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In editura politică
au apărut:

Nicolae teaușescu
Romflnia pr drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Volumul 7. Rapoarte, cuvîntări. articole. Martie 1972 — decembrie 1972. 
Pentru colaborare și înțelegere reciprocă

— Momente semnificative ale relațiilor României cil state din Asia și cu 
Australia Contacte la nivel înalt, convorbiri bilaterale, documente de stat, 
cuvlntări, interviuri. Iulie 1965 — ianuarie 1973.

(ONTERIREA UTIBIUI
DE DOCTOR HONORIS CAUSA

TOCARĂSlIllIl NIC01AE CEAUSESCU
Vineri dimineața, intr-un ca

dru solemn. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
conferit titlul de Doctor Hono
ris Causa al Universității Bu
curești, expresie a înaltei pre
țuiri pe care întreaga obște 
universitară, științifică și cul
turală a tării o acordă activi
tății sale în fruntea partidului 
și statului nostru.

Acest moment memorabil al 
vieții științifice românești se 
adaugă numeroaselor și pro
fund semnificativelor momen
te care au celebrai împlinirea 
a 55 de ani de viată și 40 de 
ani de activitate revoluționară 
a celui mai iubit fiu al popo
rului român, de numele căru
ia se leagă marile înfăptuiri 
ale națiunii noastre pe drumul 
edificării socialismului, presti
giul cucerit de România pe 
toate meridianele lumii.

In uralele și ovațiile celor 
piezenti in aula Facultății de 
rep - j : în prezidiul fes- 

t'Mî.-itii tovarășii Nicolae

(Continuare in pag. a 3-a)

SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 
CONFERĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, președinte 

al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Titlul
de DOCTOR HONORIS CAUSA 

al Universității din București

In pagina a 4-a :
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu rostită cu 
prilejul primirii titlului de 
Doctor Honoris Causa al 
Universității București.

pentru merite excepționale în lupta de eli
berare socială și națională a poporului ro
mân. in opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate in România, 
pentru contribuția deosebită la întărirea Par
tidului Comunist Român și creșterea rolului 
său de forță politică conducătoare a societă
ții. la dezvoltarea și îmbogățirea gîndirii 
marxist-leniniste și practicii revoluționare, 
pentru rodnica activitate consacrată afirmării

României in viața internațională, dezvoltă
rii relațiilor sale cu țările socialiste, cu cele
lalte state ale lumii. întăririi unității țări
lor socialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, triumfului cau
zei păcii și colaborării în întreaga lume.

Comisia superioară de diplome din Re
publica Socialistă România confirmă hotă- 
rirea Universității din București.

Președintele Comisiei superioare 
de diplome

PAUL NICULESCU-MIZIL
Rectorul Universității 

GEORGE CIUCU

Mesaje de felicitare prezentate secretarului general 
de primii secretari ai comitetelor județene de partid

Dînd expresie sentimente
lor de fierbinte dragoste și 
recunoștință, de înaltă stimă 
și prețuire ale comuniștilor, 
ale oamenilor muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei față 
de conducătorul iubit al par- 
tidului și statului nostru, pri
mi: secretari ai comitetelor

județene de partid și Comi
tetului municipal București 
al P.C.R. au venit, vineri di
mineața. la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, pentru a pre
zenta mesaje de felicitări to
varășului Nicolae Ceaușescu,

secretarul general al partidu
lui, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, cu prilejul îm
plinirii a 55 de ani de via
ță și 40 de ani de activitate 
în rîndurile partidului.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to

varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, se
cretarii C.C. a) P.C.R.

(Continuare în pag. a 3-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă adresăm in numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Hunedoara, cele mai calde urări 
de sănătate viață îndelungată și fericire, cu prilejul aniver
sării zilei Dumneavoastră de naștere.

Cuvintele nu pot reda cu fidelitate adinca emoție și a- 
lesele simțăminte de care sintem cuprinși la această săr
bătorească aniversare, dar gindurile noastre poartă pecetea 
înaltei iubiri. Noi. alături de partid și întregul popor, ve
dem in proeminenta Dumneavoastră personalitate întru
chiparea celor mai nobile calități ale militantului comunist, 
iar aniversarea Dumneavoastră devine o sărbătoare scum
pă tuturor cetățenilor patriei.

