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Scfflnîâ comună 
a Comitetului Executiv 

al C. C. ai P. C. II 
Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri 
consacrată sărbătoririi 

tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar genera 
31 Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, a fost sărbă
torit joi seara. într-un cadru 
solemn. în ședința comună a 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, cu 
prilejul împlinirii a 55 de ani 
de viată și a patru decenii de 
activitate revoluționară în 
rîndurile partidului.

Sint prezenți tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Hie Verdet, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lu- 
pu. Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu. Gheorqhe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Ștefan Voitec, Io
sif Banc. Petre Blajovici. 
Cornel Burtică. Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea,

Miu Dobrescu, Aurel Duca, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ionită, Vasile Patilinet, Ion 
Stănescu. Mihai Telescu, Io
sif Uglar, Richard Winter, 
Ștefan Andrei, Ion Dincă, 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, mem
brii Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a dat citire mesa
jului adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consili
ul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialis
te România.

Inminind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu acest me- 
«aj tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer îl îmbrățișează în
delung cu căldură.

Răspunzînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțu
mit pentru sentimentele cal
de exprimate, pentru apreci
erile ia adresa activității 
sale.

Conducătorii de partid și 
de stat, toți cei prezenți au a- 
dresat apoi felicitări secreta
rului general al partidului, i-au 
urat viată îndelungată, sănă
tate și fericire, succese tot 
mai mari în munca de cea 
mai înaltă răspundere in 
fruntea partidului și statului, 
<pre binele și propășirea na
țiunii noastre socialiste.

In încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut, într-o atmosfe
ră însuflețită, plină de căl
dură, cu cei prezenți, care 
au închinat un pahar de șam
panie în sănătatea sa, urîn- 
du-i încă o dată „La multi 
ani".

(In pagina a 3-a - Cu- 
vintul tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU Io 
ședința comunâ).

Plcsajal adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Scumpe tovarășe Ceaușescu.

La a 55-a aniversare a zilei de naștere 
și la împlinirea a 40 de ani de la intra
rea ta in mișcarea 
rindurile partidului. 
Partidului Comunist 
Stat și Consiliul de
din toată inima un
nist și cele mai calde felicitări.

Cu prilejul acestei duble sărbătoriri,
partidul și gu\ernul clasa muncitoare 
țărănimea, intelectualitatea, toți cetățenii 
patriei noastre socialiste aduc un vibrant 
omagiu activității tale îndelungate de emi
nent militant revoluționar, contribuției deo
sebite pe care ai dat-o la lupta pentru 
eliberarea națională și socială a poporu
lui român, pentru promovarea intereselor 
fundamentale de progres și prosperitate 
ale națiunii noastre, pentru triumful mă
reței cauze a socialismului și comunismu
lui pe pămfntul României.

Patriot și revoluționar înflăcărat, profund 
devotat clasei muncitoare, poporului din 
rindurile căruia te-ai ridicat, ai luat parte 
din cea mai fragedă tinerețe la lupta co
muniștilor. a celor mai înaintate forțe ale 
națiunii, pentru libertate și dreptate so
cială. Infruntind cu neînfricare represiu
nile polițienești si teroarea burghezo-mo- 
șierească ai participat activ la luptele 
conduse de partid pentru răsturnarea re- 
qimului de exploatare șl asuprire pentru 
•’liberarea țării și instaurarea puterii popu
lare _ dind in fiecare împrejurare, un 
minunat exemplu de curaj revoluționar 
sl fermitate in aplicarea liniei politice a 
nartidului de dăruire totală pentru cauza 
libertății Si fericirii poporului. Este cu
noscută contribuția ta de mare însemnă
tate la lupta partidului și a poporului nos
tru împotriva fascismului, și prin aceasta 
la marea bătălie desfășurată de forțele

muncitorească și in 
Comitetul Central al 
Român. Consiliul de 
Miniștri iți adresează 
fierbinte salut comu-

democratice șl progresiste din întreaga 
lume pentru izbăvirea omenirii de perico 
Iul fascist.

In anii de după 23 August 1944. îm
preună cu ceilalți conducători ai partidu
lui. ai desfășurat cu energie și elan re
voluționar o intensă activitate pentru or
ganizarea și mobilizarea maselor popu
lare în marile bătălii pentru cucerirea și 
consolidarea puterii politice, pentru re
construcția tării și dezvoltarea ei pe ca
lea socialistă. Prețuim in mod deosebit 
contribuția de seamă ce ai adus in aceas
tă perioadă de luptă și muncă eroică la 
elaborarea și aplicarea politicii de In
dustrializare. de cooperativizare a agri
culturii. la formarea și educarea armatei 
de tip nou a Republicii noastre — ca 
scut de nădejde al cuceririlor revoluțio
nare ale poporului — la întreaga operă 
de dezvoltare economico-soclală a patriei. 
Congresele al IX-lea șl al X-lea, precum 
și cele două Conferințe Naționale — care 
au avut loc in perioada de cînd muncești 
ca secretar general al partidului, și la 
reușita cărora ai avut un rol esențial — 
au promovat un profund spirit înnoitor 
în întreaga viață social-polltică a țării șl 
au dinamizat puternic energiile și forțele 
creatoare ale poporului, Inaugurînd peri
oada cea mai fertilă 
lizări din întreaga 
a României. Poporul

șl mai bogată în rea- 
dezvoltare postbelică 
întreg îți cunoaște 51

CENTRAL ALCOMITETUL
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

(Continuare in pag. a 3-a)
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0 MARE SARBATOARE
AINTREGU1UI POPOR

Există in viața unui p opoi 
momente de cea mâi înaltă vi
brație, de trăire intensă și 
fierbinte, momente-simbol ce 
le>agă milioane de conștiințe 
și milioane de inimi. Un ase
menea moment, o asemene; 
sărbătoare de neuitat a trans
format ieri Piața Palatului în
tr-o mare de oameni, în care 
multe zeci de mii de cetățeni 
ai Capitalei patriei și-au unit 
glasurile și inimile într-un 
singur gînd : „La multi ani. 
iubite tovarășe Ceaușescu 1“

Manifestația populară emo
ționantă și înflăcărată pe care 
bucureștenii au făcut-o ieri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la aniversarea a 55 de ani de 
viață și a 40 de ani închi
nați luptei comuniste pentru 
fericirea poporului român, a 
fost și va rămîne ca una din 
acele strălucite expresii ale 
unirii întregii națiuni in ju
rul conducătorului ei, a a- 
celui om care întruchipează 
în modul cel mai fericit ma
rile. virtuți și înaltele idea 
luri’ ale poporului din can 
s-a născut.

După ce secretarul genera 
al partidului rostise ampla 
cuvîntare la Conferința mu 
nicipală de partid și după în
cheierea lucrărilor, atunci cînd 
țovQrășyl . .Niqolae. Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășul Ion Gheorghe Maurer

și ceilalți conducători de 
partid se pregăteau să pără
sească sala Ateneului Român, 
cupola bătrînului edificiu a 
răsunat, ca niciodată pînă a- 
cum, de nesfîrșite și înflăcă
rate urale adresate marelui 
sărbătorit. In holul Ateneului 
și pe scările sale, sute de ti
neri — elevi, studenți, briga
dieri, membri ai detașamente
lor de pregătire pentru apă
rarea patriei — rostesc so
lemn și impresionant cuvinte
le atît de dragi: Partidul — 
Ceaușescu — România, cln- 
tînd apoi „Mulți ani trăiască 
Se află aici. în aceste clipe 
înălțătoare, numeroși membri 
ai partidului din anii ilega
lității, tovarăși de luptă ai a- 
celui tînăr muncitor comu
nist, exemplu de abnegație și 
dirzenie, care a urcat treap
tă de treaptă pentru a condu
ce astăzi, cu excepțională dă
ruire și capacitate, destinele 
poporului căruia i-a închinat 
întreaga sa viață și nobila 
sa credință.

Se află aici — și este pro
fund emoționantă prezenta lor 
lîngă bătrînii activiști ai parti
dului comunist — cîteva sute 
de pionieri, cei care vor duce 
mai departe, nestinsă, flacăra 
'ibertății și fericirii poporului

(Continuare in pag. a 3-a)

Vibrant omagiu 
conducătorului iubit

Trăim azi clipe de {naltă 
vibrație sufletească, de adin- 
că emoție. Azi. cel mai bun 
și mai devotat fiu al 
Vriei noastre socialiste, cel 
mai înflăcărat comunist, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român. îm
plinește 55 de ani de viață 
și 40 de ani de activitate re
voluționară.

Cu sentimente de puterni
că mindrie și bucurie săr
bătorim și cinstim din în
treaga noastră ființă, acest 
de seamă eveniment — noi 
toți opmenii muncii din Va
lea Jiului. Cuvintele ne sint 
poate prea sărace pe buze 
pentru a exprima îndeajuns 
căldura sufletească pe care

pa-

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPIILE
BUCUREȘTI A P. C. R.

o simțim inundîndu-ne ini
mile cind rostim omagiul ce 
i-l adresăm de aniversarea 
sa mult iubitului nostru con
ducător Nicolae Ceaușescu. 
Numele său. larga și neobo
sita sa activitate desfășura
tă cu vigoare și dăruire pil
duitoare pentru progresul e- 
conomico-social al patriei — 
ce se înscriu cu litere de 
aur in istoria țării noastre 
— sint legate de cele mai 
mari izbinzi ale neamului 
românesc in afirmarea fiin
ței sale. Minerii și energeti- 
cienii, constructorii și fores
tierii. cercetătorii și studen
ții. elegii și pionierii — toți 
oamenii muncii de pe me
leagurile Văii Jiului, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, de la tineri la 
virstnici, in această zi de a- 
devărată sărbătoare, ne 
dreptăm gindurile cu 
fundă ’ recunoștință 
FĂURITORUL tuturor 
rilor noastre împliniri 
ieri, de azi și de mîine 
Nicolae. Ceaușescu.

Mina fermă și sigură 
care tovarășul

în- 
pro- 
spre 
ma

de

cu 
Nicolae

noastre
Ceaușescu conduce destine
le patriei noastre pe calea 
dezvoltării sale multilatera
le, toți cei ce muncesc in 
Valea Jiului o identifică cu 
împlinirile ce au avut loc 
sub ochii noștri in anii so
cialismului. transformind a- 
cest colț de tară intr-o Vale 
a Fericirii.

Cu toții sintem mindri și 
fericiți că in fruntea parti
dului și statului nostru se a- 
flă un conducător încercat, 
consecvent in călăuzirea des
tinelor României și poporu
lui nostru pe calea triumfă
toare a socialismului și co
munismului. a colaborării și 
păcii in lume. Sint fi
rești in acest context cuvin
tele bogate in semnificații 
care, in această zi de ma
re sărbătoare, sint rostite de 
la un hotar la altul al țării 
de către cele 20 mili
oane de fii și fiice ale pa
triei : să ne trăiți, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru binele țării și al po
porului !

LA MULȚI ANI !

Expresie a vibrantului oma 
giu pe care țara întreagă î1 
aduce conducătorului iubit a 
partidului și statului nostru 
joi seara, la sediul Comitetu 
lui Central al Partidului Co 
munist Român, au venit .de 
legații ale militantilor dii 
ilegalitate ai partidului, ăl< 
organizațiilor de masă ș 
obș'.ești, ale forurilor știi.-, 
țifice și uniunilor de crea
ție, reprezentanți ai unor mar 
întreprinderi bucureștene pen
tru a prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comu 
nist Român, președintele Con 
siliului de Stat al Republici' 
Socialiste România, felicitări 
cu prilejul împlinirii a 55 de 
ani de viață și a 40 de am 
de activitate in rindurile miș
cării comuniste.

Au fost de față tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu. Paul Niculescti-Mi- 
'zil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdet, membrii 
și membrii șupleanți ai Co
mitetului. Executiv, secretarii 
C.C. al P.C.R.

Rind pe rînd. au prezentat 
felicitări si au inminal me
saje de «aiul tovarășulu 
Nicolae Ceaușescu, delegați 
ile militanților din ilegalitate 
ai partidului și ai mișcării 
muncitorești din România, uzi
nei „23 August", Consiliului 
Național al Frontului Unității

Socialiste, Academiei Republi
cii Socialiste România, Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, uzine’ 
de utilaj chimic „Grivița Ro
șie", Academiei ..Stefan Gheor
ghiu", Uniunii Scriitorilor 
Fabricii de elemente pentru 
automatizări. Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Asociațiilor 
Studențești. Academiei de Știin
țe Sociale și Politice, Uniunii 
Artiștilor Plastici, Uzinei de ma
șini qrele, Consiliului Națio
nal al Femeilor. Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Uniunii 
Compozitorilor, Consiliului Na
țional pentru Știință Și Teh
nologie și Comitetului de Stal 
pentru Energii» Nucleară, Co
mitetului organizației de partid 
a aparatului C.C. al P.C.R.. 
Uniunii Ziariștilor. Filaturii 
Românești de Bumbac, Aso
ciației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale si muzi
cale.'

Delegațiile au adresat, in 
numele lor, al tovarășilor pe 
. are îi reprezintă, secretaru
lui general al partidului, cal
de urări de viață îndelungata, 
sănătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea po
porului, spre gloria patriei 
socialiste, i-au exprimat sim
țămintele lor de profundă dra-
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In prezenta tovarășului 
'‘icolae Ceaușescu, secretarul 
qeneral al partidului, intr-o 
atmosfera de vibrant c-ntu 
ziasm si puternică angajare 
in înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, au □- 
vut loc, la 25 ianuarie, in sal 
Ateneului Român, lucrările 
Conferinței organizației muni 
cipale București a P.C.R.

După rodnica vizit de lu
cru, desfășurată timp de doue 
zile in numeroase întreprin
deri industriale, instituții de 
cercetare și învățămint bucu- 
reștene, participarea -secreta
rului general a) partidului la 
lucrările Conferinței municipa
le de partid a prilejuit o en
tuziastă manifestare de încre
dere deplină și atașament fate 
de politica marxist-leninistă a 
partidului, a hotăririi . omu- 
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, de a--- 
consacra forțele pentru înfăp
tuirea ei neabătută.

Delegații și invitații la lu
crările Conferinței, miile de 
cetățeni aflați in piața din 
fata Ateneului, au inti piuat 
cu ovații și aclamații nesfîr- 
șite pe conducătorul partidu
lui și statului, exprimindu-5i 
profunda stimă și dragostr- 
față de conducătorul partid.) 
lui șl statului nostru. Vii și

îndelungate aplauze au răsu
nat minute in șir pentru 
partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care in a- 
■•este zile împlinește 55 de 
ani de viață și 40 de ani de 
. •. ilare revoluționară. Se «can-
'ează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.", ..Ceaușescu și po
norul". „Ceaușescu — la multi 
ani", expresie a sentimentelor 
e animă pe toți comuniștii, 

pe toți etățenii din Capita
lă, faț î de încercatul condu
ctor al partidului și statului 
care iși consacră întreaga e- 
nergie și activitate Înălțării 
patriei. înfăptuirii idealurilor 
comuniste.

