînd, alături de el, în
treaga națiune, masele largi 
populare. Calea spre dis
pariția statului, a partidului — 
desigur, vorbind cu totul 
teoretic — este aceea de a ac
ționa nu în direcția introdu
cerii unor forme anarhice de 
conducere și de viață, ci în 
sensul creării dc forme noi de 
participare a maselor și po
porului la întreaga activitate 
do conducere. Noi trebuie să 
facem ca partidul nostru să 
fie întotdeauna un partid re
voluționar, a! iniregii na
țiuni, să acționeze permanent 
în strînsă legătură cu poporul, 
să servească poporul ! El tre
buie să fie centrul vital care 
să asigure buna funcționare a 
tuturor sectoarelor și înnoi
rea gîndirii. să dea o pers
pectivă continuă nouă privind 
dezvoltarea societății noastre 
socialiste !

în acest spirit trebuie să fa
cem mai mult pentru perfec
ționarea activității partidului 
nostru și, legat de aceasta, a 
statului, a organizațiilor de 
tineret, de sindicat, a tuturor 
organizațiilor dc masă și 
obștești, care — toate —, sub 
îndrumarea politică și sub 
conducerea partidului, tre
buie să acționeze într-o direc
ție unică.

M-am referit la toate acestea 
acum, pentru că sintem, cum 
am spus, la începutul unui 
nou cincinal, al primului an de 
realizare a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea, care a tra
sai tocmai asemenea obiective 
in fața partidului și poporului 
nostru- Doresc să subliniez 
că este necesar să ne propu
nem să trecem cti mai multă 
fermitate. intr-un spirit nou. 
Ia realizarea acestor obiective 
și hotărîri. Dispunem dc tot 
ce este necesar și am convin
gerea că întregul Comitet 
Central, Comitetul Politic 
Executiv, întregul nostru 
partid vor acționa în așa fel 
incit să asigure unirea între
gului ponor în înfăptuirea a- 
ceslor obiective pe care le a- 
vem în fata noastră. (Aplauze 
puternice. îndelungate).

Stimați tovarăși,

In legătură cu situația inter
națională trebuie să subli
niez că hotăririle Congre
sului al XIII-lea își păstrează 
pe dcnlin valabilitatea in ce 
privește căile și direcțiile 
dc activitate pe plan mondial.

Situația internațională. la 
începutul acestui an, conti
nuă să f<e încă deosebit de 
gravă. Este adevărat, au a- 
părul la orizont unele raze noi. 
care prevestesc posibilitatea 

înseninării vieții internațio
nale ; dar norii grei ai cursei 
înarmărilor, ai politicii de 
forță și de amenințare conti
nuă încă să aibă un rol pre
ponderent. Chiar Ia începutul 
acestui an am asistat la noi 
acțiuni de forță, de amenința
re cu forța, la noi manifestări 
ale forței — cum se întîmplă 
și acum in Mediierana — ceea 
ce demonstrează că este 
necesar să facem totul pentru 
a determina o schimbare a 
cursului vieții internaționale, 
de a se trece Ia oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, de a sc renun
ța cu desăvirșirc Ia politica de 
forță, de amenințare, de ames
tec în treburile altor state, de 
a se respecta neabătut, în re
lațiile dintre state, principiile 
egalității, respectului inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

La începutul acestui an, 
secretarul general al Comite
tului Central al P.C.U.S. a pre
zentat noile propuneri ale Uniu
nii Sovietice privind reducerea 
armelor nucleare și lichidarea, 
pină în anul 2000, a întregu
lui arsenal de arme nucleare. 
Considerăm acest program ca 
foarte important. Realizarea 
lui, va avea, fără îndoială, o 
mare însemnătate pentru 
desfășurarea întregii vieți 
internaționale, va înlătura cea 
mai mare primejdie care ame
nință însăși existența vieții 
pe planeta noastră. De aceea 
este necesar să sprijinim cu 
toată fermitatea și să ac
ționăm cit toată hotărirea pen
tru realizarea acestui pro
gram.

In același timp, trebuie să 
Intensificăm activitatea pen
tru dezarmarea generală, 
pentru reducerea și a ar
melor clasice, a efectivelor mi
litare. deoarece numai pe a- 
ceaslă cale se va putea asigu
ra o diminuare generală a în
cordării și a pericolului de noi 
războaie.

In acest spirit trebuie să ac
ționăm și la Stockholm, și Ia 
Conferința pentru dezarma
re dc la Geneva, și la nego
cierile dc la Vicna, să facem 
totul pentru realizarea în Bal
cani a unei zone fără arme nu
cleare și fără arme chimice.

Este — sau continuă să fie 
— o necesitate trecerea la 
reducerea cheltuielilor mili
tare, a bugetelor militare, ca 
o expresie a dorinței de a se 
ajunge la înfăptuirea progra
melor de dezarmare nucleară, 
de dezarmare generală, de a se 
crea condițiile pentru elimina- 

»rea războiului din viața ome
nirii.

Deci, in spiritul hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, al li
niei generale politice, al hotă
rîrilor adoptate în comun dc ță
rile socialiste la Sofia în toam
na anului trecut, trebuie să 
facem totul pentru a uni efor
turile tuturor popoarelor, ale 
forțelor înaintate și realiste de 
pretutindeni, pentru că numai 
si numai cu participarea tutu
ror statelor, indiferent de mă
rime și de orinduire socială, 
prin lupta unită a tuturor po
poarelor, vom asigura înfăptui
rea programului de renunțare 
la armele nucleare, dc dezar
mare generală, de realizare a 
unei lumi fără arme, fără ar
mate. fără războaie, a unei lumi 
a colaborării și prieteniei între 
toate națiunile lumii.

în acest spirit partidul și po
porul nostru vor acționa cu 
toată fermitatea! Sintem hotă- 
rîți să facem totul pentru ca, 
in anul 1986 — proclamat de 
Organizația Națiunilor Unite 
drept An al păcii — să contri
buim la realizarea de măsuri 
reale în direcția dezarmării și 
păcii.

Vom întări neabătut colabora
rea cu partidele comuniste, cu 
partidele socialiste, democrate, 
cu alte partide șî forțe demo
cratice. de eliberare națională, 
considcrind că toate acestea au 
un rol important în unirea po
poarelor, in soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții in
ternaționale.

Nu uităm nici un moment si
tuația economică grea interna
țională și necesitatea de a face 
totul pentru o soluționare glo
bală a problemelor subdezvol

tării — inclui 
terne ale ță 
voltare, pent: 
economică m 

Vom acțior 
soluționarea 
și problemei 
state numai 
tative.
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âniei socialiste
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ția noastră la cauza păcii și co
laborării internaționale! (Aplau
ze puternice).