Sintem mindri și fericiți că România socialistă, aflată 
în plin proces de dezvoltare multilaterală, vă are in frun
tea partidului și statului pe Dumneavoastră, tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU. cel mai iubit fiu al său.

Exemplul pe care ni-I oferiți, de comunist, de luptă
tor neobosit pentru triumful socialismului și comunismului 
in patria noastră, de militant consecvent pentru pace și 
(Oiaborare in întreaga lume, constituie pentru fiecare mem
bru al partidului, pentru fiecare cetățean al patriei un i- 
dcal major și un îndemn permanent de a nu precupeți nici 
un efort pentru binele și fericirea poporului. Iar dacă pa
tria noastră — stat socialist suveran — se bucură de un 
imens prestigiu pe toate meridianele globului, în toate or
ganele ș> organismele internaționale, aceasta se datorește 
in primul rind personalității Dumneavoastră, care a impri- 
mat politicii externe românești spirit novator, progresist, și 
o mare bogăție de idei puse in slujba rezolvării probleme
lor prezente și de viitor ale Europei, Asiei. Africii, ale în
tregii omeniri.

Sintem. de asemenea, mindri și fericiți că — la împli
nirea virstei de 55 de ani — vă aflați în plin apogeu al 
activității, că ceea ce întreprindeți, în toate domeniile, 
poartă valențele energiei, entuziasmului și abnegației virstei 
tinere.

Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre înălțarea pa
triei pe culmile dezvoltării socialiste, pentru grija per
manentă ce o purtați îmbunătățirii continue a condițiilor 
noastre de muncă și de viață, permiteți-mi să dau glas 
inaltei recunoștințe șl prețuiri a celor 74 000 de comuniști 
hunedoreni, a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri —

români, maghiari, germani și de alte naționalități — și să 
vă asigurăm, iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, că de
punem întreaga noastră energie și capacitate de muncă în
suflețită pentru realizarea sarcinilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, pentru transpune
rea in viață a sarcinilor reieșite din cuvintarea Dumnea
voastră la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, a 
prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei 
în județul nostru.

Anul aniversării Dumneavoastră este și anul hotăritor 
al actualului cincinal, pe care intregul popor a hotărit să-l 
realizeze înainte de termen. Folosim și acest prilej pentru 
a vă informa că, in spiritul indicațiilor și ideilor Dumnea
voastră, ne-am angajat, la recenta Conferință a organiza
ției județene de partid, să realizăm in 1973 un spor de 
producție de 1,3 miliarde lei față de 1972, din care 60 de 
milioane reprezintă depășirea sarcinilor maximale planifi
cate, reprezentind 2 000 tone cocs. 11 000 tone fontă. 10 000 
tone oțel, 10 000 tone laminate peste plan. Și vă încredin
țăm că acesta nu va fi ultimul nostru cuvînt.

Vă rugăm să vedeți în acest angajament expresia res
ponsabilității noastre în fața conducerii de partid și de stat 
și. în același timp, un fierbinte omagiu adus aniversării zi
lei Dumneavoastră de naștere. Sintem conștienți că, prin 
îndeplinirea și depășirea acestui angajament, organizația 
județeană de partid, oamenii muncii hunedoreni contribuie 
la realizarea mai repede a mărețului obiectiv — cincinalul 
înainte de termen —. la înfăptuirea căruia este antrenat 
întregul popor, însuflețit de prestigiosul Dumneavoastră e- 
xemplu personal.

Dumneavoastră, iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
reprezentați pentru întreaga națiune simbolul și chezășia 
viitorului nostru. Vă urăm să ne trăiți ani mulți șl îndelun
gați. încărcați de roade bogate, pentru binele și fericirea 
noastră, ș urmașilor noștri și a urmașilor urmașilor noștri.