In prezidiul Conferinței, a- 
lături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au luat loc tovară
șa EJc-na Ceaușescu, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu. Paul Niculescu-Mi- 
zil. Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Verdet. Gheorghe 
Cioară, Cornel Burtică, pre
cum Și membri ai Comitetului 
municipal de partid, delegați 
ai organizațiilor P.C.R. din u- 
nități economice și soclal- 
culturale ale Capitalei, vechi 
militanți ai partidului.

La lucrările Conferinței au 
participat membri și membri 
«urleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mem

bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, cadre cu munci de 
răspundere din ministere, cen
trale, întreprinderi industriale 
și instituții, oameni de știin
ță și cultură, activiști de 
partid și ai organizațiilor de 
masă.

Ordinea de zi a conferinței 
a cuprins : Darea de seamă a- 
supra activității Comitetului 
municipal București al P.C.R.î 
Raportul Comisiei de revizie ; 
alegerea Comitetului munici
pal de partid și a Comisiei de 
revizie.

Deschizind lucrările Confe
rinței. tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetu
lui Executiv a) C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
a adus un fierbinte salut ce
lui mai iubit fiu al poporu
lui no-tru, eminentului condu
cător al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a onorat și de această 
dată cu prezența sa lucrările 
principalului for al comuniș
tilor din Capitală. Exprimin- 
du-și satisfacția că dezbateri
le conferinței au loc In aju
nul unui fericit eveniment, 
care încarcă de bucurie ini
mile tuturor - împlinirea a 
55 de ani de viată si a 40 
de ani de activitate neobosită 
în sluiba oartidului »i to

porului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vorbi
torul i-a adresat din toată 
inima calde felicitări și urări 
de sănătate : „Să trăiți ani 
mulți și să ne conduceți in 
continuare cu aceeași clarvi
ziune, fermitate, dinamism și 
abnegație revoluționară spre 
binele și propășirea națiunii 
noastre socialiste. De numele 
și activitatea dumneavoastră 
desfășurată la < irma partidu
lui și statului, poporul nostru 
leagă marile Împliniri obținu
te pe drumul edificării socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, libertatea și dem
nitatea umană de care -e 
bucură toți cei ce muncesc, 
fără deosebire de naționalita
te, condițiile de viață an de 
an mai bune, prestigiul și lo
cul pe care România îl ocu
pă in prezent intre națiunile 
lumii, respectul de care parti
dul nostru se bucură in miș
carea comunistă și muncito
rească internațională, în rin- 
dul forțelor democratice și 
progresiste ale lumii.

Cu aceste qînduri ce ne a- 
nimă pe noi toți, vă urăm, 
încă o dată, stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, viață în
delungată și, așa cum spune

(Continuare in oaa o 4-a)
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40 DE ANI DEAC TIVITATE ÎN RINDURILE MIȘCĂRII COMUNISTE

O viață eroică, de luptă neobosită 
înebinată fericirii poporului, 

înfloririi patriei socialiste
lo 26 lonuorle, 

Ceoușescu. 
ol Partidului

tovarășul 
secretarul 
Comunistgeneral

Roman, președintele Consiliului 
de Stat ol Republicii Socialiste 
România, împlinește 55 de oni, 

ce coincide cu îmrsoi
plinirea a 40 de oni de cctivi- 
Iote in mișcarea revoluționară, 
comunistă. împletirea acestor 
aniversări este profund semni
ficativă, pentru că viața tova
rășului Nicolae Ceoușescu s-a 
contopit in cel moi înolt grad 
cu lupta pentru mărețele ideo- 
luri ale eliberării noționole și 
sociale o poporului din riadul 
căruia s-a ridicat, pentru înflo- 
rirea României socialiste, pentru 
triumful cauzei socialismului și 
a păcii in întreaga lume.

...Lo 26 ianuarie 1918, Io
Scomicești, o veche așezare 
din județul Olt. în coso țăra
nului Andruță Ceoușescu ve
dea lumina zilei Nicolae 
Ceoușescu. Era al treileo copil 
dintr-o familie care avea să 
numere zece.

Deși bâtrinil Iul învățători iși

amintesc și astăzi cit de sir- 
guincios și dornic de învățătu
ră era Nicolae, la virsto de 
unsprezece ani, el a fost ne
voit să împărtășească soorta 
din acel timp o ctitor copii din 
familii numeroase și cu pămint 
puțin: a plecat lo oraș in cău
tare de lucru. Lucrind în dife
rite ateliere și fobrici din Bucu
rești, devine un participant frec
vent la adunările muncitorilor 
la cluburile sindicale. Acolo 
luau adesea cuvintul muncitori 
comuniști. De la ei și prin ei 
Nicoloe Ceoușescu începe să 
cunoască ideile și țelurile de 
luptă ale comuniștilor. Lectura 
unor cărți marxiste îl apropie 
și mai mult de mișcarea revo
luționară.

România anului 1933 par
curge o perioadă de puternic 
aflux revoluționar, care culmi- 
neoză cu morile acțiuni gre
viste ale ceferiștilor și petro
liștilor. Lupta lor este însoțită 
de largi acțiuni de solidarita
te ale muncitorimii din Bucu
rești și din marile centre in
dustriale ale țării.

1933 este un on care mar
chează pentru totdeauna viața 
tinărului Nicolae Ceaușescu; 
este anul intrării in mișcarea 
comunistă, căreia avea să-i de
dice, cu pasiune, devotament 
și energie clocotitoare, întrea
ga sa viață, toate forțele și 
capocitoteo de muncă. In a- 
cest an intră in Uniunea Tine
retului Comunist, devenind un 
activist de bozo al organizației 
din București. Din același an 
este membru ol Partidului Co
munist Român. In iunie, Io con
ferința luptătorilor antifasciști, 
co reprezentant ol tineretului 
democratic din Capitală, este 
ales în Comitetul Național Anti
fascist. organizoție legală în
ființată din inițiativa P. C. R-. 
militind cu ardoare pentru în
deplinirea țelului organizoției 
- mobilizarea tuturor forțelor 
democratice in lupta impotriva 
pericolului fascist și o pregăti
rilor de război. Anul 1933 re
prezintă, totodată, pentru tînă
rul Nicoloe Ceaușescu si prima 
..cunoștință" cu metodele de 
represiune ale regimului bur- 
ghezo-moșieresc. In noiembrie, 
lo virsto de 15 ani, este ares
tat oentru „îndemn lo grevă" 
si răspindire de afișe contro 
„ordinei statale". Eliberat după 
puțin timp, tinărul revoluționar 
avea să dovedească crin fapte 

că represiunile polițienești nu 
numai că nu l-ou intimidat, ci, 
dimpotrivă, i-au sporit holâri- 
rea de luptă impotriva nedrep
tăților sociale , in anul 1934, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este arestat si anchetat de trei 
ori pentru activitatea sa revo
luționară și ontiloscistă.

In iunie 1934, la Croiova se 
desfășura procesul conducători 
lor luptelor ceferiștilor și petro 
liștilor. In ntreoga țară, mii 
de muncitori cereau încetarea 
procesului și eliberareo celoi 
arestați. Delegat de muncito
rimea din Capitolâ. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se prezintă 
la Craiova pentru a depune in 
foțo instanței protestele impo
triva acestei represiuni judicia
re. Arestat de organele de si
guranță, tînărul comunist im
presionează pe anchetatori prin 
declarațiile sale curajoase, ges
tul temerar de solidaritate cu 
cei orestați, orizontul politic 
larg și energia cu care demas
ca regimul de exploatare lo 
care erau supuși muncitorii din

România, lipsa de drepturi și 
libertăți a acestora.

In activitateo pe care o des
fășoară in rindurile Uniunii Ti
neretului Comunist. tovarășul 
Nicolae Ceoușescu se ofirmă 
nu numai co un bun organi
zator și ca un bun agitator, 
ci și ca un pasionat ol teo
riei, al ideilor care au călăuzit 
lupta omenirii pentru progres. 
Citește cu ardoare cărți mor- 
xiste și social-politice, de lite
ratură, istorie, economie po
litică, se informează, reține to
tul cu o memorie extraordina
ră. Sint deosebit de evidente 
- incă din acei ani - dragos
tea și prețuirea pentru cultura 
noționolă, pasiunea cu care 
căuta să se țină la curent cu 
progresele culturii și științei na
ționale.

Ianuarie 1936. începutul nou
lui an înseamnă pentru tovară
șul Nicoloe Ceaușescu, care 
activa ca secretar al Comite
tului regional U.T.C. Prahova, 
o nouă arestare. In actul de 
trimitere in judecată, ancheta
torii îl defineau drept „membru 
activ, colportor și bun propa
gandist comunist și antifascist, 
cunoscut de mult timp, ca ata
re. autorităților de siguranță și 
justiție".

In fața instanței, Tribunalul 
Comandamentului Corpului II 
Armată din Brașov, tinărul re
voluționar dă o strălucită pildă 
de solidarizare cu tovarășii săi 
de luptă: deoarece unul dintre 
coacuzați fusese exclus din salo 
de ședințe, sub pretextul că a 
ultragiat instanța, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu protestează 
energic, ceea ce-i atrage o pe
deapsă suplimentară de 6 luni 
Închisoare și privarea de dreptul 
de a se apăra, de a-și spune 
cuvintul la proces. Sentința Tri
bunalului adaugă la cele 6 
luni incă doi oni de închisoare 
și un an interdicție. Dor, in 
ciuda foptului că acuzatului, 
in virstă de 18 ani, justiția bur
ghezo a încercat să-i inăbușe 
glasul in instanță, atitudinea 
sa demna, dirză, de revoluțio
nar înflăcărat a devenit cu
noscută dincolo de zidurile Tri
bunalului, a fost consemnată in 
presa progresistă a epocii, o fă
cut ca din toate colțurile țării 
să sosească telegrame și scri
sori de solidaritate cu ocuzații 
din procesul de la Brașov

Pentru tovorășul Nicolae 
Ceaușescu încep ani lunqi șl 

grei. După o perioadă de de
tențiune in Arestul Central din 
Brașov, este transferat intr-uno 
din cele moi temute închisori

Doftono, veritabilă Bostilie 
românească. Intre zidurile a- 
cestei temnițe, in care autori
tățile hotâriserâ concentrarea 
celor mai mulți dintre comuniști 
•i antifasciști, fuseseră aduși 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Emil Bodnoraș, Alexan
dru Moghioros și alti luptători 
comuniști.

Concentrarea lo Doftono o 
unui mare număr de cadre co
muniste a avut efecte contra
re celor scontate de guvernanți. 
Ea a creat condiții pentru in
tensificarea luptei pe care co
lectivul de deținuți o desfășura 
spre a obține regim politic, 
condiții mai bune. In ciuda fap
tului câ administratorii il con
sideră „element recalcitrant", 
și-l pun sub supraveghere spe
cială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu era printre cei mai 
energici orgonizotori oi protes
telor 'mpotrivo.terorii de lo Dof- 
tona.

Comuniștii transforma închi
soarea intr-o adevărată școală 
de formare și educare revolu
ționară, comunisto, de îmbogă
țire a orizontului politic și cul
tural al deținuților. Se studio- 
ză și se discută lucrări mar
xiste, documente și teze ale 
Partidului Comunist Român, se 
studiază istoria și economia po
litică, diferite discipline de cul
tură generală, matematică, se 
învățau limbi străine. In aceste 
multiple activități, tinărul 
Ceaușescu s-a remarcat prin 
copocitatea de a reține, de a 
trage concluzii practice din lu
crările studiate, de a le con
frunta cu realitățile concrete 
ale tării.

In decembrie 1938, lo ieși
rea din inchisoore, tovarășul 
Nicoloe Ceaușescu reinnoodă 
repede firul activității sale re
voluționare, octivind ca mem
bru al Comisiei tineretului co
munist pe Capitală și apoi, din 
1939, ca membru al Comitetu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

In această perioada, in țoiă 
se instaurează regimul de dic
tatură regală. Activitatea orga
nizațiilor democratice fusese 
interzisa, pericolul fascist de
venea tot moi amenințător. Pen
tru a contracara măsurile de 
restringere și desființare trep
tată a libertăților cetățenești, 
de discriminare națională și 
rasială, Partidul Comunist Ro
mân inițiază numeroase acți
uni. hotărăște să folosească 
toate posibilitățile pentru a de
juca planurile de fascizare a 
țării, ilustrativă pentru octivitatea 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in aceasta perioadă 
este marea demonstrație mun
citorească din București, de la 
1 Mai 1939. Atunci, regele și 
guvernul său urmăreau să de
termine sărbătorirea zilei de 
1 Mai intr-un cadru oficial și 
legal și în acest scop convoa
că primul Congres general al 
breslelor din România. Dar co
muniștii, urmind cuvintul de or
dine ol partidului, intraseră in 
bresle și desfășurau inlăuntrul 
lor o activitate de organizare 
a luptei antifasciste, de reven
dicare a drepturilor politice și 
democratice. Tovarășul Nicoloe 
Ceoușescu și olți activiști ai 
partidului sint printre organiza
torii manifestației de 1 Moi, 
care aduce regelui, in loc de o- 
mogille scontate, intilnirea cu 
zeci de mii de oameni care 
scandau „Jos fascismul", „Vrem 
o Românie liberă și indepen
dentă", cerind eliberareo deți
nuților politici antifasciști. „Ca
lea Victoriei avea aspectul u- 
nui cimp de manifestație re
voluționară" - consemnează un 
raport ol Siguranței din acea

In septembrie 1939, confe
rința pe țară a Uniunii Tinere
tului Comunist formează un Se
cretariat al U.T.C., din care o 
făcut porte și tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Aflind de această 
alegere, poliția îl caută cu fe
brilitate, dar nu reușește să-l 
găsească. Condamnat in lipsă 
de Tribunalul Militar București 
la trei oni închisoare pentru 
„uneltire contra ordinii sociale", 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
activează in odincă ilegalitate, 
participind la reorganizarea U- 
niunii Tineretului Comunist, lo 
intensificarea activității acestei 
orgonizații in intreago țară.

Către sfirșitul lunii iulie 1940, 
după intense pregătiri pentru 
organizarea unei mori demon
strații, care urma să aibă loc 
lo București in ziua de 1 au
gust. proclamată zi de luptă 
impotriva războiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este prins 
de organele de poliție, arestat 
și întemnițat in inchisoorea Ji
lava din București. In această 
perioadă l-a cunoscut pe tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, pe 
atunci avocat a! apărării co
muniștilor. începe o lungo pe
rioadă de detenție la Jilova, 
Caransebeș, in lagărul de la 
Tg. Jiu. Dar nici în această pe
rioadă nu iși încetează activi
tatea, îndeplinind sarcini de 
răspundere in legătură cu or
ganizarea vieții politice in în
chisori și lagăre. împreună cu 
ceilalți militonți oi Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceoușescu acționează 
hotărit pentru răsturnarea regi
mului fascist antonescian. Den- 

tru scoatereo țării din războiul 
antisovietic, in caro fuseso a- 
runcota impotriva voinței po
porului, și alăturarea României 
la coaliția forțelor antifasciste.