Aș dori, încă o dată, să vă 
mulțumesc vouă, să mulțumesc 
Comitetului Central, partidului, 
întregului nostru popor, pentru 
manifestările de încredere și să 
vă asigur că voi face totul pen- 
tru a servi cauza poporului, a 
socialismului, comunismului și 
păcii! (Aplauze puternice).

Doresc să urez tuturor mem
brilor Comitetului Politic Exe
cutiv, Comitetului nostru Cen
tral, succese tot mai mari în în
treaga activitate, ca, fiecare la 
locul său de muncă, să-și în
deplinească in cele mai bune 
condițiuni misiunea încredin
țată de partid și popor 1

Urez întregului nostru partid, 
întregului popor succese cit mai 
mari în realizarea planului pe 
acest an — primul an al cinci
nalului —, în înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XlII-lea, 
în ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civili
zație! (Aplauze puternice).

Vă urez tuturor multă sănă
tate și fericire! Urez tuturor 
comuniștilor. întregului popor 
multă fericire, multă sănătate 
și împlinirea tuturor dorințelor 
de mai bine! (Aplauze puter
nice, prelungite).

ADRESATE DE COMITETUL
C.C. AL P.C.R
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lumi fără arme și războaie, o 
lume a înțelegerii și colaboră
rii pașnice.

Toți cei prezenți l-au felici
tat călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și i-au urat 
ani multi de viață, sănătate și 
fericire, alături de tovarășa 
Elena Ceaușescu. de toți cei 
dragi și apropiați. noi și mă
rețe succese în activitatea de 
înaltă răspundere încredin
țată de partid și popor, spre 
binele națiunii și gloria nepie
ritoare a patriei, pentru ca 
România socialistă să se afir
me tot mai puternic, ca o țară 
socialistă înfloritoare. inde
pendentă și suverană, liberă și 
demnă.

Sînt felicitările și urările 
pe care întregul partid, între
gul popor le adresează. din 
toată inima, cu toată dragostea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
angajîndu-se solemn. în 
ceasta luminoasă zi aniver
sară, să urmeze pilduitorul său 
exemplu de 
și militant 
acționeze cu 
realizarea 
tivelor 
peptru 
a
Congresului 
P.C.R.. 
lucite 
roicei 
socialismului 
In România.
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La Buzău (seria A), Ploiești 
Deva (C) și Craiova (D) 
desfășurat jocurile etapei 

■a a „Cupei României“ la 
handbal feminin, in care au in
trat in competiție șl echipele 
divizionare „A“. Rezultatele în
registrate confirmă in mare mă
sură pronosticurile, excepție fă- 
cînd doar calificarea in etapa 
semifinală a formației timișore
ne Constructorul, care activează 
în Divizia _B“, șl eliminarea din 
concurs a Confecției București și 
a Textilei Dorobanțul Ploiești, 
divizionare „A**. Etapa semifina
lă (8—9 februarie) va avea loc 
la BRAȘOV, seria I (cu parti
ciparea echipelor
Constanta, Mureșul imatex Tg. 
Mureș, Chimistul Rm. Vîlcea și 
Constructorul Timișoara) șl CON
STANȚA, seria — 
lași, Rulmentul 
Bacău șl Rapid

BUZĂU. Seria

,A*.

Hidrotehnica

a n-a (TEROM 
Brașov. Știința 

București).
A

Rulmentul Brașov — Vulturul 
Ploiești 32—15 (16—4). Printre
marcatoare: Tache 8, Boriceanu 6, 
Marian 4, respectiv Apostol 5. 
Chivăran 5.

TEROM Iași — C.S.M. Inde
pendenta Sibiu 24—23 (14—8).
TEROM a cîștigat datorită plu
sului de experiență. Au înscris ; 
Horga 8, '
cu 4, 
Rău 5,

C.S.M.

Alexes-
7.

Nisipeanu 5, 
respectiv Coșulțchi 
Oltețeanu 5. 
Independența Sibiu 

Vulturul Ploiești 27-25 (12-11).
Au marcat ; Mohanu 7, Oltetea- 
nu 6, Coșulțchi 5, respectiv, 
Ponta 7, Apostol 7. Chivăran 5.

TEROM Iași — Rulmentul Bra
șov 18—16 (9—7). Unul dintre cele 
mal frumoase și mai echilibrate 
meciuri. Au Înscris : Covaliuc 6, 
Haidău 5, respectiv 
Tache 3. Boriceanu 3. 
bitrat cuplurile : T. Curelea 
I. Păunescu (București) șl 
Mihalașcu — N. Iancu (Buzău). 
S-au calificat : TEROM și RUL
MENTUL. (D. SOARE — coresp.)

PLOIEȘTI. Seria B
Știința Bacău — Precizia Vas

lui 38—10 (22—4). Victorie lejeră 
a campioanelor. Printre marca
toare : Adriana Popa 8, Cerven- 
ciuc 5, Nițoiu 5. Petrea 5. res
pectiv Ignat 4. Lcnuța Popa 2.

Rapid — Rclonul Săvinești 
20—17 (10—7). Au înscris : lagăru 
S, Popescu 5. Stanciu 3, respec
tiv lulișca 5. Enea

Relonui Săvinești 
Vaslui 19—13 (10—5). 
Brănut 5, Bursuc 5, 
(Relonui). Ignat 9,

Știința Bacău — 
(16—9). Campioanele 
net. Au înscris : Tircă 7,

Cervenciuc 5 (Știința), 
Dobre 3, Vaslle 3. Jocurile au

Neică 
. Au

e, 
ar-
Gh.

$

25

4.
— Precizia 
Au marcat : 
Atodiresei 5 
Darie

Rapid
s-au

2.
30—23 

Impus 
Nițoiu
Ignat

sănă-Îndelungată, în deplină 
tate și putere de muncă, pen
tru a conduce pe mai depar
te, cu aceeași înțelepciune și 
cutezanță revoluționară, des
tinele țării, ale națiunii, pe ca
lea luminoasă a socialismului 
și comunismului.