La mulți ani 1

In numele Comitetului județean 
de partid Hunedoara 

și al Consiliului popular județean
IOACHIM MOGA

Aspect din timpul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in Valea Jiului. La consfătuirea de lucru de la E.M. Petrila.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Conferința Organizației
municipale de partid

București
Stimați tovarăși.

Doresc să vă adresez dum
neavoastră, participanților la 
conferință, comuniștilor și' tu
turor oamenilor muncii din 
Capitala patriei noastre so
cialiste, un salut călduros din 
partea Comitetului Central 
al partidului și al meu per
sonal. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Conferința dumneavoastră a 
dezbătut pe larg problemele 
activității desfășurate, pre
cum și sarcinile de viitor ale 
organizației de partid din 
București. In darea de seamă 
și în cursul discuțiilor au fost 
evidențiate, pe drept cuvint, 
succesele mărețe obținute de 
oamenii muncii din Capitală. 
S-a analizat activitatea de 
pînă acum ,în mod critic și 
autocritic, este drept mai pu
țin autocritic. Chiar critica a 
fost, în unele cazuri, destul 
de dulce. S-a discutat pe 
larg cu privire la măsurile 
ce trebuie luate în vederea 
înfăptuirii sarcinilor de mare 
răspundere ce revin organi
zațiilor de partid din Capi
tală. S-au făcut o serie de 
propuneri și sugestii valo
roase. Sper că miniștrii care 
participă la lucrările confe
rinței vor ține seama de aces
te propuneri, de sugestiile 
făcute și vor acționa pentru 
soluționarea lor. Fără îndoia
lă că și comitetul de partid 
nou ales va tine seama în ac
tivitatea sa viitoare de ne
ajunsurile ce s-au manifes
tat, și va acționa pentru îm
bunătățirea muncii, pentru 
creșterea rolului organizației 
de partid a Capitalei în toate 
sectoarele de activitate.

Putem deci aprecia că con
ferința s-a desfășurat în bune 
condițiuni. Sînt convins că 
lucrările ei vor exercita o 
puternică influență asupra 
activității viitoare, vor face 
ca atît comuniștii din Capi
tală. activul cit și comitetul 
municipal să-și desfășoare 
munca în mai bune condi
țiuni, să poată uni și mai pu
ternic eforturile tuturor oa
menilor muncii din Bucu
rești pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea, 
ale Conferinței naționale, a 
propriilor hotărîri ale con
ferinței.

Dragi tovarăși.

Darea de seamă s-a referit 
la o perioadă de 4 ani. din 
care doi ani aparțin cincina
lului care a trecut. După cum 
se Știe, cincinalul 1966 — 1970 
s-a realizat cu succes, orga
nizația din București avind 
un aport de mare însemnăta
te la aceasta. De asemenea, 
în întreaga țară am realizat 
cu succes sarcinile de plan 
pe primii doi ani ai cincina
lului 1971 — 1975. In 1972 
producția industrială a fost 
cu 11.7 la sută mai mare decît 
în 1971, obținîndu-se peste 
plan o producție de peste 
5 miliarde lei. In primii doi 
ani producția industrială este 
cu 24.7 la sută mai mare 
decît în 1970. A crescut, de 
asemenea, producția agrico
lă. fiind în 1972 cu 9 la sută 
mai mare decît în 1971. e- 
nitul național a crescut, in 
primii doi ani ai cincinalu
lui, cu 24 la sută. Pe această 
bază au sporit veniturile din 
salarii cu 15 la sută. S-a asi
gurat creșterea volumului de 
produse necesare aprovizio
nării populației, vînzările de 
mărfuri prin comerțul socia
list fiind cu aproape 16 la 
sută mai mari d^cit în 1970.