După victoria insurecției ar
mate de la 23 August 1944, ini
țiata și condusă de Partidul 
Comunist Român, lagărele și 
inchisorile pentru deținuții anti
fasciști ou fost desființate. Pen
tru luptătorii comuniști incepe 
o noua perioadă, noi sarcini, 
noi răspunderi. Lo ieșirea din 
lagăr, tovarâșul Nicoloe 
Ceaușescu avea aproape 27 de 
ani. Jumătote din acești ani și-i 
petrecuse luptind in codrul miș
cării comuniste șl antifasciste 
din România, iar jumătate din 
anii consacrați luptei revoluțio
nare și-i petrecuse in închisori 
$1 lagăre.

După eliberarea țării, tova
rășul Nicoloe Ceaușescu parti
cipă la acțiuni revoluționare în
dreptate spre instaurarea unui 
guvern democratic, pentru în
făptuirea reformei agrare și 
o unor transformări democrati
ce. pentru susținerea frontului 
antihitlerist. Ca secretar al Co
mitetului Central ol Uniunii Ti
neretului Comunist desfășoară 
o largă activitate pentru înfăp
tuirea chemării lansate de 
Partidul Comunist Român „To
tul pentru front, totul pentru 
victorie", prin înscrierea de vo
luntari din rindul tineretului in 
lupta armată impotriva Germa
niei hitleriste, prin acțiunile ti
nerilor muncitori din fabrici și 
uzine care lucrau pentru nevoi
le frontului.

In această perioadă de tu
multuoasă afirmare politică a 
maselor in viața politica a ță
rii, tineretul, animat in luptă 
de Uniunea Tineretului Comu
nist, aduce o contribuție de 
seamă la înlăturarea guvernelor 
reacționare care se opuneau 
democratizării țârii, la marile 
bătălii populare pentru instau
rarea guvernului democratic. La 
7 noiembrie 1944, la marele mi
ting din Piațo Victoriei din Bu
curești, tovarășul Nicolae 
Ceoușescu, luind cuvintul ca 
reprezentant al U.T.C., a afir
mat energic „hotorirea tinere
tului de a nu inceta lupta pină 
la victoria finală asupra fascis
mului, de a lupta pentru in
staurarea la conducerea țării a 
unui guvern care sâ reprezinte 
cu adevărat interesele țării, ale 
maselor muncitoore din Româ
nia".

In octombrie 1945, Conferin
ța noționolă a Partidului Co
munist Român il alege membru 
al Comitetului Central al P.C.R. 
Apreciindu-i calitățile, conduce
rea partidului ii incredințeoză. 
rind pe rind, o serie de sarcini 
și de răspunderi pe linie de 
partid și de stat, care ii dau 
posibilitatea să-și pună in va
loare și să-și amplifice expe
riența, să cunoască bine reali
tățile țării, problemele care fră- 
mintau masele populare. Acti
vează astfel o perioadă în 1946 
ca secretar al Comitetului re
gional de partid Dobrogea, iar 
apoi, pină in 1947, ca secre
tar al Comitetului regional de 
partid Oltenia. In toamna anu
lui 1946 au loc alegerile pen
tru primul parlament al țării de 
după 23 August. Rezultatul lor 
marchează o strălucită victorie 
pentru forțele democratice ale 
țării. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales cu acest 
prilej deputat și de atunci a 
fost ales in toate celelalte le
gislaturi ale organului suprem 
al puterii de stat din România.

La 30 decembrie 1947 este 
înlăturată monarhia, România 
proclamindu-se Republica. Două 
luni mai tîrziu, in februarie 
1948, ore loc congresul de con
stituire a Partidului Muncito
resc Român, prin unificarea 
Partidului Comunist Român cu 
Partidul Social-Democrat. La 
acest congres, tovarășul Nicolae 
Ceoușescu este ales membru 
supleant al Comitetului Central. 
Pe linie de stat i se încredin
țează funcția de locțiitor al mi
nistrului agriculturii. In aceste 
calități io parte la lucrările 
Plenarei din 3-5 martie 1949 
și iși aduce contribuția la ela
borarea rezoluției acestei ple
nare, core o stabilit programul 
cooperativizării agriculturii ro
mânești.

In perioado 1950-1954 este 
șeful Direcției superioare poli
tice o armatei și locțiitor al 
ministrului forțelor armate, a- 
ducindu-și contribuția la proce
sul complex de făurire și edu
care a armatei noi, populare o 
României. Iși continuă și iși 
desăvirșește studiile, absolvind 
un curs special al Academiei 
Militare și, ulterior, Academia 
de Studii Economice din Bucu
rești.

In mai 1952 este ales mem
bru al Comitetului Central al 
partidului și al Biroului orga
nizatoric al C.C. al P.M.R. In 
aprilie 1954 este ales secretar 
ol C.C. al partidului, iar la 
Congresul al lll-leo (Vll-lea) din 
1955 - membru ol Biroului Po
litic și secretar al C.C. al parti
dului. In calitatea sa de secre
tar răspunzător de problemele 
organizatorice ale partidului, 
tovarășul Nicolae Ceoușescu o 
acordat o atenție deosebită În
tăririi partidului, a unității sale, 
a militat consecvent pentru per
fecționarea vieții interne de 
partid, pentru adincirea demo
crației in vioțo organizațiilor 

sale, pentru stringerea și în
tărirea continuă o legăturilor 
partidului cu masele de oameni 
ai muncii. In mod deosebit s-o 
făcut remarcată grija sa pen
tru educarea și formarea tine
retului, ridicarea și promovarea 
din rindurile acestuia a nume
roase cadre, bine pregătite, ca
te ulterior au primit însărcinări 
de răspundere in conducerea 
partidului și stalului.

Anii făuririi socialismului in 
România - anii industrializării, 
ai cooperativizării agriculturii, 
ai eforturilor pentru ridicarea 
nivelului de cultură și civiliza
ție al întregului popor român 
- au permis afirmarea aptitu
dinilor și capacităților de orga
nizator și conducător politic ale 
lui . Nicoloe Ceaușescu, ca ac
tivist de frunte al Partidului Co
munist Român, al statului socia
list român. Sarcinile și răspun
derile complexe ce i s-au incre- 
dințot in toată această perioa
dă de mari prefaceri in isto
ria României l-au ojutat să cu
noască profund realitățile țârii, 
problemele de vioțâ ale po
porului român, preocupările di
feritelor categorii de cetățeni, 
să-și întemeieze pe un profund 
realism fiecare acțiune, fiecare 
hotărire.

In martie 1965, Plenara Co
mitetului Central i-a încredințat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cea moi înaltă răspundere, func
ția de prim-secretar al C.C. al 
P.C.R. La Congresul ol IX-lea 
al P.C.R. din iulie 1965 este 
ales membru ol Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
și secretar general al C.C. ol 
P.C.R.

La 9 decembrie 1967, Marea 
Adunare Națională il alege 
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

In noiembrie 1968 a fost fl
ies președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste.

De la înființarea Consiliului 
Apărării Republicii Socialiste 
România, în jpartie 1969, este 
președinte al acestui consiliu, 
șl In această calitate coman
dant suprem al forțelor arma
te ale țării.

Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, din au
gust 1969 îl alege secretar ge
neral al partidului, iar la pri
ma plenară o noului Comitet 
Central este ales membru al 
Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. ol 
P.C.R.

Ca secretar general ol Parti
dului Comunist Român și pre
ședinte ol Consiliului de Stat, 
tovorășul Nicolae Ceaușescu 
desfășoară o largă și neobosită 
activitate pe tărimul construc
ției de partid, de stat, econo
mice, culturale și ideologice. 
Numele său este indisolubil le
gat de întregul curs al politi
cii de dezvoltare intensă și mo
dernizare a economiei naționa
le, de recuperare a decalaju
lui față de țările dezvoltate, de 
perfecționare continuă a organi
zării și conducerii societății, de 
adincire și consolidare a de
mocrației socialiste, pe linia an
trenării active a maselor la 
dezvoltarea și rezolvarea tuturor 
problemelor vieții sociale și 
politice.

Rapoartele prezentate de con
ducătorul partidului la Congre
sele IX și X, la Conferințele 
Naționale ale P.C.R. din decem
brie 1967 și iulie 1972, expune
rea cu privire la programul 
P.C.R. de îmbunătățire a acti
vității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii 
și educația socialistă a mase
lor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza 

I n fierbinte ..Noroc bun" din partea oamenilor muncii din bazinul carbonifer al Vili Jiului — septembrie 1972.

principiilor eticii și echității so
cialiste și comuniste au pus in 
fața comuniștilor, a întregului 
popor, un vast program de 
luptă pentru construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, pentru voloriflcareo tu
turor avantajelor pe care le o- 
feră economia socialistă, in sco
pul ridicării României pe noi 
trepte de civilizație și progres.

Cu o competență remarcabilă, 
cu neasemuita pasiune, tovarâ
șul Nicolae Ceaușescu a con
dus in mod nemijlocit întreaga 
activitate de stabilire o direc
țiilor de dezvoltare a țării, de 
descoperire a noi resurse, de 
stabilire a celor mai bune so
luții in măsură să asigure creș
terea impetuoasă a economiei 
naționale,, progresul multilate
ral ol societății noastre socia
liste. Ilustrarea grăitoare o ca
pacității sole de prevedere, a 
realismului orientărilor date dez
voltării economiei românești o 
constituie ampla mișcare a în
tregului popor pentru înfăptui
rea înainte de termen a pla
nului cincinal.

Amplul proces de dezvoltare 
a inițiativei creatoare a oame
nilor muncii o constituit o preo
cupare permanentă a secreta
rului general al partidului. Or
ganizarea comitetelor de direc
ție in întreprinderi, instituționa- 
lizarea adunărilor generale ale 
salariaților ca foruri supreme 
de control și decizie în între
prinderi, constituirea Frontului 
Unității Socialiste, a consiliilor 
oamenilor muncii aparțlnînd 
naționalităților conlocuitoare 
constituie tot atitea forme de 
afirmare liberă a aptitudinilor 
și capacităților de creație ale 
fiecărui cetățean. „Socialismul 
- a spus tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu - trebuie să reali
zeze asemenea condiții incit o- 
mul, stăpin pe mijloacele de 
producție, făuritor al tuturor 
valorilor materiale și spiritua
le. să fie intr-adevăr in centrul 
atenției, să aibă rolul principal 
in societate, să se bucure și 
să beneficieze nestinjenit de 
drepturile și libertățile adevăra
tei democrații socialiste - pre
misa fundamentală a înfloririi 
depline o personalității umane".

încrederea nestrămutată a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
capacitatea și priceperea oa
menilor muncii, in forțele creo- 
toare ale națiunii noastre so
cialiste determină și o carac
teristică fundamentala a stilu
lui său de muncă : dialogul cu 
poporul, concretizat in vizitele 
făcute de-a lungul și de-a lo
tul țării, in nenumărate con
sfătuiri cu oameni ai muncii 
și specialiști din toate domeni
ile de activitate.

Patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent, tovarășul 
Nicoloe Ceaușescu a educat 
partidul in spiritul unității din
tre sarcinile naționale și in
ternaționale ale comuniștilor, ale 
intregujui popor. „Intre activi
tatea internă și politica exter
nă a partidului nostru - a spus 
secretarul general al P.C.R. - 
există o concordanță deplină. 
Noi pornim de la faptul că tre
buie sâ acționăm in direcția 
întăririi continue a orinduirii 
noastre, a forței materiale șl 
spirituale a societății socialiste, 
considerind câ forța sistemului 
mondial socialist stă in forța 
fiecărei țări socialiste. Pornim 
de la faptul că cu cit fiecare 
țară socialistă obține rezultate 
mai bune, cu cit este mal pu
ternică din punct de vedere 
economic, științific, cultural, cu 
otit devine mai puternic între
gul sistem mondial socialist, cu 
otit crește influența socialismu
lui in întreaga lume".

Ca secretar general al parti
dului și președinte ol Consi
liului de Stat, tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu a imprimat un di
namism deosebit politicii exter
ne românești de dezvoltare o 
relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările socialis
te, de lărgire a cooperării cu 
toate statele, indiferent de o- 
rinduirea lor socială, in spiri
tul coexistenței pașnice, de 
sprijinire a mișcărilor revoluțio
nare, democratice și de elibe
rare națională, o tuturor for
țelor antiimperialiste, in inte
resul cauzei generale a păcii 
și progresului in întreaga lume. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
condus numeroase delegații de 
partid și de stat române cu 
prilejul vizitelor in diferite țări, 
s-a intilnit otit in România, cit 
și peste hotare, cu conducă
tori de stat și guvern din nu
meroase țări, cu conducători ai 
partidelor comuniste și munci
torești, ai altor partide, organi
zații și mișcări democratice și 
de eliberare națională. Prin 
strădania sa neobosită de pro
movare consecventă in relați
ile dintre state a principiilor 
suveranității și independenței 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, con
ducătorul partidului și statului 
nostru aduce o contribuție larg 
recunoscută la afirmarea in 
viața internațională a acestor 
principii, o căror respectare con
stituie condiția fundamentală a 
statornicirii unei păci trainice, 
a unei largi colaborări inter
naționale.

Prin intreago sa activitate 
în elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, tovarâ
șul Nicolae Ceaușescu o do- 
bindit un larg prestigiu, o a- 
dus României, Partidului Co
munist Român noi și noi prie
teni pe toate continentele lu
mii. Ilustrare a acestui presti
giu sint aprecierile elogioase 
ale unui mare număr de șefi 
de state și guverne, de condu
cători de partide și mișcări de 
eliberare națională, largul e- 
cou al Inițiativelor românești 
la Organizația Națiunilor Uni
te și in alte foruri internaționa

le, publicarea in numeroase 
țâri ale lumii o culegerilor de 
texte din lucrările conducătoru
lui partidului și statului nostru.

O contribuție uriașă o adus 
tovarâșul Nicolae Ceaușescu o 
elaborarea și infăptuirea politi
cii partidului nostru de extinde
re a relațiilor cu portidele co; 
muniste și muncitorești, cu alte 
partide, organizații și mișcări 
progresiste democratice, de e- 
liberore națională, la eforturile 
pentru normalizarea reloțiilor 
dintre partidele comuniste si 
muncitorești, pornind de la pre
misa ca ceea ce unește aceste 
partide constituie elementul fun
damental care trebuie să pre
cumpănească asupra oricăror 

.dispute, .si .deosebiri de vederi.
Pentru activitateo sa. tova

râșul Nicolae Ceaușescu a fost 
decorat cu numeroase ordine 
și meclalli românești si străine. 
In anul 1964 a fost distins cu 
titlul de „Erou al Muncii So- 
cioliste", iar in 1971 i s-a con
ferit cea moi înaltă distincție a 
țârii noostre, titlul de „Erou al 
Republicii Socialiste România". 
Din 1970 este președinte de o- 
noare al Academiei de Stiin'e 
Sociole șl Politice.