Tovarășul 
a mulțumit 
felicitările 
dresate și

Nicolae Ceaușescu 
pentru urările și 

i-au fost a- 
toastat pentru 
comunist, pen- 

continuă a for-

ce 
a 

partidul nostru 
tru întărirea 
ței sale politice, organizatorice, 
a nivelului său ideologic, pen
tru minunatul 
constructor al 
pentru patria noastră, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea, a Pro
gramului partidului.

popor român, 
socialismului.
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Divizia „K“

Simion, V. 
V. Erlian
Ed. Iavor- 

D. Dordea,

cu

fost conduse de A. 
Ivanciu, D. Purică, 
(Ploiești), Al. Boier, 
schi (Timișoara) și
A. Kenzel (Sibiu). S-au califi
cat : ȘTIINȚA BACAU și RAPID. 
(O. BALTEANU — coresp.)

DEVA. Seria C
O sală arhiplină a urmărit 

interes jocuri de bun nivel.
Hidrotehnica Constanța — Con

structorul Baia Mare 27—23 
(16—8). Cele mal multe goluri : 
Cazacu 7, 
(H), Stan 
3 (C).

Mureșul
— Textila 
(14—12). Cele mal eficace : Biro 
6, Mozsi 5, Laszlo 4 (M), Morar 
14 (!), Marian, Bartas 4 (T).

Textila I.A.S. Zalău — Con
structorul Baia Mare 30—28 
(16—12). Printre marcatoare : Fe- 
kete 6, Șanta 6, Bartas 5 .(T), 
Mureșan 9, Stan 7, Ulicl 6 (C).

Hidrotehnica Constanța — Mu
reșul IMATEX Tg. Mureș 18—18 
(9—10). Meci deosebit de' echi
librat, un duel la distanță între 
cele mai eficace jucătoare : Ca
zacu 15 (Hidrotehnica) și Laszlo 
10 (Mureșul). Au arbitrat : Tr. 
Popescu. St. Marghescu, M. 
Stănciiă (București), N. Ion (Plo
iești), Tr. Apostol, R. Mahler 
(Brașov). S-au calificat : HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA și MU
REȘUL IMATEX TG. MUREȘ. 
(I. JURA — coresp.)

CRAIOVA. Scria D
Trei din cele patru partide au 

fost deosebit de echilibrate
Chimistul Rm. Vîlcea — Con

structorul Timișoara 31—20 
(16—10). Handbalistele vîlcene au 
dominat. Au înscris : Romete 7. 
Torok 7, M. Petre 4, Petritu 4, 
respectiv Stancov 6, Cojocărita 5. 
Pălici 4.

Confecția București — Textila 
Dorobanțul Ploiești 20—17 (10—9). 
Au marcat : Mălureanu 5, Grigo- 
raș 5, Nuțu 3, respectiv Raicu 6, 
Curca 3, Bănică 3. Barzu 3.

Chimistul Rm. Vîlcea — Con
fecția București 19—18 (8—10).
Au înscris : Tiiriik 5. M. Petre 4, 
Ionescu 3, Bloju 3, respectiv 
Mălureanu 10.

Constructorul Timișoara — Do
robanțul Ploiești 20—19 (12—13).
Tn min. 55 scorul era 16—16. Au 
înscris : Torjoc 4, - Stancov 4, Ră- 
dol 4, Melinte 3. respectiv Bar
zu 5, Anton 4, Bănică 4, Curea 
3. Meciurile au fost conduse de 
cuplurile : VI. Cojocaru 
hăilescu (Craiova), V.
B. Vasiliu (Iași) șl C.
— A. Zabaria (Buzău), 
calificat : CHIMISTUL 
STRUCTORUL, TIMIȘOARA. 
GURGUI — coresp.)

Cămui 
7. Pop

6, Manea 4
4, Mureșan

1MATEX Tg. Mure,
I.A.S. Zalău 27—24

TG.

— I. Mi- 
Vlădut — 
Căpățînă 
S-au ca- 
si CON- 

(ȘT.

de baschet masculin

C.S.U. OTELUL GALATI-PRIMA VICTORIE!
CLUJ-NAPOCA, 26 (prin tele- 

ron). Al cincilea turneu al Cam
pionatului național de baschet 
masculin a continuat in Sala 
sporturilor din localitate. Rezul
tate :

SI M BÂTĂ
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 

IAȘI — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI 78—76 (45—42). Bucureștenii 
au făcut greșeala de a-și sub
aprecia adversarii, iar aceștii nu 
au ezitat să profite de ocazia o- 
ferită, luînd inițiativa și condu
cing întreaga primă repriză. Apoi, 
baschetbaliștii de la I.C.E.D. 
și-au amintit, probabil, că țin
tesc locul 3 In clasamentul final 
al competiției și că un eventual 
insucces le-ar afecta' scopul. Cu 
Mihalcea Înscriind coș după coș, 
I.C.E.D. a obținut 63—56 în min. 
31, dînd impresia că va cîștiga cu 
ușurință. Nu s-a petrecut însă 
așa. deoarece Boișteanu, Cilibiu, 
Mihăilescu și ceilalți elevi ai 
antrenorului D. Pavelescu au a- 
vut puterea de a reveni, egala 
și a se desprinde decisiv (76—70 
în min. 39). obținînd o victorie 
pe deplin meritată. Au înscris: 
Mihăilescu 21. Moscalu 20, Boiș
teanu 11. Takacs 10, Bahrin 4, 
Dănăilă 4, Cilibiu 8, respectiv 
Mihalcea 19. Pogonam 17, C. Ioan 
13, Grădișteanu îl, Voicu 8, Cio
can 2, Păsărică 2, Maxim 2, Ma
rinescu 2. Arbitri: D. Oprea șl 
I. Breza.

C.S.U. OTELUL GALAȚI — 
RAPID BUCUREȘTI 95—92 (51—50). 
Gălățenii au obținut primul lor 
succes In actualul campionat în 
fața unei formații care pornea 
net favorită. Modesta dar ambi
țioasa (sîmbătă) echipă studen
țească 
minute , __  _ ,
cu seamă în final, cînd a avut 
capacitatea de a reveni de la 
82—91 (min. 35), a egala (91—91 
tn min. 39) și a cîștiga in fața 
unor adversari cărora nu le ve
nea să creadă că pot pierde. Dar 
Miriță, Cazanovsehi. V. Pascu. R. 
Popescu și Ciochină (acesta a 
fost „5“-u1 care a recuperat di
ferența), bine coordonați de an
trenorul C. Hinsa. au demonstrat 
că zicala ..buturuga mică răs
toarnă carul mare* nu este gra
tuită cînd ambiția si buna orga
nizare compensează handicapul 
de talie, tehnicitate și experiență 
cnmpetițională. Au marcat : R. 
Ponescu 30. Cazanovschi 20, Mi
riță 19. Haiduc 18, Toma 2, Cio
chină 2. V. Pascu 4, respectiv A. 
Popovici 25, Sipoș 16, Suciți 14, 
Plămadă 8. Gabriel 6, Dăescu 2, 
Becea 4, M. Dumitru 4, G. Dumi
tru 2, Ghiță 11. Arbitri: N. lo- 
nescu șl A. Nîculescu.