După cum se știe. In acești 
doi ani au fost luate noi mă
suri pentru ridicarea bună
stării materiale si spirituale 
a poporului. Incepînd din 
anul 1971. s-au mărit aloca
țiile pentru copii, s-au intro
dus riocatii pentru copiii coo
peratorilor, luîndu-se și *lte 
măsuri pentru Îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale popu
lației. In toamna anului tre
cut au fost majorate salariile 
mici, urmind ca In 1973, și 
in anii următori, să se asigu
re sporirea salariilor ruturor

categoriilor de oameni ai 
muncii In conformitate cu 
hotăririle Congresului al 
X-lea. In urma hotăririlor a- 
doptate de Conferința Națio
nală. — care a prevăzut să 
se asigure în următorii ani o 
creștere mai mare a produc
ției industriale decît s-a sta
bilit inițial in plan. — vom 
putea asigura și o creștere 
mai mare a salariilor.

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

Merită subliniate, de ase
menea. rezultatele obținute 
în creșterea productivității 
muncii, în reducerea cheltu
ielilor materiale și în reali
zarea sarcinilor de export. 
Aceste rezultate sînt cu atît 
mai importante cu cit indus
tria din București reprezintă 
circa 17 la sută din totalul 
producției industriale din 
România.

Fără îndoială că toate aces
te rezultate sînt strîns legate 
de activitatea organizațiilor 
de partid, îndeosebi de mun
ca Comitetului municipal de 
partid. Doresc, ca de 
la această tribună a con
ferinței organizației de par
tid a Capitalei, să adresez 
calde felicitări tuturor comu
niștilor, tuturor oamenilor 
muncii din București pentru 
rezultatele obținute în activi
tatea lor. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Cred că veți fi de acord cu 
mine să folosesc acest prilej 
pentru a adresa tuturor oa
menilor muncii din patria 
noastră calde felicitări pentru 
rezultatele obținute în primii 
doi ani ai cincinalului, să le 
urez noi și noi succese. (A- 
plauze îndelungate, puterni
ce).

Dragi tovarăși.

în fata partidului, a între- 
qului nostru topor stau sar
cini de mare răspundere pri
vind înfăptuirea hotăririlor 
Conqresului al X-lea și ale 
Conferinței ■ Naționale. După 
cum se știe, la Conferința Na
țională, organizația de partid 
a Capitalei și-a luat angaja
mentul de a realiza planul 
cincinal în patru ani și jumă
tate. Organizațiile județene au 
răspuns acestei chemări, 
toate județele luîndu-și an
gajamentul să realizeze cin
cinalul în mai puțin de 5 ani. 
Au trecut de atunci aproape 
7 luni. Rezultatele obținute 
pe anul 1972 au confirmat pe 
deplin justețea acestor anga
jamente. Toate întreprinderile, 
toate organizațiile de partid 
au avut posibilitatea de a 
preciza, pe baza unor studii 
reale si amănunțite, posibili
tățile de care dispun pentru 
realizarea cincinalului intr-un 
timp mai scurt. După cit am 
retinut din darea de seamă 
și din cuvîntul tovarășilor 
care au vorbit aici, din toată 
atmosfera conferinței și din 
proiectul de hotărire, organi
zația de partid a Capitalei 
este hotărită să confirme an
gajamentul luat la Confe
rința Națională de a realiza 
cincinalul în 4 ani și jumătate. 
Apreciez această hotărire pă
trunsă de înalt spirit de răs
pundere 'omunist lată de in
teresele generale ale patriei 
noastre, fată de bunăstarea și 
fericirea întregului popor. 
(Aplauze puternice)

Am ascultat cuvîntul unor 
conducători de întreprinderi 
— atît aloi, cit $1 in cursul 
vizitelor pe care le-am făcut 
In aceste zile. Așa cum a re
ieșit și din cele spuse de di
rectorul Centralei de confecții 
București, care a arătat că va 
realiza cincinalul în patru ani, 
sînt colective de unități e 
conomice care $i-au lua’ an
gajamentul de a îndeplini 
cincinalul chiar într-un ter
men mal scurt dorit 4 ani $i

jumătate. Iată de ce apre
ciez că, realmente, angaja
mentul vostru, hotărlrea pe 
care o aveți adopta astăzi, 
corespunde pe deplip posibi
lităților existente în indus
tria Capitalei, ale comuniștilor, 
ale oamenilor muncii. Doresc 
să adresez comuniștilor, oa
menilor muncii din Capitala 
României socialiste succese 
cit mai mari în realizarea 
cincinalului, a tuturor anga
jamentelor și sarcinilor pe 
care și le-au asumat. (Aplauze 
puternice, prelungite).