Aniversarea a 55 de ani de 
la naștere și a 40 de ani de 
activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu con
stituie o adevărată sărbotocra 
o poporului nostru, căci, prin; 
întreaga sa viată și luptă, con
ducătorul iubit al partidului si 
statului nostru s-a identificat 
pină la contopire cu aspirați
ile supreme ale noțiunii, cu in
teresele cauzei socialismului și 
comunismului. O expresie a a- 
cestor sentimente este azi che
marea „Ceaușescu-eroism. Ro- 
mânia-comunism", care cuprin
de întreaga țară.

La această aniversare, cei 
20 de milioane de cetățeni ai 
României socialiste ii odrese'- 
ză fierbinte urarea tradiționn’ă 
„La mulți ani", pentru ca, cu 
oceeoși inepuizabilă energie si 
putere de muncă, sâ conducă 
poporul nostru pe colea lumi
noasă a socialismului și co
munismului, sâ-și aducă contri
buția de seamă la statornici
rea pocii și colaborării intre 
toate statele lumii.
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(IVÎVILI TOVARĂȘULUI
NIUOLAE CEAUȘESCU

I» ședința comună a Comitetului Executiv, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri

Valea Jiului rusteșle din mii de inimi ii singură urare:

Ani mulți, cu sănătate

Dragi tovarăși

Ini vine ucu sâ-mi adun 
acum qindurile și, dc aceea, 
nu știu cum voi reuși să răs
pund celor cuprinse In scri
soarea pe care 1 citit-o aii i 
tovarășul Maurer.

Doresc, in primul rind, să 
mulțumesc Comitetului Execu
tiv, Comitetului Central, Con
siliului do Stat si guvernului, 
întregului partid, pentru senti
mentele de dragoste pentru n- 
precierile care ou I st făcute 
in această scrisoare lo rdresa 
activității mele.

Sigur CA virsta do 55 dc ani 
nu este neapărat un merit, in- 
'•ă depinde cum a| trăit acești 
ani. \ctlvilatea de 40 dc ani 
in mișcarea revoluționară 
constituie, intr-adevăr. <■> do
vadă a faptului că m-am stră
duit să slujesc fără preget 
‘ «uza partidului, interesele vi
tale ale clasei muncitoare, ță
rănimii. intelectualității. alo 
tuturor oamenilor muncii — 
fără deosebire de naționalita
te - ale întregului nostru po- 
pot.

Sint ani cițiva tovarăși eu 
care am lucrat in anij ilegali
tății. Intr-adevăr au fost ani 
grei. Dar. spre bucuria noas
tră și mindria poporului ro
mân. cu toate aceste condiții 
grele, partidul nostru a avui 
un număr important de acti
viști. de mililanti care, prin 
munca și lupta lot. au știut să 
uneasca lortele progresiste, 
democratice pentru o politică 
nouă in România, pentru dez
voltarea democratică a țării. 
M-am cunoscut cu tovarășul 
Maurer tot în anii ilegalității.

Este o satisfacție ca — a- 
junqfnd la o vîrstă medie, ca 
să nu spun înaintată — să 
poți constata că intr-adevăr, 
cea mai marc parte a vieții ai 
trfiit-o alături de tovarășii din 
partid, ai fost prezent la cele 
mai importante momente și 
evenimente din această perioa
dă a istoriei poporului nostru, 
a istoriei partidului nostru, la 
luptele revoluționare. Aș pu
tea spune că dacă ar trebui, 
astăzi, să reiau de la început 
viata și activitatea — ceea ce, 
desigur, nu mai este posibil 

aș proceda așa cum am 
procedat cu 40 de ani în urma.

Anii construcției socialiste, 
după cum știți cu lotii, au fost 
ani grei dar, totodată, plini de 
saiisfacțle. Au trebuit învinse 
multe greutăți. Partidul ,-nqșlru 
a reușit să le învingă, A tre
buit să dezvoltăm industria, să 
transformăm agricultura pe ba
ze noi. Mă număr printre acei 
activiști ai partidului care au 
participat la constituirea pri
melor cooperative agricole din 
România și apoi la întregul 
proces de transformare socia
listă a agriculturii. Aici sint 
multi tovarăși cu care am lu
crat în aceea epocă. Am lu
crat intr-adevăr, și in arma
tă. dar cea mai mare parte a 
activității, incepind din 1954, 
am desfășurat-o în cadrul con
ducerii dc partid, în domeniul 
organizării muncii partidului 
nostru. Fără îndoială că în a- 
ceștj ani au fost și lucruri bu
ne, au fost și lipsuri și greșeli, 
dar am încercat, m-am strădu

it întotdeauna sft-mi îndopli- 
n< - in mod conștiincios, în 
‘'pili’ comunist. îndatoririle 
în r&dintate rle partid.

Din momentul in care Co- 
ii’i iul Central, partidul rai-au 

încredințai funcția de secretar 
general am intrlr-s că răspun- 
.n i . a mea In fata partidului, 
i poporului inii cere să depun 
tonte eforturile pentru a uni 
munca ■ ■ nduccrii de partid, a 
( omitclului Central, n între
gului partid în infâptuirea 
tu Hamului de dezvoltare so-
< i Pistă tării, de ridicare a 
bunăstării materiale și spiri- 
lunlo i intregului popor.

In ser -narea voastră v-nți 
rvlcrit la multe probleme, ln- 
ti-advvjr, la Congresul al 
l.X-ioa, al X-lea, la conferin
țele naționale, partidul nostru 
a adoptat un sir de măsuri Im
portante pentru activitatea sa. 
pentru construcția socialistă 
in România. Doresc să vă de-
< i ir deschis, și in această pri
vința • a. dacă ar trebui din 
nou să revenim Io acele mo- 
men:<, iș proceda la fel, pen
tru u consider, acesta a fost 
singurul drum |ust pe care 
trebuia să mergem, pentru a 
rupe cu anumite greșeli din 
trecut, pentru a face ca partidul 
nostru să capete încredere în 
forțele sale, pentru ca poporul 
să capete lot mai multă în- 
credere in partid, dindu-i în 
felul accstq puterea necesară 
pentru a merge înainte.

hi partid am ințeles că es
te necesar să faci totul pen
tru a-ți ridica continuu cunoș
tințele. pentru a-ți însuși ma
terialismul dialectic și istoric 
ca metodă de gindire, dc ana
liza a tuturor fenomenelor so
ciale. pentru însușirea concep
ției marxisl-leninisle.

M-am străduit și consider că 
trebuie in continuare să fac 
lotul pentru a li întotdeauna 
la înălțimea înaltei misiuni în
credințate do partid și popor. 
Cu lotii cred că înțelegem că 
fiecare comunist poale să-și 
îndeplinească în bune condiții 
misiunea sa, în orice domeniu, 
și in orice funcție, numai în 
măsura in core analizează fe
nomenele sociale prin prisma 
concepției materialist dialec
tice și istorice. \u putem a- 
sigura mersul înainte răminînd 
Ia teze vechi, care și-au avut 
la timpul respectiv valabilita
tea, care, unele cu caracter 
genera], și-o păstrează și a- 
cum, dar care nu dau decit di- 
tedt!-.i. orientarea $i nu ' soluții 
pen'll u 'problemele Contempo
rane pentru dezvoltarea socie
tății socialiste și','' in' qenlîfal, 
a societății omenești in viilor. 
Tocmai de aceea partidul nos
tru insistă, și trebuie să insis
tăm in continuare, pentru ri
dicarea nivelului ideologic, de 
conștiință comunistă al cadre
lor, sa desfășurăm o largă 
muncă educativă, de lormare 
a omului nou. In aceasta con
stă, pina la urmă, forța și tă
ria de neînvins a partidului 
nostru.

Vreau să exprim mulțumiri 
pentru faptul că am colaborat 
în bune condiții — mă refer 
la anii mai îndepărtat! — cu 
multi dintre voi, iar in ulti

mii nm. în cadrul Comitetului 
Exc<uliv, cl Consiliului de 
Stal, al guvernului am reu
șii. împreună. — datorită fap
tului ă Comitelui Executiv a 
desfășurat o activitate norma
lă, pe baza principiilor romu- 
niște s<i q. ini cole mai po
trivite >. .iutii pentru diferite 
probleme «le politi* ii interne 
și externe. Tot ceea ce am 
realizat in ai ești ani este ro
dul muncii colective, al fap
tului că organele de partid — 
Prezidiul Permanent. Comite
tul Exe. uliv. Secretariatul, Co
mitetul Central, pină jos, — 
au obținut succese in perfec
ționarea activității lor, ou în
țeles răspunderea pe care o 
poarta in fala partidului și au 
acționat uniți in soluționarea 
tuturor problemelor care s-au 
ivit. Putem, intr-adevăr, cu 
toții să lini mindri de ceea ce 
am realizat dar. totodată, sîn- 
tem conștient! că mai avem 
multe de făcut pentru o asigu
ra ridicarea României pe noi 
trepte dc progres în toate do
meniile de activitate. Avem 
deplina încredere că partidul 
nostru, conducerea sa. clasa 
muncitoare, întregul popor 
sini în stare și vom realiza 
programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Naționala cu privire la fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la trece
rea la construirea < omunis- 
mului in România.

Am reușit cu totii să reali
zam o politică externă mar- 
xist-leninistă, bazată pe prin-, 

< ipiul egalității si respectului 
reciproc, al internaționalismu
lui proletar și marxism-leni- 
nismului. Este, fără îndoială, 
una din laturile pozitive ale 
activității partidului nostru 
faptul că s-a pronunțat și se 
pronunță cu consecvență pen
tru afirmarea principiilor noi 
în relațiile dintre țările socia
liste, pentru întărirea colabo
rării și unității cu toate ta
rile socialiste. Cu toții, in ile
galitate, am intrat in mișcare 
și am militat pentru apărarea 
primului stat socialist. Am fă
cut bine că am procedat ast
fel. Dar atunci exista un sin
gur stat socialist. Astăzi, insă, 
cind există 14 țari socialiste, 
internaționalismul proletar, 
marxism-leninismu! constă în 
dezvoltarea colaborării intre 
toate cele 14 țări socialiste. 
Așa trebuie să procedeze un 
comunist, un marxist-leninist 
al epocii in care trăim. Așa 
consider .dă” .trebuie să acțio
neze partidul nostru și în vi
itor.'

Avem relații largi cu toate 
partidele comuniste și munci
torești, cu un număr mare de 
partide socialiste, cu o scrie 
dc alte organizații democra
tice și progresiste. Am reușit 
să punem o temelie trainică 
relațiilor de colaborare ale 
României cu țările care au 
pășit pe calea dezvoltării in
dependente. cu mișcările de 
eliberare națională. Trebuie 
spus că colaborarea cu aceste 
zeci de state constituie astăzi 
un factor de o deosebită im
portanță atil pentru dezvolta
rea economico-socială a aces

tor țări, cit șl pentru lupta 
antiiniperialistă, pentru dez
voltarea progresistă n omeni
rii. Nn putem ■ ă nu subliniem 
totodată justețea politicii dc 
doborâre ou tonte țările lu

mii, inclusiv r-u (firile capita
listo dezvoltate, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice. 
România, ca orice stat, nu se 
poete dezvolta astăzi Izolin- 
du-se, neparlicipind la divi
ziunea internațională a mun
cii. Consider că politica noas
tră de pină acum trebuie con
tinuată cu fermitate și in vi
itor. Viața, evenimentele au 
demonstrat pe deplin |ustețea 
acestei politici.

La tonte aceste înfăptuiri, 
Comitetul nostru Executiv, Co
mitetul Central, partidul, în
tregul nostru popor au fost 
părtași activi. Tocmai in a- 
coasta constă forța și tăria de 
neînvins a partidului, garan
ția mersului nostru cu fermi
tate înainte.

Vă rog să mă iertați dacă 
mă voi opri aici. Nu vreau 
siî fac o expunere asupra po
liticii partidului. Am încercat 
în ci te va cuvinte să mă re
fer la cele cuprinse în scri
soarea voastră.

încă o dală, tovarăși, vă 
mulțumesc pentru sentimentele 
exprimate in această scrisoa
re. pentru munca și colabora
rea pe care am realizat-o și 
o realizăm împreună. Doresc 
să-mi exprim convingerea că 
si in viitor Comitetul nostru 
Executiv. Comitetul Central, 
partidul nostru vor acționa 
unit, vor face totul pentru a 
răspunde încrederii poporului, 
pentru a-și îndeplini rolul de 
lort.i conducătoare a societă
ții noastre. îmi exprim, de a- 
semenei. convingerea că și 
Consiliul de Stat si guvernul 
vor acționa pentru înfăptui
rea neabătută a politicii parti
dului și stalului nostru in toa
te sectoarele de activitate.

In ce m3 privește, tovarăși, 
doresc să va asigur și in a- 
ceste momente că voi face 
totul, că nu voi precupeți ni
mic pentru a răspunde cu 
cinste încrederii voastre, în
crederii partidului, încrederii 
poporului, că voi acționa cu 
toată priceperea mea, cu toa
tă forța mea. pentru întărirea 
partidului, a legăturilor sale 
cu poporul, pentru dezvolta
rea democrației socialiste, pen
tru ca poporul nostru să de
vină tot mai puternic, tot mai 
unit, pentru ca toți oamenii 
muncii — fără deosebire de 
naționalitate — să poată par
ticipa activ la întreaga viață 
economico-sorialu. Dezvoltarea 
democrației socialiste, partici
parea poporului la conducerea 
tării, leqătura strînsă cu po
porul constituie chezășia că 
partidul nostru va fi de neîn
vins, că partidul nostru va 
putea să-și înfăptuiască cu 
succes misiunea sa.

Doresc să asigur întregul 
popor că voi fi soldat credin
cios și că în orice împreju
rare îmi voi face datoria de 
comunist, rle fiu al poporului 
meu, lucrînd pentru socialism, 
pentru comunism, pentru pace 
și colaborare intre popoare. 
(Aplauze).

Mesajul adresat tovarășului Nicehe Ceausescu
(Urmare din pag- 1) 

apreciază munca neobosită în fruntea partidului și statu
lui. contribuția ta de prim-ordîn la elaborarea mărețului 
program de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate. la stabilirea direcțiilor de dezvoltare in perspecti
vă a societății românești.