DINAMO BUCUREȘTI - FA
RUL C.S.Ș. 2 constanta 
104—49 (56—14!).DINAMO ORADEA — ACADE
MIA MILITARĂ MECANICA Fl-

s-a Impus în primele
(10—1 min. 4 !) șl mal

v.

110—95 (54—43).
C.S.U. BALANȚA

NA BUCUREȘTI
STEAUA 

SIBIU 117—84 (66—40).
DUMINICĂ

FARUL — „U“ CLUJ-NAPOCA 
96—70 (47—31). Rezultatul partidei, 
care se anunța echilibrată, a fost 
decis în min. 2 cînd Mircea Bar
na, „factotum“-ul echipei studen
țești. s-a accidentat și a oărăsit 
terenul. După ce în min. 5 
scorul era egal, G—6, constănțenll 
au ajuns să conducă cu 15—6 în 
min. 8, profitind de o serie de 
greșeli de tehnică comise de gaz
de, iar lipsa unul conducător de 
joc lucid se face simțită din plin. 
In atao ratindu-se incredibil. 
Constănțenll, mai maturi in joc, 
au profitat de toate inexactită
țile șl de apatia din tabăra clu
jeană și-și măresc continuu avan
tajul prin Băiceanu și Mănăilă. 
In min. 25 Farul conducea cu 
58—31 și partida era jucată. Au 
marcat: Logofătu 6, Tecău 8, Mă
năilă 23, Șerban 4, Băiceanu 36, 
Moldoveanu 17, Spitiu 2, respectiv 
Crăciun 10, Hnat 13, Ilea 2. Barna 
2, Pulbere 4. Tril 7, Vinași 4, 
Murășan 8, Szabo 14. Moldovan 
2, Olbretean 4.

Au arbitrat A. Nîculescu și N. 
Ionescu.

RAPID — POLITEHNICA IAȘI 
90—76 (37—35). După ce vineri au 
fost învinși de C.S.U. Galați (ul
tima clasată), feroviarii au dorit 
reabilitarea tn meciul cu forma
ția ieșeană. A fost o dispută e- 
chllibrată pînă în min. 32: 64—63 
pentru' Rapid, după care bucureș- 
tenii. mal deciși, avînd !n Sipoș 
șl Ghiță buni realizatori, s-au 
desprins în cistigători. Au înscris: 
Popovici 4. Ghiță 17. G. Dumitru 
16, Sipoș 32. Suciu 12, Becea 9, 
pentru Rapid, respectiv Dănăilă 5, 
Takacs 15, Mihăilescu 30. Tonca 
5, Cilibiu 4. Boișteanu 1, Mos
calu 16.

Au condus: I. Breza — C. Co- 
mănița.

Celelalte rezultate: STEAUA — 
ACADEMIA MILITARĂ 115—8» 
(55—41); DINAMO BUCUREȘTI — 
I.C.E.D. 113—83 (57—38). C.S.U.
SIBIU — C.S.U. GALATI 91—76 
(44—33).

Dumitru STÂNCULESCU

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOF.XPRES DIN 26 IANUARIE

FAZA I. Extragerea I : 13 44 11
41 22 24 ------
15 13 21 
a in-ă :
FAZA a
lt 9 22
v-a : 15 
a Vl-a : 
total de cîștlgurl : 2.107.051 
REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 26 IANUARIE

1. Aveîllno — Milan X

23 32; extragerea a Il-a: 
19 29 11 32 9: extragerea
30 36 26 11 38 20 13 43. 
n-a: extragerea a IV-a: 
39 30 24; extragerea a 

29 23 31 9 10 ; extragerea
13 26 37 22 7 16. Fond --------- Iel

Cișttgintl cu î-0 și meciul - retur cu D. ft. Odense

STEAUA S A CALIFICAT ÎN TURNEUL FINAL
AL „CUPEI CUPELOR" LA VOLEI (m)
Ieri dimineață, tn Sala Agro

nomia din Capitală, echipa de 
volei masculin Steaua București 
a obținut din nou o victorie ca
tegorică, în partida-retur pe care 
a susțlnut-o cu formația DJH. 
Odense (Danemarca), tn penulti
ma fază a ..Cupei cupelor* la 
volei. StellștU au învins cu 
scorul de 3—0 (7, 5, 7), califl- 
cîndu-se astfel tn turneul final 
al acestei competlțu.

Steaua (care clștigase tn ur
mă cu o săptămtnă. la Odense, 
tot cu 3—0), a abordat tntilnirea 
oarecum relaxată, fiind sigură 
de calificare. Dovezi tn acest 
sens : antrenorii G. Bartha șl 
V. Dumitrescu au folosit tn te
ren — pe toată durata partidei 
— pe ridicătorul de rezervă 
Pădurețu ; la un moment dat au 
fost introduse, pe ltngă acesta, 
alte două rezerve : tinerii Hor- 
faș șl Haiduc. Evident. Steaua a 
cîștigat cu ușurință. demon- 
strîndu-si valoarea certă, actua
lă. prlntr-un joc sigur, incisiv, 
avînd între cei mal buni pe 
Pralea — jucător inteligent, cu 
reușite tn atac. Dascălu — ..tu
narul* constant șl serios al for
mației, Pentelescu — util. pre
zent, cu succes tn ambele faze

ale jocului, și Pădurețu. -are 
s-a achitat bine de sarcina sa, 
motiv pentru care antrenorii 
l-au acordat încredere oină ia 
fluierul final. Formația daneză, 
cu elemente talentate. tinere 
(intre 20—24 de ani ; doar Hen- 
nlngsen are 32). n-a reușit decit 
rareori faze deosebite, omogeni
tatea ei lăsind de dorit. Ne-au 
plăcut mai mult: Ostergaard — 
jucător complet cu atacuri in 
forță, precum și ridicătorul 
Sonsby.

Arbitrii G. Kraus șt U. Tem- 
pelhoff (ambii Israel) au arbi
trat foarte bine formațiile : 
STEAUA — Pădurețu, Constan
tin, Șolca (Haiduc). Pralea, Das
călu (Horfaș). Pentelescu ; D.H. 
ODENSE — Sonsby. Peter. Hen- 
ningsen, Pedersen (Frlls). Oster
gaard, Jensen (Iacobsen).