In cursul acestei luni au 
avut loc toate conferințele 
județene. Putem face, deci 
bilanțul hotăririlor adoptate. 
In toate organizațiile de par
tid s-a manifestat hotărîrea 
de a se face totul pentru rea
lizarea cincinalului in mai pu
țin de 5 ani. Astfel, 19 jude
țe au hotărit să realizeze 
cincinalul în 4 ani și 6 luni, la 
aceea adăugindu-se, după ho- 
tarirea pe care o veți lua, și 
organizația de partid a Ca
pitalei. Un număr de 5 ju
dețe s-au. angajat-să realizeze 
cincinalul in 4 ani și 7-8 luni, 
iar 15 județe — în 4 ani și 
9-11 luni. Deci, toate județele 
au considerat că au posibili
tăți, — într-o măsură mai ma
re sau mai mică — de a rea
liza cincinalul într-un termen 
mai scurt.

Consider foarte bun felul 
în care au procedat organiza
țiile de partid — acela de 
a-și lua angajamente pe baza 
unor studii concrete, tinind 
seama de realități, de posibi
litățile pe oare le consideră 
astăzi realizabile. In felul a- 
cesta avem garanția că anga
jamentele sînt pe deplin po
sibile de îndeplinit. De aceea, 
dati-mi voie să adresez comi
tetelor județene, activului de 
'Partid, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din intrega 
tară mulțumiri și urările ce
le mai fierbinți de a înfăptui 
cu deplin succes cincinalul si 
angajamentele asumate. (A- 
plauze puternice).

Un număr de 36 de jude
țene s-au angajat să depă
șească prevederile maximale 
ale planului pe acest an cu 
4 miliarde 400 de milioane lei. 
La aceasta se va adăuga și 
angajamentul pe care orga
nizația de partid a Capitalei 
îl are in vedere — 1 miliard 
și jumătate, ceea ce înseamnă 
că, față de prevederile ma
ximale ale planului pe 1973, 
se prevede realizarea a a- 
proape 6 miliarde lei în plus. 
Aceasta demonstrează încă 
o dată posibilitățile mari e- 

xistente în industria noastră 
socialistă, evidențiază că este 
necesar -să depunem în con
tinuare eforturi pentru des
coperirea și valorificarea a- 
cestor posibilități.

Luînd în considerație toate 
aceste lucruri putem apre
cia, fără nici o îndoială, că 
există perspective minunate 
ca planul cincinal să fie rea
lizat în condițiuni bune, cu 
o depășire substanțială. Putem 
realiza cel puțin ceea ce s-a 
menționat la Conferința Na
țională, adică o producție su
plimentară de circa 60 mili
arde lei. în anul 1975.

Desigur, trebuie să ne fie 
clar că realizarea planului 
cincinal în 4 ani și jumătate, 
cum prevedeți voi, sau într-o 
perioadă mai scurtă, cum 
prevăd alte organizații de 
partid, nu va fi ușoară. A- 
ceasta va cere măsuri hotărî- 
te pentru o mai bună orga
nizare a întregii noastre acti
vități. Am vizitat în aceste 
zile un număr de 11 între
prinderi din Capitală. ale 
construcției de mașini grele, 
ale construcției de mașini-u- 
helte si electrotehnice Și ale 
industriei ușoare. Am consta
tat cu multă satisfacție că în 
toate aceste întreprinderi — 
pe care le-am mai vizitat șl 
în trecut, cu excepția unei 
întreprinderi textile — s-au 
petrecut multe schimbări po 
zitive In ce privește organi
zarea muncii și a producției, 
ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ a1 întregii activități. 
Sînt convins că șl in celelal 
te întreprinderi din București,

ca de altfel tn cele mai mul
te întreprinderi din țară, 
sînt asemenea importante 
succese. Toate acestea de
monstrează că avem în între
prinderi organizații de par
tid puternice, colective de 
oameni ai muncii decise să 
dea viață hotăririlor parti
dului șj statului, să facă totul 
pentru a-șî îndeplini în bune 
condițiuni îndatoririle ce le 
au.