Sint bine cunoscute și prețuite de fiecare comunist, de 
fiecare cetățean al patriei, eforturile tale pentru întărirea 
continuă a alianței muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, 
a unității și frăției tuturor oamenilor muncii, fără deosebi
re dc naționalitate — temelia de granit a orînduirii noas
tre noi. Este, de asemenea, unanim apreciată consecvența 
cu care acționezi pentru perfecționarea continuă a organi
zării și conducerii societății, a întregii vieți sociale, pentru 
adincirca democrației socialiste și atragerea largă a mase
lor la conducerea treburilor obștești. Cunoaștem cu toții șl 
admirăm fermitatea cu care militezi pentru promovarea 
principiilor eticii și echității n.:aljste in toate domeniile 
vieții sociale, pentru formar*.a și dezvoltarea multilaterală 
a omului nou înaintat, al societății noastre. Prețuim în 
mod deosebit, iubite tovarășe Ceaușescu, aportul tău la 
conservarea și dezvoltarea valorilor naționale, la înflorirea 
învățământului ființei. artelor, a întregii vieți spirituale a 
poporului, la îmbogățirea minunatului tezaur de cultură și 
civilizație al României socialiste.

Noi toți dăm o înaltă apreciere rolului deosebit pe care 
il ai. ca marxist-lenini'-t remarcabil. in dezvoltarea pe un 
plan superior a celor mai bune tradiții ah; gindirii social- 
polilice românești la .i.-i •.lizarea t arelicâ a experienței parti
dului nostru în construcția socialistă precum șl a tendințelor 
dezvoHării sociale din lumea dc azi. Pe această bază, apli- 
cînd creator principiile generale ale socialismului la con
dițiile istorice concrete ale țării noastre ai adus contribuții 
cu îdamr-ntale Ia elaborarea de către conduc erea partidu
lui a celor mai valoroase soluții pentru dezvoltarea multi- 
laîera’ă a României socialiste, la interpretarea dialectică a 
fenomenelor social-politice caracteristice societății contem- 
pnrv.>. Prin profunzimea analizei și prin forța sa de sin- 
tetizn-c și generalizare, gindirea social-politică și întreaga 
fa op râ teoretică și practică constituie un aport prețios la 
îmbogățirea teoriei marxist-leniniste, a practicii construc
ției socialismului.

Cunoaștem cu toții cu cită pasiune și consecvență acțio
nezi pentru întărirea continuă a forței politice și organiza
torice a partidului nostru comunist, a capacității sale 
de a uni și mobiliza energiile creatoare ale în
tregului popor în marea operă de edificare socia
listă a patriei. prețuim preocuparea ta neslăbită 
de a perfecționa continuu munca organelor și orga
nizațiilor de partid, de a ridica rolul partidului in societa
te. de a asigura toate condițiile ca Partidul Comunist Ro
mân să-și poată îndeplini cu cinste înalta misiune istorică 
în conducerea destinelor poporului român. Sint. de aseme
nea. prețuite in mod deosebit perseverența cu care acționezi 
pentru a înfăptui cit mai deplin legătura strînsă a partidu
lui cu masele largi de oameni ai muncii, dialogul viu pe 
care I porți cu țara și poporul, consultarea sistematică, des
chisă. cu creatorii de bunuri materiale șj spirituale din 
patria noastră, cu toți cei ce transpun in viață politica de 
construcție socialistă a partidului și statului.

Politica externă a Partidului Comunist Român și a Re

publicii Socialiste România a găsit in tine un slujitor activ, 
deosebit de dinamic, de lucid și pasionat. Această politică, 
valoroasa ta contribuție personală la elaborarea și promo
varea ei. au dus la creșterea prestigiului internațional al 
tării noastre, ne-au adus stima popoarelor din toate păr
țile lumii. Prețuim cu totii fermitatea și consecvența cu ca
re militezi pentru întărirea prieteniei și colaborării cu
toate țările socialiste, pentru dezvoltarea multilaterală a
legăturilor cu sțatcle care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, cu toate țările lumii, pe temelia deplinului 
respect reciproc, a principiilor egalității in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța in raporturile dintre state și popoare. Prin întrea
ga activitate pe plan international te-ai dovedit un înflă
cărat promotor și apărător al dreptului fiecărei națiuni de 
a-și hotărî de sine stătător destinele, un luptător comba
tiv împotriva politicii imperialiste dc dominație și 
un militant energic pentru solutionarea Pe cale politică, 
pașnică, a tuturor problemelor litigioase, pentru instaura
rea unui climat de pace și securitate în lume. Partidul nos
tru dă o înaltă apreciere efor|i'i’’<i I '<■ nen'n dezvoltarea 
solidarității și colaborării cu celelalte partide frățești, preo
cupării neslăbite pentru întărirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, a forțelor 
revoluționare, progresiste, democratice de pretutindeni, a 
intregului front antiiinperialist.

Prin dinamismul și energia cu care ai acționat și ac
ționezi. atît pe plan intern cit și international, pentru în
făptuirea politicii partidului și statului prin clarviz mv 
și principialitatea gindirii și acțiunilor tale, prin patriotis
mul înflăcărat și înaltul spirit internationalist de care ești 
animat, prin umanismul comunist de care dai dovadă in 
fiecare împrejurare, prin calitățile remarcabile -'e mil:' -i' 
revoluționar, ai cucerit trainic stima și prețuirea intregului 
ncs-ru partid și popor. Alegerea (a in cele mai inalte func
ții de partid și dc stat a constituit o vie expresie a pro
fundei i-icrcderi dp care te-ai bucurat și te bucuri in rin- 
durile tuturor comuniștilor români, ale întregii noastre na
țiuni. Sintein cu toții mindri de prestigiul și considerația de 
care te bucuri astăzi nu numai in rîndurile poporului nos
tru. dar și in lata opiniei publice mondiale.

Munca și lupta ta de patru decenii in mișcarea revolu
ționară, activitatea desfășurată in fruntea partidului și sta
tului sint o demonstrație strălucită a faptului că ți-ai con
sacrat întreaga viată slujirii intereselor și aspirațiilor fun
damentale de progres Ș> bunăstare ale poporului, cauzei 
nobile a socialismului, păcii și colaborării între națiuni. A- 
cesta este temeiul încrederii depline șl al atașamentului 
profund cu cârc te înconjoară poporul român, noi toți, al 
dorinței și hotâririi noastre de a fi alături de tine, pentru 
ca împreună cu întregul popor să asigurăm infâptuirea ge
neroaselor idealuri ale socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

In această zi de sărbătoare, iți urăm cu toții, iubite to
varășe Ceaușescu, viață îndelungată, multă sănătate și pu
tere de muncă spre a încununa cu noi și strălucite reali
zări activitatea prodigioasă, neobosită pe cere o desfășori. 
Te îmbrățișăm cu nețărmurită și tovărășească dragoste șl 
iți adresăm din inimă tradiționala urare românească LA 
ML LȚ1 ANI !

și putere de muncă,
mult iubite fiu al poporului!

Cu gindul plin de rod al faptelor, cu sufletul și cu Inimile 
umplute de iubire și inaltâ prețuire, minerii, toți oamenii muncii 
din cel mai mare bazin carbonifer al țârii, alaiuri de întreaga su
flare a României socialiste, sârbâtoresc cu cinste pe col mai în
drăgit fiu al poporului. Ori de cite ori a fost in mijlocul colectivelor 
de muncâ ale Vâii Jiului, conducâtorul iubii al partidului și sta
lului nostru a dat indicații prețioase, cu larg și fertil ecou in rin- 
dul oamenilor adincului, al constructorilor de pe schele, privind 
perfecționarea activității economice și sociale, imbunâtâțirea ne- 
incetatâ a condițiilor de muncâ și de viața.

Numeroasele scrisori primite la rodacție, sini pline do dra
goste și recunoștințâ nețărmurită față do secretarul general al 
partidului.

CUVINTELE NU POT CUPRINDE

DRAGOSTEA NOASTRĂ

„EXPONENT AL DORINȚELOR 

ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN"

Este în tradiția noastră, a 
minerilor, ca in pragul a- 
niversării zilei de naștere a 
celor dragi să le urăm din 
inimă ani multi, sănătate și 
fericire.

Știm, iubite tovarășe se
cretar general. că pentru 
dumneavoastră feuicirea per
sonală înseamnă fericirea 
întregii națiuni, prosperita
tea poporului căruia i-ați dă
ruit și-i dăruiți întreaga via
tă. îmi este greu să exprim, 
iubite conducător, prețuirea 
acestei înalte dăruiri. De la 
dumneavoastră am învățat 
ce înseamnă să-ți iubești po
porul, patria, să fii devotat 
trup și suflet partidului, de 
la dumneavoastră am învă
țat ce înseamnă să fii ade
vărat comunist. Și, în tot 
ceea ce facem, în întreaga 
noastră activitate, vă urmăm 
îndemnul, înfăptuind fără 
preget sarcinile pe care 
partidul ni le pune in fată.

Cînd ați fost la noi, la 
Lupeni, ne-ați sfătuit, tova
rășe secretar general, să ne 
organizăm mai bine munca, 
să introducem în abatajele 
noastre noi mașini și utila
je, să sporim productivitatea, 
să dăm țării cărbune mai 
mult și mai bun. Ne-am stră
duit să vă urmăm îndemnul, 
tovarășe Ceaușescu, și mun
ca ne-a adus numai bucurii. 
Acum, abatajul nostru arată 
ca o uzină, munca ne e mai 
ușoara, mai plină, mai spor
nică. Am reușit să realizăm 
o productivitate in abataj 
de aproape 9 tone pe post, 
fată de 8 cit aveam planifi
cat ; să extragem în plus în

primii doi ani ai cincinalului 
19 000 de tone dc cărbune 
cocsificabil. Căutările noas
tre nu se opresc însă aici 
și vă asigurăm, mult stima
te tovarășe secretar gene
ral. că ne vom spori efortu
rile pentru a da glas înflă- 
căratei chemări patriotice dc 
a realiza cincinalul înainte 
de termen.

Cuvintele noastre simple 
nu pot cuprinde în ele dra
gostea sinceră și fierbinte 
ce v-o purtăm, qindurile 
curate ce le îndreptăm as
tăzi spre dumneavoastră, cel 
mai drag fiu al poporului 
român care își închină în
treaga sa ființă cauzei parti
dului și neamului, care a fă
cut ca numele României so
cialiste să fie cunoscut și 
rostit cu respect în cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii.

Pentru prosperitatea conti
nuă a scumpei noastre pa
trii, pentru fericirea noastră 
a tuturor, vă dorim din a- 
dîncul inimii, al întregii 
noastre ființe, ani multi, să
nătate. putere de muncă și 
fericire.

Să ne trăiți, tovarășe 
Ceaușescu, Ia mulți ani!

Primiți urarea caldă și 
qîndul nostru bun. V-o fac 
cu drag ortacii brigăzii din 
Lupeni. ce vă salută astăzi 
cu-n sincer

Noroc bun !
In numele minerilor din 

brigada pp care0 o cdhduc.

Petre CONSTANTIN 
Erou al Muncii Socialiste 

Exploatarea minieră Lupeni

...V-am cunoscut, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dacă-ml 
aduc bine aminte, prin 1945. 
\in stat la o masă împreună 
Erați tînăr, toarte tlnăr. Abia 
inșii din închisoare. Ce-mi a- 
mlntesc de-atunci mal mult 
ini ochii dumneavoastră, 

împrăștiau parcă o lumină, 
erau ageri, nespus do ageri...

Ne-am văzut apoi, de mai 
multe ori, la ședințe. V-am 
remarcat atunci vocea. O vo
ce care exprima dîrzenie. 
Și-am început să înțeleg cu 
adevărat ce vă caracterizea
ză. Fermitatea caracterului 
dumneavoastră impresiona 
pe toți cei ce vă stăteau in 
preajmă. Am stat mult do 
vorbă la Congresul partidului 
din 1948, apoi din 1950 am 
lucrat împreună în conduce
rea Forțelor armați'. Pute
rea dumneavoastră de muncă 
mi s-a părut,, incă de pe a- 
lunci, exemplară. Aveați țoa
le calitățile unui comunist a- 
devarat. Dirz, capacitate de 
efort ieșită din comun, colo
sală. Activitatea revoluțio
nara pe care o desfășurați 
constituia un exemplu viu, 
demn de toată stima. Ceea 
ce pentru noi, cei cu care 
ați lucrat, reprezenta un mo
del era modul cum știați să 
vă arătați principial în rela
țiile cu oamenii.

N'u ați cedat niciodată fn 
fața greutăților, ambiția de 
a face totul pentru ca aceas
tă tară, pe care o iubim cu 
toții, să prospere, nu v-a slă
bit nici un moment.

Pentru mine, ca unul ca
re v-am cunoscut bine, ră- 
mineți și veți fi oricind omul, 
fiul destoinic al României. 
De Ia dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, am învățat co în
seamnă principialitate, dis- 
cemămint în conducerea și 
rezolvarea treburilor obșlel, 
voința puternică.

Am 60 dc ani. Am intrat 
în anii pensiei dar nu am în
cetat nici un moment să ur
măresc împlinirea, pe zj ce 
trece, a năzuințelor marelui 
meu prieten, Nicolae 
Ceaușescu. Și n-am încetat 
să cred în această împlinire, 
pentru că știu, m-ați convins 
demult, că visurile dumnea
voastră, aspirațiile și idealul 
dumneavoastră de a așeza Ro
mânia în rîndul țărilor celor 
mai dezvoltate alo lumii sînt 
ale noastre, alo întregului 
pogor.

Cu ocazia împlinirii fru
moasei vîrstc de 55 de ani 
de viață și 40 de ani de ac
tivitate laborioasă in slujba 
intereselor poporului, a idea
lului acestuia de fericire, ce 
aș putea altceva să vă do
resc decit mulți ani fericiți 
și să vă realizați integral do
rințele. Pentru că dorințele 
dumneavoastră, ropet, sînt a- 
le întregului popor pe 
care-1 Iubiți cn nimeni iltul 
La multi ani I

Wiliam SZUDER.
generai maior in rezen

„TONELE NOASTRE SINT : ELAN, 

RECUNOȘTINȚĂ, PREȚUIRE, DRAGOSTE"

„...CELUI CE-ȘI IUBEȘTE PATRIA ȘI

POPORUL CA NIMENI ALTUL IN

ROMÂNIA"
...Sint mamă a 9 copii și, 

vă mărturisesc sincer, cu mi
na pe inimă, ori de cite ori 
am prilejul să mă prezint 
sub această „titulatură*1, nu 
preget nici un moment, s-o 
fac. Pentru că îmi produce o 
deosebită plăcere și pentru 
că mă mindre.se cu aceasta. 
Nu știu dacă am să reușesc 
să mă fac înțeleasă, dar sînt 
convinsă că o mamă, care a 
dat viață mai multor copii și 
care-și vede casa plină dc 
ris și hîrjoană, simte din plin 
acest sentiment matern. Co
piii, cred eu, sînt cea mai 
mare bucurie a vieții. Dc 
cind mă știu mi-am dorit 
mulți copii. Și știu bine do 
ce. Mama mea — căreia îi 
mulțumesc că m-a înzestrat 
cu o sănătate zdravănă, pe 
care, în condițiile de azi ale 
grijii fără margini a partidu
lui comuniștilor, reușesc să 
mi-o mențin la cel mai înalt 
nivel — mi-a x'orbit mult des
pre viața din trecut.