în urma acestei victorii, echi
pa clubului Steaua București 
s-a calificat In Turneul final al 
acestei importante comoetițli de 
volei europene — pentru cane 
merită felicitări.

Turneul final va avea loc In
tre 21 și 23 februarie în Grecia, 
organizat fiind de ciobul Olym- 
piakos Pireu.

Modesto FERRARINI

S-au încheiat turneele cu nr. 3 ale Diviziei „A” de volei (f)

UNIVERSITATEA C. F. 0. - NEÎNVINSĂ
In Sala sporturilor din Craio

va (grupa intii valorică) și tn 
sala Rapid din Capitală (grupa 
a doua) s-au încheiat sîmbătă 
scara turneele cu nr. 3 ale 
Campionatului feminin al primei 
divizii de volei.

Din nou tribune arhipline si 
o Impresionantă galerie. cum 
rar s-au văzut tn sala din Bă
nie la turneele de volei. au 
creat o atmosferă de mare in
teres în jurul meciurilor din 
ziua a cincea (ultima) a turneu
lui grupei intii valorice, organi
zat (ireproșabil) de clubul uni
versitar cralovean. tn centrul a- 
tentiei iubitorilor de sport din 
localitate s-a aflat, firește, der- 
byul Universitatea C.F.R. Cra
iova — C.S.U. Galați.

Așteptările numerosului public 
au fost răsplătite, cele două 
fruntașe furnizînd o partidă de 
ridicat nivel tehnic. tactlo și 
spectacular. Susținute permanent 
si frenetic de „tribune", volei
balistele localnice, lidere autori
tare. au obtinut în cele din ur
mă victoria cu 3—1 (13. 6. —5,
10). dar după o de-a dreptul 
istovitoare risipă de energie fi
zică și psihică. întrucît echipa 
gălățeană a prezentat la acest 
turneu cel mal legat sextet, cu 
un blocaj extrem de mobil șl 
eficient (grație jucătoarelor sale 
valoroase de zona 3). cu o apă
rare in linia a doua eficientă 
Si cu un atac variat. Șl dacă 
una dintre jucătoarele de bază, 
Ileana Berdllă, nu ar fi fost tn 
zi slabă, poate că rezultatul 
era șl mai strîns. Meciul a în
ceput sub semnul forțării servi
ciului de ambele părți (orientat 
Si pe jucătoarele cu recepție 
mal puțin precisă) șl. după un 
echilibru vreme:nic. găiățencele au 
fost cele care s-au detașat : 7—4, 
10—5. 13—9. ratind în cîteva rtn- 
durl punctul care „taie picioa
rele". Cralovencele, împinse 
năvalnic de galerie, au venit 
spectaculos din urmă ș! au cîș
tigat un set care nărea nierdut! 
Șie aveau să realizeze șl tn se
tul al doilea, de la jumătatea 
iul. un sprint irezistibil, de data 
aceasta fără handicap. Dar gă1ă- 
tencele n-au depus armele și. 
tn setul al treilea, cu Emilia 
Nedelcu. treptat Integrată tn 
sextet, au dominat de la un ca
păt la celălalt, eforturile gazde
lor dovedindu-se zadarnice. Se 
Dărea că meciul se va prelungi 
la 5 seturi, cînd C.S.U. se des
prindea (7—5. 8—6) în setul 4, 
insă un nou snrlnt cralovean șl 
o victorie soectaculoasă. pe de
plin meritată. Foarte bine au 
condus arbitrii N. Gălăsanu si 
C. Manițlu echipele : UNIVER
SITATEA C.F.R. — Violeta Dinu, 
luliana Enescu, Carmen Cuej- 
deanu, Moniea Susman. Eugenia 
Cot eseu. Tanța Drăgoi (au mai 
jucat Liliana Hermeneanu sl 
Luerețla Mirea) : C.S.U. — Ga
briela Cojocaru (Turla Tocaci). 
Ileana Berdllă (Emilia Nedelcu), 
Maria Mitlteln. Sneranta Găman, 
Daniela Dinică, Cristina BuzUă.

în celelalte partide din ultima 
zi : Dinamo — Flacăra roșie 
București 3—0 (3. 12. 10) si Farul 
Constanta — C.S.M. Libertatea 
Sibiu 3—1 (13, 9. —13, 1).

Aurelian BREBEANU

2. Como — Bari X
3. Intemazlonale — Udlnese 1
4. Juventus — Verona 1
5. Lecce — Florentina
6. Pisa — Atalanta X
7. Roma — Napoli 1
8. Sampdoria — Torino X
9. Arezzo — Triestina X

10. Ascoli — Cesena l
11. Campobasso — Genoa
12. Catanzaro — Perugia 1
13. Em poll — Sambenedettese 1
Fond total de cîștlgurl : 1.638.770 
lei.

Clasamentul
1. Univ. C.F.R. 20 15 5 53 :28 35
2. C.S.U. 20 12 8 44:33 32
3. Dinamo 20 11 9 35:42 31
4. FI. roșie 20 9 11 35:42 29
5. C.S.M. Llb. 20 7 13 36:41 27
8. Farul 20 6 14 27 :49 26

Duminică Începe returul cu 
etape săptăminale.

DACIA PITEȘTI, 
ASPIRANTA LA GRUPA I

Ultima zi a turneului găzduit 
de sala Rapid a debutat cu o 
surpriză : știința Bacău, ultima 
clasată, a învins pe Calcula
torul cu 3—1 (10, —3, 8, 12),
după un joc în care bucureșten- 
cele n-au reușit decit rareori să 
evolueze la nivelul obișnuit. De 
la învingătoare, o echipă mult 
întinerită, ne-au plăcut Doina 
Mangeae si Liliana Holeiciuc.

Tn ce! de al doilea meci, Da
cia Pitești a reușit să învingă și 
pe Rapid cu 3—0 (6, 10, 6), ter- 
minind fără Infrîngere și acest 
turneu. Din nou coechipierele 
Măriei Enache. tinerele Corina 
Holban șl Felicia Popescu s-au 
comportat foarte bine. contri
buind împreună cu colegele Va
lentina Rădulescu. Mihaela Ma
rian și Mariana Miron la obți
nerea unei victorii sigure șl dă
tătoare de speranțe pentru pro
movarea In prima grupă valori
că. Piteștencele se dovedesc a 
fi pe zi ce trece mai sigure, 
mal eficiente, creștere îmbucu
rătoare. mal ales prin prisma 
celor cîteva valori individuale 
susceptibile de a fi prezente In
tr-un timp, pe care îl vrem 
scurt. In primul lot reprezenta
tiv. De cealaltă parte a fileuluL 
nesprljlnite suficient. Georgeta 
-Popescu sl Ileana Tlmoveanu 
au făcut eforturi zadarnice pen
tru a etștlga măcar un set.