Mei scuzați că m-am luat

cu vorba... Eu, de fapt, nu 
doresc in aceste rînduri, de- 
cît să vă mulțumesc din a- 
dincul inimii, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
dumneavoastră celui care 
ne-a convins că-și iubește 
patria și poporul ca nimeni 
altul în România și nu-și pre
cupețește nici un efort pen
tru a clădi copiilor noștri un 
viitor cil se poate de lumi
nos, cu ocazia aniversării a 
55 dc ani de viață și 40 de 
ani de activitate neobosită 
închinată fericirii poporului.

Să ne trăiți mulți ani și 
fericiți, stimate tovarășe 
Ceaușescu ! Vă dorini multă 
sănătate, ani îndelungați să 
ne conduceți spre împlinirea 
tuturor viselor de veacuri a- 
le locuitorilor acestui pămînt 
românesc — spre comunism, 
și vă asigurăm că ne vom 
crește și educa fiii, așa cum 
dumneavoastră ne-ati învă
țat s-o facem!

Maria CEUȚA, salariată 
a Spitalului unificat Petroșani

Lucrez cu brigada mea în 
adruJ sectorului II al E.M. 

Petrila, mină cu bogate și 
frumoase tradiții unde mun
cește un colectiv vrednic 
încheqah~care—alături de 
celelalte colective ale Văii 
Țiului d sljut si știe s? 
faspundc) prezent sarcinii de 
a extrage cît mai mult căr
bune pentru economia noastră 
socialistă, în plin și neconte
nit avînl. Ca miner, am cins
tea să fac parte din comite
tul oamenilor muncii de la 
mină și am fost ales membru 
al biroului orășenesc de par
tid Petrila. Este o mare în
credere din partea colectivu
lui și mă străduiesc, umăr la 
umăr cu ortacii, să-mj fac 
așa cum se cuvine datoria. 
Nici nu s-ar putea altfel căci 
sîntem — și ținem s-o doxre- 
dim — componenți demni ai 
detașamentului de încredere 
al partidului, al tării, precum 
nc-a spus nouă, minerilor to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
cu ocazia vizitei de lucru de 
anul trecut. Neștearsă în me
morie și cald întipărită in i- 
nimile noastre va rămine în- 
tîlnirea cu cel mai iubit fiu 
al poporului, chiar la mină, 
la noi. I-am vorbit despre 
împlinirile noastre. despre 
greutățile de care încă ne 
mai izbim citeodată și tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un 
comunist adevărat, care mun
cește neobosit, încontinuu 
pentru binele tuturor, care 
este la timpul și Ia locul po
trivit acolo unde se simte 
cel mai mult nevoia de din-

sul, adică in mijlocul oamc 
nilor, ne-a ascultat cu dra 
goste și răbdarea dintoldeau 
na, ne-a întrebat dc toate 
de-ale noastre minerești, i-am 
povestit-si. noj ca - de. ki su

. flel la . ..suflet, ng-a în
țeles, ne-a îmbrățișai, 

■șî uite,’ astcîrf.- prind 
viață indicațiile sale înțeleg 
te, de mare preț. Minerul lu
crează mai cu spor, ciștigă 
mai bine, condițiile noastre 
de muncă și de viată se îm
bunătățesc de la o zi la alta. 
Care-i răspunsul nostru pen 
tru grija și preocuparea per
manentă dovedită de partidul 
și statul nostru ? Cel firesc : 
cărbune mult și bun extras 
din adîncuri afară. Tonele 
care strălucesc abia scoase 
la ziuă' sînt: clan, rocuno.ș 
tință, prețuire, dragoste. Dra 
gostei si grijii pe care ne-o 
poaftă partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, așa-i răs
pundem ’ In lunile care au 
trecut de Ia memorabilul e 
veniment, colectivul minei 
noastre a dat mii de tone 
peste sarcinile de plan. Ce
le peste 2 500 tone adunate 
de noi de la începutul anului 
III al cincinalului ne fac 
fruntași pe bazin și ne mîti- 
drim cu asta. Nu vom orecu 
peți nimic pentru ca . „zes
trea** asta a noastră să creas
că mereu, pentru ca năzuin
ța fierbinte a tuturor — cin 
cinalul îndeplinit înainte de 
termen — să devină reality 
te.

Constantin STAN, 
miner, șef de brigadă. 

EA4. Petrila

0 mare w bătoare a întregului ponor
(Urmare din pag. 1)

român. Mulți dintre ei se în
dreaptă spre iubitul conducă
tor, oferindu-i garoafe albe și 
roșii. Același gest il fac, cu 
fierbinte dragoste, brigadierul 
Nicolae Dumitru, de îa Gru
pul școlar al uzinelor ..Repu
blica". eleva Mihaela Boteza- 
tu, de la Școala generală nr. 
5. care primește îmbujorată 
îmbrățișarea conducătorului 
tării, Tănase Avramescu, mem
bru de partid din anii ilega
lității, și multi alții. Pe scă
rile Ateneului, urarea „La 
multi ani!" este intonata do 
fanfara pionierilor și de fan
fara militară, fărînd să vibre
ze aerul tare al acestei seri 
le iarnă. In Piața Palatului, 
glasul uriaș al mulțimii reia 
tradiționalul cîntec, in cel mai 
mare cor care a răsunat vreo
dată in Capitala țării.

Atmosfera de puternică săr
bătoare, în care secretarul 
general al partidului se în
dreaptă de la Ateneu spre se
diul Comitetului Central, se 
revarsă in entuziasmul fără 
margini al zecilor de mii de 
bucureșteni, veniți aici, in a- 
ceastă zi, pentru a cinsti pe 
revoluționarul comunist și ne
înfricat. : e patriotul înflăcă
rat, pe conducătorul înțelept 
ii clarvăzător al partidului și 
datului nostru socialist. dp

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporu
lui. Mulți dintre cei prezenți 
la această grandioasă sărbă
toare poartă drapele roșii și 
tricolore, portretul secretaru
lui general, pancarte pe care 
sînt înscrise urări adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
imensa piață îmbrăcînd astfel 
haina festivă proprie marilor 
evenimente politice. Este fi
resc, pentru că însuși omul 
-ăruia ii aduc astăzi prino
sul recunoștinței fierbinți și 
urări de sănătate și fericire 
și-a împletit viata cu cele 
mai de seamă evenimente din ' 
ultimele patru decenii înscri
se in istoria poporului român. 
Din toate colțurile pieței, din 
toate piepturile răsună con
tinuu urarea: „Ceaușescu — 
la mulți ani!", Ceaușescu — 
la iniilti anii".

Către centrul pieței, secre
tarul general al partidului es
te primit cu urarea : „La 
mulți an) și noi victorii, vă 
urează muncitorii!". Aceste 
cuvinte simple concentrează 
sentimentele de mare stimă, 
de prețuire și recunoștință pe 
-are oamenii muncii din Cu- 
i.itală. întregul popor, le nu
tresc pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de al cărui nume, 
de a ărui capacitate organi
zatorica și putere neobosita 
de munca. Ho a cărui fermi-

late ideologică, de al cărui 
spirit novator și talent de mo
bilizare a maselor se leagă 
toate victoriile obținute de 
patria noastră pe calea edifi- 
arii societății socialiste mul- 

Ulateral dezvoltate.
Fericiți de a avea un ase

menea conducător, participan- 
ții la această sărbătoare scan
dează cu însuflețire: „Stima 
noastră si mindria. Ceaușesqu- 
România".

Ceaușescu-România este as
tăzi o simbioză binecunoscu
tă și apreciată pe toate me
ridianele globului. Dacă Ro
mânia și-a Hștigat un incon
testabil prestigiu internațional, 
aceasta se datorește eminentei 
personalități politice pe care 
o întruchipează conducătorul 
eL

Ca întotdeauna in întâlni
rile cu secretarul qeneral al 
partidului, mulțimea scandea
ză repetat ..Ceaușescm-P.C.R.". 
„Ceaușescu-P.C.R.".

Se încing hore, .intă fan
fare, coruri. Întreaga mulțime. 
Tovarășii Ni<x>lae Ceaușescu 
și Elena Ceaușescu se prind 
ii veselie in hore, trăiesc en

tuziasmul qeneral al maselor
Se aprind torțe. întregul 

drum al conducătorului parti
dului -itrc -ediul Comitetului 
Central e^te luminat de făclii 
ca un simbol a! însuși dru
mului luminos pe care patria

noastră îl străbate astăzi, sub 
conducerea partidului, a se
cretarului său qeneral, ->pre 
zorile comunismului.

De pe treptele sediului Co
mitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu salută mul
țimea care-1 aclamă. Minute 
in șir, după aceea, in marea 
piață manifestațiile de dragos
te, entuziasmul nu contenesc.

Uralele izbucnesc din nou, 
-u și mai mare putere, atunci 
înd tovarășul Nicolae 

Ceaușescu apare la balconul 
sediului G.G. al P.C.R.. salu- 
tind încă o dată mulțimea, 
răspunzînd cu căldura și ges
turile atît de umane și de 
prietenești ce-l sint caracte
ristice.

Sărbătoarea populară din 
Piața Palatului prilejuită de 
aniversarea secretarului qene
ral al partidului a constituit 
una dintTe cele mai vibrante 
expresii ale atașamentului 
fără marqlnl al poporului nos
tru față de partid, lață de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marele fiu care luminează as
tăzi Istoria țării și pe . ire 
poporul întreg il urme.i.r\i 
credință spre binele și ferici
rea națiunii noastre, spre în
florirea României socialiste.

Stelian CONS! ANTIN'! set’ 
Nicolae DĂSCAI ESCt

mindre.se
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Conferința organizației DE PESTE HOTARE
municipale București a P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

o vorbă populară. tineret* 
flră bStrînete. .La multi ani!".

Toți cei frezenți arlamă în
delung. cu însufletire.

Darea de seamă prezenta!S 
de Drlmul secretar al Comi
tetului municipal de partid si 
dezbaterile ce au urmat au 
supus unei temeinice si apro
fundate analize, intr-un spi
rit de exigentă politică si i- 
deoloqică. activitatea organe
lor si organizațiilor de partid, 
de stat si obștești, a colecti
velor de muncă din Capitală’, 
ewnsacrată infăȚtuiru progra
mului elaborat de Congresul 
a! X-l®’. și hotăririlor Confe- 
rnței Naționale ale partidului, 
pentru îndeplinirea angajamen
tului de realizare a cincina
lului in patru ani si jumătate.

In cadrul discuțiilor. în con
textul evidențierii rezultatelor 
n'->tinute în economie. în toa
te domeniile vieții sociale, 
vorbitorii au relevat, in spi
rit critic și autocritic, lipsu
rile care mai persistă în di
ferite sectoare de activitate, 
pronunț in du-se asupra măsu
rilor care trebuie luate în ve
derea lichidării lor. au subli
niat posibilitățile largi exis
tente si și-au propus acțiuni 
concrete de valorificare a a- 
cestora. care să conducă la 
realizări superioare. Reafir- 
mînd angajamentul bucureștc- 
niior de a înfăptui cincinalul 
in patru ani și jumătate, de
legații au subliniat că muni- 
cipiul București dispune de 
toate condițiile pentru aceas
ta - resurse tehnico-materia- 
le. un valoros detașament 
muncitoresc, o vastă experien
ță de producție si o înaltă 
conștiință revoluționară, cadre 
de specialitate, care muncesc 
cu pasiune și devotament 
țentru aplicarea în viată a 
political partidului.

In numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii pe

El este ritmul nostru, voința și mindria,
De-un singe sau de altul fiind, ca la un semn,
Cind spunem Ceaușescu. noi spunem. România,
Și comunism. și oameni, și spunem un drum demn. 
t’n neam lovit de soartă, cerșind din poartă-n poartă, 
Se-nzemeiazS, astăzi, intr-un mai bun destin
Și. dacă România are un loc pe hartă.
O țară au in lume copiii care vin.
Mame și tați, din țara ce l-a născut, se-adună
N cărnuri, din neamul nostru, de foști țărani sărmani... 
S',rbătorindu-l simplu, măreț și impreună.
Ii spunem: ..Sănătate!" Ii spunem: „La mulți ani!"

Și pionierii Capitalei au a- 
dus la conferința mesajul lor 
de dragoste și recunoștință 
către clasa noastră muncitoa
re, către Partidul Comunist

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi, 
Ii spunem cu pionierești cuvinte
Că om e intre oameni, erou intre eroi. 
Conducător de seamă și părinte.
Noi știm că viața dumneavoastră-ntreagă 
Ați dăruit-o bravului popor,
C-ați stat mereu, luptind, pe baricadă,
Cu ochii îndreptați spre viitor,
Să faceți țara mindră și bogată. 
Ca un conducător iubit și încercat.
Cum n-a mai fost, prin veacuri, niciodată, 
Cum nici strămoșii noștri n-au visat. 
Intru mulți ani! Să creșteți măreția 
Acestui străbun, socialist tărim.
Pentru Republica Socialistă România, 
Pentru Pa-tidul Comunist Român !
Partidul ni-e-n inimă văpaie
Cu steagul lui sintem contemporani 
Părinte : Ceaușescu Nicolae,
Căruia-i urăm intru mulți ani!

VIBRANT OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT
(Urmare din pag. 1)

goste și stimă, de mindrie, 
înalta apreciere și recunoștin
ță pentru înțelepciunea și 
clarviziunea cu care conduce 
destinele tării, pentru contri
buția de seamă adusă la ©- 
laborarea politicii marxist-le- 
niniste a partidului și la în
făptuirea ei, la triumful idea
lurilor socialismului și al pă
cii în lume. Manifestîndu-și 
hotărirea de a urma neabă
tut exemplul însufleți tor al 
vieții și activității revoluțio
nare a secretarului general al 
partidului, delegațiile au dat 
glas voinței lor, a întregului 
popor, de a milita cu fermi
tate pentru realizarea politicii 

oare li reprezintă, participan- 
tii la dezbate’-' -au făcut ex
ponents recunoștinței profun
de a tuturor locuitor lor Ca
pitalei fată de Comitetul Cen
tral al partidului. țer«onal 
fată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru grija ne 
oare o poartă dezvoltării ar
monioase a României socialis
te. a Capitalei, ridicării conti
nue a bunăstării cetățenilor 
«ăi, pentru sprijinul multila
teral abordat organizației de 
partid a Capitalei în întreaga 
sa activitate.