Ultima partidă a adus o nouă 
victorie pentru Chimia, de a- 
ceastă dată.tn dauna Penicilinei. 
Scor : 3—1 (11. —12, 3. 1). Vîl-
cencele. o echipă matură și ex
perimentată. se instalează astfel 
comod, favorizate si de evoluția 
debusolată a Calculatorului. De 
locul 8 — o opțiune la promovarea 
In gruoa de elită. De remarcat. 
Insă, că tn setul cîștigat de !e- 
sence. Chimia a condus cu 11—3!

GH. LAZĂR-coresn.
Clasamentul

7. Dacia Pitești
8. Chim. Rm. V.
9. Calculat. Buc

10. Penicilina Iași
11. Rapid Buc.
12. Știința Bacău

20 16 4 52:26 36
20 14 6 47:34 34
20 10 10 44:36 38
20 9 11 38:37 29
20 6 14 29:48 26
20 5 15 23:52 25

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

• IN „CUPA SERD1KA" LA
HANDBAL: ROMANIA — R.D.G. 
24—21. în turneul internațional 
masculin de handbal de la So
fia, pentru cea de-a 8-a ediție 
a „Cupei Serdlka", echipa Româ
niei a Intrecnt cu scorul de 
24—21 (12—11) selecționata R. D. 
Germane. Alte rezultate : Bul
garia — Polonia 20—19 (9—8) t
Portugalia — Bulgaria (tineret) 
23—17 (12—8).
• TURNEUL DE ȘAH DE LA 

JAICE. Cu două runde înainte 
de încheierea turneului interna
tional feminin de șah de la Jal- 
ce. In clasament conduce Ildiko 
Madl cu 8 p (1). urmată de 
Elena Ahmilovskaia sl Szuzsa 
Veroczl cu cite 7,5 p. Maia Ct- 
burdanldze 7 p (1). Dana Nuțu, 
care In runda a 11-a a pierdut 
la Nlkolln, se află pe looul 8, cu 
4,5 puncte. în runda a 9-a, șa- 
hlsta noastră clștigase la Ma
ximovich dar Intr-a 10-a a pi** 
dut la Puljek.
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SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al CC al P.C.R.,

Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România
, mimare din pag. 1)' f

activitate a partidului și statului sâ reflecte voința și 
interesele supreme ale națiunii, ați fundamentat 
concepția de înaltă valoare umanistă în baza că
reia noua orînduîre se făurește cu poporul și pen
tru popor.

Sub puternicul imbold al laborioasei dumneavoas- 
tră activități teoretice și practice, fundamentată pe 
studierea și cunoașterea profundă a realităților 
românești, pe analiza riguros științifică pe care o 
faceți permanent fenomenelor vieții social-politice 
contemporane, pe aplicarea creatoare a adevăruri
lor generale ale socialismului științific, a materia
lismului dialectic și istoric, la condițiile concrete din 
țara noastră, Partidul Comunist Român este astăzi 
un partid puternic, strîns legat de mase și urmat cu 
adincă încredere de întreaga națiune ; care militea
ză neabătut pentru progresul și înflorirea multilate
rală a patriei, pentru bunăstarea poporului, pentru 
promovarea în întreaga viață socială a înaltelor 
principii ale umanismului socialist, o marilor va
lori și virtuți ce au caracterizat dintotdeauna ființa 
poporului român, a idealurilor nobile ale colaborării 
și păcii, in istoria României nu a existat niciodată 
un partid politic care să fi servit cu atîta devota
ment, fermitate și abnegație interesele patriei, ale 
independenței și suveranității sale, ale bunăstării 
și fericirii întregului popor !

Recunoștința vie față de meritele nepieritoare pe 
care le aveți în făurirea unui asemenea partid și-a 
găsit și își găsește o puternică expresie în voința 
fierbinte și de nestrămutat a tuturor comuniștilor, 
a întregului nostru popor, care alegîndu-vă la Con
gresul al IX-lea în funcția de supremă conducere 
în Partidul Comunist Român și-a reconfirmat cu 
strălucire, în mod unanim, această istorică opțiune 
la toate congresele ce au urmat, ilustrînd cu putere 
vrerea tuturor fiilor patriei de a vă ști mereu în 
fruntea partidului și a țării, a luptei pentru făuri
rea destinului nou socialist și comunist al României, 
fn această perioadă de luptă eroică și mărețe rea
lizări pe care istoria o consemnează cu litere de 
aur, pentru veacuri și veacuri, prin numele marelui 
său ctitor - „Epoca Nicolae Ceaușescu" -, întrea
ga noastră națiune vede cu legitimă mîndrie in 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe conducătorul înțelept și 
clarvăzător, care unește și orientează energiile 
creatoare ale întregului popor spre împlinirea unui 
țel grandios, a unor înfăptuiri fără egal în întreaga 
sa existență multimilenară.

Este meritul strălucit al partidului, al dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a fi promovat consecvent o strategie 
științifică, revoluționară de dezvoltare armonioasă 
și echilibrată a patriei, de înflorire multilaterală a 
ei, în centrul căreia ați situat industrializarea ca 
verigă de bază a progresului economico-social al 
României. în lumina acestei orientări fundamentale, 
în politica de dezvoltare economică generală a pa
triei, partidul și statul nostru au pus și pun un ac
cent deosebit pe dezvoltarea și modernizarea for
țelor de producție, pe crearea unei structuri indus
triale moderne, capabile să valorifice la un înalt 
nivel de eficiență resursele materiale și umane 
ale țării, creșterea puternică a productivității și O 
nivelului tehnic, al produselor ceea ce ne-a per
mis să trecem, în actuala etapă, la transpunerea 
exemplară în viață a obiectivelor istorice stabilite 
de Congresul al Xlll-lea al partidului privind ac
centuarea factorilor intensivi ai dezvoltării noastre 
economice, realizarea unei calități noi, superioare a 
muncii și vieții întregului popor. înțelegem astăzi 
mai bine ca oricînd profunzimea, justețea și rea
lismul orientărilor dumneavoastră, care au făcut 
posibilă așezarea economiei naționale pe o puter
nică bază tehnico-materială, au generat avîntul 
permanent al forțelor de producție, fără de care nu 
am fi realizat mersul nostru înainte, nu am fi avut 
o perspectivă atit de minunată, de clară și lumi
noasă. Sîntem cu toții profund mobilizați de măre
țul obiectiv stabilit la Congres, ca în actualul cin
cinal 1986—1990 România să depășească stadiul de 
țară în curs de dezvoltare și să pășească in rîndul 
țărilor mediu dezvoltate.

Strălucitei dumneavoastră gîndiri politice și acti
vități practice îi datorăm concepția științifică pri
vind rolul și funcțiile agriculturii, trecerea la înfăp
tuirea noii revoluții agrare, ca un proces cu vaste 
implicații, vîzînd modernizarea continuă a acestei 
ramuri de bază a economiei naționale, transforma
rea revoluționară a felului de muncă, de viață și de 
gîndire al țărănimii, realizarea unor producții sigure 
și stabile, care să satisfacă în condiții tot mai 
bune cerințele de consum ale populației, precum și 
alte necesități ale societății.

De concepția și activitatea dumneavoastră sint 
nemijlpcit legote orientările de o covîrșitoare im
portanță privind dezvoltarea echilibrată, armonioasă 
a economiei naționale, prin asigurarea unui raport 
judicios între resursele energetice și de materii pri- 

•me și ramurile industriale prelucrătoare, între in
dustrie și agricultură, asigurarea unui ritm înalt al 
forțelor de’ producție prin alocarea permanentă a 
unei părți însemnate - de circa o treime - din ve
nitul național pentru fondul de acumulare, necesi
tatea consolidării și perfecționării continue a pro
prietății socialiste, de stat și cooperatiste, ca fac
tor hotărîtor al progresului patriei, al ridicării bu
năstării materiale și spirituale a întregului popor.

Dăm cu toții o inaltă prețuire contribuției și preo
cupării deosebite pentru perfecționarea continuă a 

^^elațîilor de producție și sociale, orientărilor dum-

neavoastră cu privire la cerința obiectivă a crește
rii și mai puternice a rolului statului socialist in 
planificarea, organizarea și conducerea unitară a 
întregii activități economice și sociale, pe baza pla
nului național unic de dezvoltare a țării.

Dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați adus și aduceți o contri
buție de inestimabilă valoare la înnoirea și dina
mizarea permanentă a gîndirii și practicii revoluțio
nare din patria noastră, prin preocuparea susținută 
pentru dezvoltarea și adîncirea continuă a demo
crației muncitorești revoluționare, pentru crearea 
unui larg și original cadru de participare efectivă, 
in condiții de deplină egalitate, a tuturor cetățe
nilor, a. întregului popor, la elaborarea și înfăp
tuirea hotăririlor, la conducerea societății. Este una
nim apreciată definirea de către dumneavoastră a 
conceptului românesc de autoconducere muncito
rească și instituționalizarea unui sistem complex de 
forme, metode și mecanisme in măsură să asigure 
întărirea răspunderii, ordinii, disciplinei și punerea 
largă în valoare a inițiativei și spiritului gospodăresc 
al celor ce' muncesc in conducerea unităților, a ac
tivității economico-sociale, în gestionarea eficientă 
a avuției socialiste, a bunurilor întregului popor.

Strălucit strateg al dezvoltării științei și învăță- 
mintului românesc, în strînsă legătură cu cerințele 
obiective de progres ale societății noastre, dum
neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați asigurat elaborarea unui amplu și 
mobilizator program de dezvoltare a cercetării știin
țifice și introducere a progresului tehnic, a cărui 
perspectivă depășește orizontul anului 2000, puter
nic ancorat în realitățile și cerințele epocii con
temporane, ale revoluției tehnico-științifice moder
ne. Ați conferit, totodată, noi dimensiuni calitative 
procesului complex de formare a cadrelor, de pre
gătire pentru muncă și viață a tinerei generații pe 
baza cunoașterii și însușirii celor mai noi cuceriri 
ale gîndirii științifice și tehnice din toate domeniile 
de activitate, a educării ei în spiritul înaltei res
ponsabilități față de patrie, partid și popor, al 
glorioaselor tradiții de luptă ale înaintașilor pentru 
apărarea și afirmarea ființei naționale.

Constituie o realitate, profund simțită și trăită 
de fiecare cetățean al țării, modul strălucit în care 
îndrumați întreaga activitate politico-educativă, de 
formare a omului nou, cu o înaltă conștiință revo
luționară, comunistă, punînd pe primul plan dez
voltarea patriotismului socialist, dragostea față de 
patrie, răspunderea și atașamentul față de popor, 
față de marile sale cuceriri, față de cauza socia
lismului și comunismului, preocuparea dumneavoas
tră statornică pentru păstrarea tinereții și vigorii 
națiunii noastre, pentru creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Mărețul drum de victorii și izbînzi pe care Româ
nia l-a străbătut sub ințeleapta și clarvăzătoarea 
dumneavoastră conducere, marile ctitorii înălțate în 
ultimii 20 de ani, minunatele realizări obținute în 
toate domeniile de activitate demonstrează forța și 
capacitatea creatoare a poporului nostru, care, li
ber, stăpîn deplin pe destinele sale, strîns unit in 
jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general al partidului, 
președinte al Republicii, își făurește în mod con
știent propriul său viitor socialist și comunist, de 
bunăstare și fericire. Puternic mobilizați de înflăcă- 
ratele dumneavoastră chemări, însuflețiți de lumi- . 
nosul exemplu de muncă și viață pe care ni-l oferiți 
zi de zi, oamenii muncii din patria noastră acțio
nează cu toate forțele, cu spirit de răspundere, pen
tru desfășurarea în cele mai bune condiții a acti
vității productive în noul cincinal, hotărîți să facă 
totul pentru ca încă din această primă lună a anu
lui să obțină producții suplimentare în toate ramu
rile economiei, asigurînd astfel îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe acest an și pe între
gul cincinal.

încercăm cu toții sentimente de cea mai înaltă 
mîndrie și — asemeni întregului popor — vă sîntem 
profund recunoscători pentru faptul că, datorită gîn
dirii și viziunii dumneavoastră revoluționare, ați des
chis noi și însuflețitoare orizonturi activității între
gii națiuni, ați descătușat energiile creatoare ale 
celor ce muncesc și ați dinamizat puternic întreaga 
operă de construcție socialistă. România înfățișîn- 
du-se astăzi lumii ca o țară angajată ferm și viguros 
în înfăptuirea unui amplu program de construcție 
pașnică, în făurirea unei societăți superioare, în 
care se afirmă tot mai larg o etică și morală înain
tate, principiile socialiste și comuniste 
și de viată.