Vorbitorii au dat glas gin- 
durilor de înaltă prețuire ale 
întregului popor fată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a 
cărui activitate neobosită. în 
slujba intereselor vitale ale 
națiunii, se leagă indisolubil 
stabilirea orientării științifice, 
clarvăzătoare a politicii parti
dului, vastul proces de per
fecționare a organizării și 
ronducerii întregii vieți soci
ale, înflorirea patriei noastre 
pe drumul societății socialiste 
multilateral dezvoltate. creș
terea prestigiului României so- 
ialiste în lume.

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

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, scriitorul 
Adrian Păunescu l-a rugat să 
primească ca un profund oma
giu poemul pe care i l-a în
chinat, cerînd permisiunea de 
a-1 rosti de la tribuna confe
rinței.

Poemul se încheie, in aplau
zele tuturor, cu versurile:

Român, urarea caldă de viată 
lunqă, putere, sănătate și fe
ricire, secretarului general al 
partidului.

interne și externe a partidu
lui, pentru progresul multi
lateral al patriei pe calea so
cialismului și comunismului.

Luînd cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Stimați tovarăși.

Doresc să mulțumesc tutu
ror reprezentanților organiza
țiilor obștești, oamenilor mun
cii din întreprinderi și repre
zentanților uniunilor de crea
ție, reprezentanților științei, li
teraturii, muzicii, artelor plas
tice, teatrului, precum si tova
rășilor din ilegalitate pentru 
urările ce mi le-ați adresat cu 
prilejul zilei mele de naștere.

Vă rog să transmiteți colec

In aplauzele tuturor, pionie
rii oferă flori conducătorului 
partidului și statului nostru 
care îi îmbrățișează cu dragos
te, in timp cp in sală răsună 
îndelung ..Ceaușescu — La 
multi ani", „Ceaușescu — La 
multi ani".

Intimpinat cu vil șl puterni
ce aclamații. in inthelerea 
dezbaterilor a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Urmărită cu un deosebit Inte
res. ampla cuvîntai ' a secre
tarului general a iosi sublinia
tă in repetate rîndurl cu puter
nice aplauze, cu ovații înde- 
lunql. 1 a încheierea cuvîntăril. 
minute în șir răsună aclamații, 
orale. partlclpanțil la confe
rință reluind într-un singur 
qlas cuvintele draqi Izvorî te 
din draqostea întregului popor: 
„Ceaușescu — P. C. R." 
..Ceaușescu — P. C. R.“.

In numele delegaților și in- 
vitaților prezenti la conferin
ță. tovarășul Gheorghe Cioară 
a exprimat mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pen
tru aprecierile făcute la adre
sa ^activității organizației mu
nicipale de partid, pentru indi
cațiile date în vederea perfec
ționării muncii sale in viitor.

„Aprecierile dumneavoastră 
ne bucură, ne onorează, dar 
mai ales ne obligă la mobili
zarea in continuare a tuturor 
resurselor materiale și umane 
de care dispunem, la sporirea 
contribuției Capitalei in vede
rea accelerării ritmului de dez
voltare economică a întregii 
țări.

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

Vă asiqurăm de hotărirea 
noastră de a acționa in așa 
fel incit, angajamentul asumat 
în fata dumneavoastră, a Con
ferinței Naționale, a întregu
lui popor, să-l realizăm întoc
mai.

Vă încredințăm că activul de 
partid, comuniștii, nu vor pre
cupeți nici un efort pentru ca 
organizația de partid a Capi
talei să se situeze în primele 
rîndurj pentru îndeplinirea e- 
xemplară a hotăririlor partidu
lui, pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului".

Delegații la conferință au a- 
les apoi noul Comitet munici
pal de partid și Comisia de 
revizie. In prima sa ședință, 
plenara Comitetului municipal 
a reales ca prim-secretar pe 
tovarășul Gheorqhe Cioară.

Conferința a adoptat în una
nimitate o hotărîre în care 
sînt concretizate angajamente
le organizației municipale de 
partid privind îndeplinirea e- 
xemplară a hotăririlor Con
gresului al X-lea și Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român, înfăptuirea cin
cinalului in patru ani și jumă
tate.

(Agerpres).

tivelor dumneavoastră cele 
mai bune urări de succese în 
activitatea lor pentru înfăptui
rea politicii partidului nostru. 
Vă asigur pe dumneavoastră, 
pe toți oamenii muncii că, în 
munca încredințată de partid, 
de popor voi face totul pentru 
a servi cauza construcției so
cialiste și comuniste in Româ
nia, a colaborării cu toate ță
rile socialiste și cu toate po
poarele lumii, cauza păcii si 
înțelegerii între națiuni. Fiți 
siguri că, muncind strins unit 
în jurul partidului, întregul 
nostru popor va asigura victo
ria socialismului și a comu
nismului in România.

Vă doresc multă sănătate! 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

25 (.Agerpres). — 
și Washington a 
publicității textul 
privind incclarca 
șl restabilirea pă-

HANOI 
La Hanoi 
fost dat 
Acordului 
războiului 
cii în Vietnam.

In acord se arată că părți
le nirticipante la Conferința 
do 1.1 Paris cu privire la Vieț
ii a v in ntenția de a pune 
ca o.*, războiului și de a re- 
ir.st r.tr.i pacea în Vietnam 

sectării drepturi- 
fundamentale a- 
vielnamez și a 
autodeterminare 

sud-vietnamez

pc baza res’, 
lor naționale 
le poporului 
dreptului la 
al poporului 
și pentru a contribui la con
solidarea păcii în Asia și in 
lume, au realizat un acord 
pe care își iau obligația de 
a-1 respecta și transpune în 
fapt.

Articolul 1 prevede că Sta
tele Unite și toate celelalte 
țări respectă

Viet- 
recu-

activitățile 
teri tor iu-

înce’.area
o

țări respectă independența, 
suveranitatea, unitatea și, in
tegritatea teritorială a 
namului. așa cum se 
noaște în acordurile de la Ge
neva din 1954 cu privire la 
Vietnam.

Articolul 2 arată că. înce- 
pînd din 27 ianuarie 197.3. ora 
24,00 G.M.T., se va instaura 
în întregul Vietnam de sud 
încetarea focului. Incepînd 
cu aceeași oră. Statele Unite 
vor înceta toate 
militare împotriva 
lui R.D. Vietnam. întreprinse 
cu forțele terestre, aeriene Ș> 
navale, indiferent unde s-ar 
afla bazele acestora, și vor 
pune capăt minării apelor te
ritoriale, porturilor, instalați
ilor portuare și arterelor c’e 
navigație ale R-D. Vietnam. 
S.U.A. vor ridica, vor deza
morsa complet sau vor dis
truge toate minele din apele 
teritoriale, porturile, instala
țiile portuare și arterele de 
navigație ale Vietnamului de 
nord, de îndată ce prezentul 
acord va intra în vigoare.

Potrivit articolului 3, părți
le implicate își asumă obliga
ția de a menține 
focului și de a consolida 
pace trainică și stabilă.

Articolul 4 arată că S.U.A. 
nu-și vor contimia angaja
mentul militar și nu se vor 
amesteca în treburile interne 
ale Vietnamului de sud.

In decurs de 60 c?e zile de 
la semnarea prezentului a- 
cord — se spune în articolul 
5 — va avea. loc o retragere 
totală din Vietnamul de sud 
a trupelor, consilierilor mili
tari și personalului î 
inclusiv personalul 
tehnic și personalul 
asociat la programele 
cificare, armamentului, 
nițiilor și materialelor de răz
boi ale S.U.A. și ale altor 
țări străine aliate cu S.U.A. 
și cu Republica Vietnam. De
montarea bazelor militare din 
Vietnamul de sud ale S.U.A. 
și ale celorlalte țări străine 
sus menționate va trebui de
săvârșită în decurs de 60 de 
zile de la semnarea acordu
lui — prevede articolul 6.

Conform articolului 
momentul intrării în • 
a încetării focului și 1 
formarea guvernului 
zută în articolele 9 și 
acordului, cele două 
sud-vietnameze nu vor 
ta introducerea în Vietnamul 
de sud de trupe, consilieri 
militari, personal militar, in
clusiv personal militar teh
nic. armamente, muniții și 
materiale de război.

După cum se arată in ar
ticolul 8. reîntoarcerea perso
nalului militar capturat și a 
civililor străini aparținînd 
părților în cauză, trebuie în
făptuită simultan cu retrage
rea trupelor, menționată în 
articolul 5, și ea trebuie să 
ia sfîrșit nu mai tîrziu decît 
în aceeași zi în care va lua 
sfîrșit retragerea trupelor.

Guvernul S.U.A. și guver
nul R.D. Vietnam — arată 
articolul 9 — își asumă obli
gația de a respecta următoa
rele principii în ce privește 
exercitarea dreptului la au-

militar, 
militar 
militar 
de pa- 

. mu-

7. din 
vigoare 
pînă la 
prevă- 
14 ale 

părți 
■ accep-

ACORD PRIVIND ÎNCETAREA RĂZBOIULUI
Șl RESTABILIREA PĂCII ÎN VIETNAM

todeterminnre al populației 
sud-vietnameze: dreptul la
autodeterminare al populației 
sud-vietnameze este sacru, i- 
nalienabil și trebuie respectat 
de țoale țArile; populația sud- 
vietnameză trebuie să hotă
rască ea însăși soarta politică 
pe viitor a Vietnamului de 
sud, prin ținerea de alegeri 
generale intr-adevăr libere și 
democratice, sub supraveghe
re internațională ; țările stră
ine nu trebuie să impună nici 
o tendință politică și nici o 
personalitate populației sud- 
vietnameze.

După cum prevede artico
lul 10. cele două părți sud- 
vietnameze își asumă obliga
ția de a respecta încetarea 
focului și de a menține pa
cea în Vietnamul de sud, de 
a rezolva toate problemele li
tigioase prin negocieri și de 
a evita orice conflict armat.

Articolul 11 prevede că, 
imediat după încetarea fo
cului, cele două părți sud- 
vietnameze- vor înfăptui re
concilierea și înțelegerea na
țională, vor pune capăt urii 
și dușmăniei, vor interzice o- 
rice acțiune de represalii și 
discriminare împotriva unor 
persoane individuale sau a unor 
organizații care au colaborat 
cu o parte sau cealaltă, vor 
asigura libertățile democra
tice ale poporului.

In articolul 12 se arată că, 
imediat după încetarea focu
lui, cele două părți sud-viet
nameze vor ține consultări 
într-un spirit de reconciliere 
și înțelegere națională, de res
pect reciproc și neanihilare 
reciprocă, pentlru înființarea 
unui Consiliu național de re
conciliere și înțelegere na
țională. din treî factori e- 
gali. Consiliul național de re
conciliere și înțelegere na
țională va avea sarcina de 
a promova transpunerea în 
fapt de către cele două părți 
sud-vietnameze a actualului a- 
cord. precum și realizarea re
concilierii și înțelegerii națio
nale șî garantarea libertăți
lor democratice. Consiliul 
Național de reconciliere Și 
înțelegere națională va orga
niza alegeri generale libere 
și democratice așa cum se 
prevede în art. 9 și va stabili 
procedurile și modalitățile 
acestor alegeri generale.

Protocol comercial 
pe anul 1973 intre România 

și Uniunia Sovietică
MOSCOVA 25 — Corespon

dentul Aqerpres, Laurențiu 
Duță transmite: In urma tra
tativelor desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie și co
laborare tovărășească, la 25 
ianuarie a fost semnat, la 
Moscova, Protocolul comercial 
pe anul 1973 între Republica 
Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice So
cialiste.

Volumul schimburilor de 
mărfuri reciproce va crește în 
anul 1973 cu aproape 9 la 
sută in comparație cu anul 
1972. Livrările reciproce de 
mașini și utilaje vor depăși 
cu 22 la sută nivelul din 1972, 
iar nomenclatorul acestora se 
va lărgi cu noi produse
România va livra Uniunii 

Sovietice mașini-unelte, utila
je electrotehnice, autocamioa
ne de cinci tone, vagoane de 
marfă, nave, mașini agricole, 
laminate și țevi din otel, pro
duse chimice, petroliere, din 
lemn, bunuri de larg consum 
și alte mărfuri.

La rîndul său. Uniunea So
vietică va livra României ma

Problema forțelor armate 
vietnameze din Vietnamul de 
sud. va fi rezolvată de către 
cele două părți sud-vietname- 
ze într-un spirit de reconci
liere Și înțelegere națională, 
egalitate și respect reciproc, 
fără amestec străin, conform 
situației postbelice, se spune 
în articolul 13.

Articolul 14 prevede că 
Vietnamul de sud va duce o 
politică externa de pace și 
independență. El va fi gala 
să stabilească relații cu toate 
țările, indiferent de sistemele 
lor politice și sociale, pe ba
za respectului reciproc față 
de independență și suverani
tate și să accepte ajutor eco
nomic și tehnic din orice ța
ră, fără însă a-1 lega de con
diții politice.

Potrivit articolului 15, reu- 
nificarea Vietnamului tre
buie înfăptuită pas cu pas. pe 
cale pașnica, pe bază de dis
cuții și de acorduri între 
Vietnamul de nord și de sud, 
fără constrîngeri sau anexări 
de către nici una dintre părți 
și fără amestec străin. Data 
reunificării va fi hotărâtă de 
comun acord de Vietnamul 
de nord și de sud.

Pînă la rcunificare — linia 
de demarcație militară din
tre cele două zone despărțite 
prin paralela 17 este doar 
provizorie și nu constituie o 
frontieră politică sau terito
rială, așa cum s-a prevăzut 
în paragraful 6 al Declara
ției finale a Conferinței de 
la Geneva din 1954 ; Vietna
mul de nord și de sud trebuie 
să respecte zona demilitarizată; 
Vietnamul de nord și de sud 
trebuie să înceapă imediat ne
gocieri pentru instaurarea de 
relații normale în diferite 
domenii; Vietnamul de nord 
și de sud nu se vor alătura 
nici unei alianțe militare sau 
bloc militar și nu vor permi
te puterilor străine să între
țină baze militare, trupe, con
silieri militari și personal 
militar pe teritoriile lor res
pective. așa cum se prevede 
în acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

Articolul 16 arată că păr
țile participante la conferin
ța de la Paris cu privire la 
Vietnam trebuie să desemne
ze imediat reprezentanți care 
să formeze o comisie mili
tară mixtă cvadripartită, care 

șini-unelte, utilaje de ridicat 
și transportat, pentru con
strucții rutiere, autocamioane 
qrele, cocs metalurgic, cărbu

ne cocsificabil, minereu de 
fier, fontă, feroaliaje, lamina
te de oțel, bumbac, produse 
chimice și alte mărfuri.