MULT IUBITE SI 
NICOLAE CEAUȘESCU,

Neobosita dumneavoastră 
afirmării României în viața 
vele de colaborare, pace și dezarmare, forța ideilor 
dumneavoastră cutezătoare, justețea și umanismul 
principiilor pe care, cu neasemuită consecvență, le 
promovați în dialogul permanent cu conducătorii de 
partid și de stat, cu personalități- ale lumii contem
porane au asigurat țării noastre o înaltă prețuire, 
iar pe dumneavoastră v-au impus în conștiința ome
nirii drept unul din cei mai proeminenți oameni po
litici, ca luptător ferm pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, ca pe un mare și înflăcărat Erou al păcii.

In condițiile actuale ale vieții internaționale - 
cînd omenirea este confruntată cu o situație deose
bit de gravă, datorată îndeosebi accelerării cursei 
înarmărilor, cu precădere a celor nucleare, a per
sistenței a numeroase conflicte și stări de încor
dare - găsesc un profund ecou în rîndul forțelor 
lipitoare de pace de pretutindeni, al opiniei publice

de muncă

STIMATE TOVARĂȘE

activitate
internațională, inițiati-

consacrată

mondiale, inițiativele și propunerile dumneavoastră 
constructive, chemările la rațiune și luciditate pen
tru oprirea evoluției periculoase a evenimentelor 
spre confruntare nucleară și război, pentru reluarea 
politicii de destindere și soluționare pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor problemelor litigioase, pen
tru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor la libertate și independență, la existență, 
la viață, la pace.

în virtutea legăturii organice, indisolubile dintre 
politica internă și cea externă a partidului și sta
tului nostru, dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați reafirmat solemn și 
în Mesajul ce l-ați adresat întregii națiuni la acest 
început de an, proclamat de O.N.U. ca Anul Inter
național al Păcii, hotărirea României de a întări și 
mai mult colaborarea cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate 
celelalte țări și popoare, cu forțele iubitoare de 
progres și pace de pretutindeni, pentru a asigura un 
climat trainic de încredere și conlucrare pașnică în 
întreaga lume, pentru triumful politicii de dezarmore 
și pace, de respect al independenței și suverani
tății popoarelor, de făurire a unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Militînd ferm pentru înțelegere și colaborare in
tre popoare, ați adus și aduceți o contribuție deo
sebită — de largă recunoaștere și apreciere inter
națională — la statornicirea și generalizarea în re
lațiile dintre state a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectării independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, 
nințarea cu forța, a 
se dezvolta în mod 
destinele. Inițiativele 
cursei înarmărilor și 
ducerea cheltuielilor militare, încetarea fără intîr- 
ziere a conflictelor armate și reglementarea tuturor 
problemelor litigioase pe calea politică, a tratati
velor, cele referitoare la democratizarea vieții in
ternaționale, lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale, creșterea 
rolului O.N.U. și al altor organisme 'internaționale 
în rezolvarea democratică a problemelor ce con
fruntă omenirea, cu participarea tuturor statelor lu
mii, indiferent de mărime și orinduire socială, 

adus României, dumneavoastră, ilustrul ei 
un uriaș prestigiu, numeroși prieteni pe 
ridianele globului.

Dorim să subliniem și cu acest prilej 
unanimă de care se bucură din partea 
lor, a întregului popor român, activitatea intensă 
pe care o desfășurați pentru dezvoltare.a colaboră
rii și solidarității partidului nostru cu toate partide
le comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele progresiste, democratice și 
antiimperialiste de pretutindeni, in lupta pentru 
progres social și pace în lume.

Acțiunile și inițiativele dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, insuflă 
poporului român optimism, speranță și încredere in 
capacitatea națiunilor lumii ca, acționind unite și 
conlucrînd tot mai strîns, să asigure - în pofida 
încordării și tensiunilor actuale din viața interna
țională - un curs nou, pozitiv, viitorul și dezvolta
rea pașnică a întregii omeniri.

In această zi de luminoasă sărbătoare, întregul 
popor român, strîns unit în jurul gloriosului său 
partid comunist, al dumneavoastră - marele erou al 
revoluției ooastre socialiste desemnat de istorie să 
poarte țara, prin vremi, spre culmile inalte ale co
munismului — dă expresie nestrămutatei sale hotă
râri de a vă urma neabătut pe drumul luminos pe 
care l-ați deschis țării întregi, de a munci cu ab
negație și dăruire patriotică pentru realizarea exem
plară a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, 
a sarcinilor actualei etape de dezvoltare a patriei, 
pentru îndeplinirea cu Succes a planului pe 1966 
- primul an al actualului cincinal - a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea al partidului, 
asigurînd transpunerea fermă în viață a Programu
lui de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Puternic însuflețiți de îndemnurile dumneavoastră 
mobilizatoare, de activitatea neobosită ce o consa- 
crați binelui și propășirii patriei, vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu ne vom precupeți nici un efort și că vom 
acționa cu toată fermitatea și puterea noastră de 
muncă pentru a asigura înfăptuirea neabătută, in
tr-un climat de înaltă exigență, a sarcinilor com
plexe ce ne stau în față, a politicii partidului în 
sectoarele noastre de activitate, pentru a ne înde
plini in condiții tot mai bune marile răspunderi pe 
care ni le-ați încredințat și pentru a sluji, în toate 
împrejurările, cauza partidului și a poporului, des
tinele patriei, idealurile socialismului și comunismu
lui, pentru care ați militat și militați cu exemplară 
dăruire și răspundere.

In acest moment de mare sărbătoare pentru toți 
fiii și fiicele României socialiste, vă adresăm din 
adincul inimii, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănă
tate, multă putere de muncă, pentru a conduce cu 
aceeași strălucire partidul și poporul român spre 
noi și tot mai multe victorii. Vă dorim tinerețe veș
nică, viață lungă și fericită, plină de satisfacții și 
împliniri, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu 
întreaga familie, cu toți cei ce vă sînt dragi și 
apropiați.

LA MULȚI ANI, MULT STIMATE SI IUBITE 
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU !

nerecurgerii la forță și la ame- 
dreptului fiecărui popor de a 
liber, de a-și hotărî singur 
și propunerile privind oprirea 
trecerea la dezarmare, Ia re-

au 
președinte, 
toate me-

aprobarea 
comunîști-