Noul protocol comercial 
prevede depășirea nivelului 
stabilit pentru anul 1973, prin 
acordul comercial de lungă 
durată. îndeplinirea cu suc
ces a protocolului comercial 
va contribui la rezolvarea sar
cinilor economice, la dezvol
tarea economiei și la o mai 
deplin^ satisfacere a necesită

ților populației ambelor țări.
La ceremonia semnării au 

isistat tovarășii Gheorqhe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
M. A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., miniștri adjuncți 
și funcționari superiori ai Mi
nisterului Comerțului Exterior 
al U.R.S.S., membrii celor do
uă delegații. 

va intra în acțiune imediat 
după semnarea prezentului a- 
cord și își va înceta activi
tatea în decurs de 60 de zi
le, după desăvârșirea retra
gerii trupelor S.U.A. și ale 
cplorlalte țâri străine.

Cele două părți sud-vietna- 
meze vor desemna imediat re
prezentanți pentru a forma 
o comisie militară mixtă bi 
partită, care, după semnarea 
prezentului acord, trebuie să 
stabilească imediat măsuri
le și organizarea menite să 
asigur© aplicarea încetării fo
cului și menținerea păcii în 
Vietnamul de sud, se arata 
în articolul 17.

Următorul articol prevede 
ca, după semnarea prezentu
lui acord, să se înființeze i- 
mediat o Comisie internațio
nală de control și suprave
ghere care va fi formată din 
reprezentanții a patru țări : 
Canada, Ungaria, Indonezia 
și Polonia. Comisia interna
țională de control și supra
veghere va începe să active
ze atunci cînd în Vietnam 
va intra în vigoare încetarea 
focului.

Articolul 19 arată că păr
țile 6Înt de acord cu convo
carea unei conferințe inter
naționale în decurs de 30 
d-e zile după semnarea prezen
tului acord, pentru a lua la 
cunoștință acordurile semna
te, pentru a garanta înceta
rea războiului, menținerea pă
cii în Vietnam, respectarea 
drepturilor naționale funda
mentale ale poporului vietna
mez și dreptului la autodeter
minare al populației sud-viet
nameze și pentru a contribui, 
la pacea în Indochina și a 
o garanta. R.D. Vietnam și 
S.U.A., în numele părților ca
re participă la Conferința de 
la Paris pentru Vietnam, vor 
propune următoarele părți să 
participe la conferința inter
națională t R. P. Chineză. 
Franța. Marea Britanic. 
U.R.S.S., cele patru țări mem
bre ale Comisiei internațio
nale de control și suprave
ghere și secretarul general al 
O.N.U., împreună cu părțile 
care participă la Conferința 
de la Paris pentru Vietnam.

Părțile participante la Con
ferința de la Paris cu pri
vire la Vietnam — prevede 
articolul 20 — trebuie să res
pecte cu rigurozitate acordu

Reuniunea multilaterală consacrată 
pregătirii conferinței 

pentru securitate și cooperare
HELSINKI 25. — Trimisul 

special, Dumitru Ținu, trans
mite i Joi, în cadrul reuniunii 
multilaterale consacrate pre
gătirii conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și 
cooperare, au luat cuvîntul 
reprezentanții Finlandei, Spa
niei, României, Austriei, Fran
ței, Italiei, Iugoslaviei, Nor
vegiei, Irlandei șî Maltei.

Pe scurt
® înaltul Comandament al 

armatei argentiniene a spri
jinit în unamitate Și a apro
bat, în cadrul unei reuniuni 
care a avut loc miercuri, ho- 
tărîrea generalului Lanusse, 
președintele țării, privind or
ganizarea dd alegeri generale 
în luna martie — anunță a- 
gențiile United Press Inter
national și France Presse. Un 
purtător de cuvînt al acestui 
organism a declarat că par- 
tlcipanții Ia reuniune au su
bliniat „necesitatea unei de
mocrații stabile care să ga
ranteze libertatea și justiția 
socială". 

rile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Cambodgia și a- 
cordurile de la Geneva din 
1962 cu privire la Laos care 
au recunoscut drepturile na
ționale fundamentale ale po- 
poarc lur khmer și laoțian, a- 
dicâ independenta, suvera- 
nitfilea, unitatea și inteqrita- 
tea teritorială a acestor țări. 
Părțile trebuie să respecte 
neutralitatea Cambodgiei și 
Laosului. Părțile participante 
la Conferința de la Paris cu 
privire la Vietnam își asumă 
obligația de a se abține de 
la folosirea teritoriului Cam- 
bodgici Și a teritoriului Lao
sului pentru a încălca suve
ranitatea și securitatea re
ciprocă și ale altor țări. Tre
burile interne ale Cambodgiei 
și Laosului trebuie soluțio
nate de popoarele acestor 
țâri, fără amestec străin.

Articolul 21 arată că S.U.A. 
se așteaptă ca acest acord să 
introducă o eră de reconci
liere atît cu R. D. Vietnam 
cit și cu toate popoarele In- 
dochinei.

Potrivit articolului 22. în
cetarea războiului, restabili
rea păcii în Vietnam și apli
carea riguroasă a acestui a- 
cord vor crea condiții pentru 
instaurarea unor noi relații 
pe bază de egalitate și a- 
vantaj reciproc între S.U.A. 
și R.D, Vietnam, pe baza res
pectării reciproce a indepen
denței. suveranității și nea-1 
mestecului în treburile in-» 
terne ale celuilalt.

Articolul 23 arată că pre
zentul acord va intra în vi
goare după semnarea de către 
reprezentanții plenipotențiari 
ai părților participante la 
Conferința de la Paris pen
tru Vietnam și că toate părți
le interesate vor aplica cu ri
gurozitate prezentul acord st 
protocoalele sale.

Au fost, de asemenea, di
fuzate textele protocoalelor 
oare se referă la încetarea 
focului în Vietnamul de sud 
și la comisiile militare mixte, 
la Comisia internațională de
control șl supraveghere. la 
reîntoarcerea militarilor cap
turați, persoanelor civile al® 
statelor străine și vietname
ze capturate si deținute. la 
ridicarea, dezamorsarea sau 
distrugerea minelor din ape
le teritoriale, porturile și ar* 
ferele de navigație ale R.D.V.

Schimbul de opinii s-a refe
rit, în continuare, la proble
mele ordinii de zi a viitoarei 
conferințe. Delegații au ajuns 
la un consens asupra întoc
mirii, pînă luni, a unul cata
log al tuturor propunerile» 
prezentate de statele partici
pante, urmînd ca, pe această 
bază, să se treacă la defini
tivarea agendei conferinței.

Cei 10 000 de muncitori 
de la complexul cuprifer 
„Toquepala", patronat de 
compania nord-americană 
„Southern Peru Copper", au 
declarat o grevă pe termen 
nelimitat — anunță agenția 
France Presse. Greviștii so
licită administrației compa
niei nord-americane aplica
rea măsurilor cu privire la 
condițiile de muncă și trai 
adoptate, în urmă cu cîteva 
luni, de Ministerul peruan al 
Muncii, precum și înlocuirea 
unor membri ai patronatului 
care acționează împotriva in
tereselor muncitorilor.

DUMINICĂ 28 IANUARIE 
3,00 Gimnastica pentru toți;
8,15 Pentru sănătatea dvs.;
8.30 Cravatele roșii;

10,00 Viața satului;
11,10 ' ’
12,00
12.30

Omul și muzica lui;
De strajă patriei;
Emisiune în limba ma
ghiară;
Telex;
Avanpremieră;
360 de grade;
Film serial pentru tine
ret „Pierduti în spațiu” 
— Episodul XIV — 
„Mașina cu chin de fe
meie”;

19,00 Vetre folclorice — Obi
ceiuri de iarnă din 
Moldova;

19,20 1 001 de seri:
19.30 Telejurnal;
20,10 Reportajul săptămînii, 

Micronii;
10.30 Film artistic : .Aventu

rile lui Sherlock Hol
mes":

21,50 Gala U.N.l.C.E.F. — mu
zică ușoară:

22.30 Telejurnal:
22,40 Duminică sportivă.

14,30
14,35
14,40
18,15

din

17,30

18.00
18,05

LUNI 29 IANUARIE
Curs de limba france
ză — Lecția a 39-a; 
Telex;
La ordinea zilei — Azi, 
in județul Dolj:

18,20 Căminul;
19,00 Scena — Emisiune de 

actualitate si critică 
teatrală ;

1 001 de seri: 
Telejurnal;
Mai aveți o întrebare ?: 
Roman foileton : -Des
tăinuire" — episodul III 
— -Revolta" ;
Revista literară TV: 
24 de ore:

19,20
19.30 
20,00
20,35

21,20
22,00
22,20 Teleglob:
22,40 Handbal masculin : Stea

ua — Universitatea 
București (repriza Il-a).

,Ac-

MARȚI IANUARIE

9,00 Teleșcoală;
10,00 Telex;
10,05 Publicitate:
10.10 Avanpremieră;
10.15 Teleenciclopedia:
11.00 Telecinemateca 

copii: Jack și 
Fermecată:

12,00 Reportaj TV :
12,20 Cintece și jocuri popu

lare:
12,45 52 de inițiative în 52 de 

săptămini:
13,00 Telejurnal:
15,00 ...................

18,00 Telex;
18,05 Publicitate:
18.10 Tehnic-club;
18,35 Panoramic științific;
19.10 Tragerea de amortizare 

A.D.A.S.;
19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 Reflector;
20,15 Seară de teatru i 

cidentul";
21.30 Interpretul săptămînii 

— Doina Badea;
21,45 Poșta TV — Schema de 

program pe anul 1973;
22,00 24 de ore — Contraste 

în lumea capitalului;
22.30 Handbal masculin i U- 

niversitatea București 
— Politehnica Timișoa
ra (repriza a Il-a).

MIERCURI 31 IANUARIE

pentru 
Fasolea

Micronii:

16,00 — Lecții 
pentru lucrătorii din 
gricultură;

17,30 Curs de limba rusă 
Lecția a 38-a:

9,00

9.30

10,00
10.05
10.40

12,40
13.00

Curs de limba engleză
— Lecția a 38-a;
De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru 
levi;
Telex:
Mai aveți o întrebare?: 
La ordinea zilei;
Azi în județul Dolj; 
Avanpremieră: 
Revista literară TV; 
Film serial ; „Pe urmele 
lui Caplja";
Telex tehnico-științific; 
Telejurnal;

e-

Redacția și administrația ziarului : Petroșani strada Republicii Nr. 90 telefon : 1662

17,30 Curs de limba germană
38-a);(Lecția a

18,00 Telex;
18,05 Tragerea
18,15 întrebări
18,40 Aniversarea unui

Pronoexpres: 
și răspunsuri; 

cor

21,50 Florica Bodeuț — ine
dit... Vechi doine biho- 
rene;

22,00 24 de ore — România 
în lume;

22,40 Gala maeștrilor |

10,00
10,05
10,10
10,40
11,00

Telex;
Publicitate;
Tehnic-club;
Bucureștiul necunoscut 
Telecinemateca î Ciclul 
Jean Gabin. „Strada pre- 
eriilor" ;

12,30 Teleobiectiv;
12,50 “ ‘ ’ 
15,00

10,50

12,20

12,40

Cui-

10,00 Telex;
10,05 - • ■
10,10
10,40

PROGRAMUL

TV
— 75 de ani de 
ființarea corului 
na“ T. Severin; 

19,00 Timp și anotimp 
gricultură;

19.20 1 001 de seri: 
19,30 Telejurnal: 
20.00 Teleobiectiv;
20.20 Telecinemateca :

pentru 
săptâmîna 

viitoare

Telejurnal:
Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură;
— 17,00 Teleșcoală; 
Emisiune în limba 
ghiară; 
Telex; 
Publicitate; 
Muzică; 
Drumuri în istorie; 
1001 de seri;

19,30 Telejurnal; 
20,00 ~ 
20,10 
20,35
21,10

18,40
19,05
19,20

22,00

ma-

Istoria filmului sonor. 
Surpriza sonorului;
Moment folcloric cu ta- 
ragotistul Dorin 
baru;
Municipalitatea răspun
de bucureșteanului;

13,00 Telejurnal:
16,00 — 17,00 Teleșcoală;
17.30 Curs de limba engleză

— Lecția a 38-a;
18,00 Telex; 
18,05 ~ 
18,15
18.35
18.50
19,20
19.30
20,00

la în- 
„Doi-

în a-

Ciclu)
Jean Gabin. Strada pre- 
eriilor;

23,00

9,00

Di- 
Ig-

Baschet masculin : 
namo București - 
nis Vareșe în sferturile 
de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni”.

Brazi și rapsozi;
Pagini de umor;
Tinerii despre ei înșiși ; 
Steaua fără nume — 
Floarea din grădină;

24 de ore — Din țările 
socialiste;
Cupa mondială la schi 
alpin — coborîre femei.

VINERI 2 FEBRUARIE

20,20

Tragerea Loto;
Atenție la... neatenție !; 
La volan;
Teleconferința de presă; 
1 001 de seri;
Telejurnal;
Prim plan. Niculai S. 
Niculai — Erou al Mun
cii Socialiste, președin
tele C.A.P. însurăței — 
județul Brăila: 
Film artistic. Hugo 
Josefina: 

24 de ore;
Aplauze pentru români 
Ansamblul folcloric -Ju
nii Sibiului" în Olanda 
și R.F.G. — Reportaj.

Și

JOI 1 FEBRUARIE

9.30

Curs de limba france
ză — Lecția a 40-a; 
Prietenii lui Așchiuță;

9,00 Curs de limba rusă. Lec
ția a 39-a;

9,30 O viață pentru o idee. 
Ion Cantacuzino (I);

10.00 Telex:
10,05 Publicitate:
10,10 Teatru scurt;

SIMRAtA 3 FEBRUARIE

9,00 Curs de limba germană 
— Lecția a 39-a;

9,30 A fost odată ca nicioda
tă — „Crăiasa zăpezii" 
(i):

Tiparul — întreprinderea poli grafică Hunedoara

Publicitate;
Ansambluri folclorice: 
De vorbă cu gospodi
nele;
Selecțiuni din emisiu
nea ..Promenada dumi
nicală";
Cărți și idei; 
Telejurnal;
Telex;
Cunoașteți legile ?; 
Muzică populară cu 
Gheorghe Palcu șî ta 
ragostistul Ion Milu;

16.30 Emisiune în limba ger 
mană:

18,15 Ritm, tinerețe, dans; 
19,00 Biruit-au gîndu) — ”

mare umanist al 
dovei: Dimitrie 
tem ir;

19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal:
20.00 52 de inițiative în 

de sâptămîni — 
chea — anul TI;

20.1.» Toleenciclopedia;
21.00 Film serial: ..Manix":
21.50 Melodii ce nu se uită;
22.30 Telejurnal:
22,40 Cupa Mondială la schi 

alpin — slalom special 
femei;

23,10 Seară de romanțe cu 
Vali Niculescu și Geor 
gc Hazgan.

11,00

12,35 
13,00 
16,00
16.05
16,20

Un 
Mol 
Can-

52 
Pc-

Subunitatea Petroșani 40 396