Desigur, făcînd aceste con
statări, nu putem trece cu ve
derea peste o serie de neainn- 
suri și lipsuri. Așa cum am 
mai menționat, se impune să 
se ia măsuri și mai hotărite 
pentru lichidarea neajunsu
rilor. pentru îmbunătățirea 
generală a activității, pen+m 
valorificarea în cele mai bune 
condițiuni a rezervelor exis
tente, pentru folosirea optimă 
a capacităților de producție, 
a mașinilor și utilajelor. Asa 
cum am arătat și la Confe
rința Națională, actualul cin
cinal trebuie să fie cincina
lul . perfecționării - generale a 
activității economice, al ridi
cării nivelului tehnic si a 
calității producției. Cred că 
nu este necesar să mă mai 
opresc astăzi asupra acestar 
probleme. Fiecare d’n cei nre- 
zenti aici, fiecare activist de 
partid șî de stat, fiecare f'O- 
munist șî om al muncii tre
buie să înțeleagă ca ridicarea 
nivelului tehnic sî a calității 
producției este o problemă 
hotărîtoare a dezvoltării in
dustriei românești, a progre
sului general al tării, a par
ticipării active a României 
Ia diviziunea internațională 
a muncii. De aceea este ne
cesar ca organizațiile de par
tid, sindicatele. U.T.C.-ul, 
consiliile oamenilor muncii, 
comitetele oamenilor muncii să 
depună o activitate susținută 
în vederea îmbunătățirii radi
cale a activității.

De asemenea, trebuie să 
acordăm maj multă atenție 
creșterii productivității mun
cii, pe calea mecanizării $i 
automatizării producției. In 
întreprinderile vizitate în 
cele două zile, am constatat 
că unele secții au trecut la 
introducerea cu mai multă 
fermitate a mecanizării $i au
tomatizării producției, la mai 
buna organizare a activității. 
Tovarășii din aceste unități 
au arătat că drept urmare a 
măsurilor luate au obținut o 
creștere cu 40 — 50 Ia sută — 
sau chiar mai mult — a pro
ductivității muncii. Dar, • 
din Păcate, chiar în i eeasi 
hală, la unele locuri de pro
ducție cu activități similare, 
lucrările de mecanizare și au
tomatizare, de bună organi
zare a muncii, continuau să 
rămînă în urmă. In general 
există în mai toate între
prinderile rezultate bune oe 
linia creșterii productivității, 
dar ele nu sînt nici pe de
parte generalizate în întreacă 
fabrică sau uzină. Nu mai 
vorbesc de faptul că nu se 
acționează destul de hotărit 
pentru ca experiența bună 
dintr-o unitate să fie genera
lizată pe întreaga Capitală, 
pe întreaga tară.

Iată de ce. vorbind de 
creșterea productivității mun
cii — rare trebuie să fie re
zultatul nu al unui efort *1- 
zic. ci al unei perfecționări « 
activității de organizare a 
producției și muncii, de dota
re tehnică și automatizare — 
este necesar să spunem tă or
ganizațiile de partid. Inclusiv 
Comitetul municipal de oar- 
tid. ministerele au datoria 
acorde o atenție mai mare 
acestei probleme de - impor
tanță deosebită neutru dez
voltarea societății noastre.

Merită să menționez. aici, 
ca un fapt pozitiv, că fată de 
sarcinile prevăzute Ir olan, 
un număr de 24 de țudețe 
s-au angajat să obțină o 'Meș
tere cu 1 000-2 000 ie! s pro
ductivității muncii pe salariat, 
ceea ce demonstrează că în 
această privință există încă 
mari rezerve. Sînt convins

(Continuare in pag. a
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câ nivi organizația de partid 
a Capitalei nu va râmîne in 
urma cvlor 24 de organizați’ 
de oartid. Firește, rârfiîne 
analizați și să valorificați în 
practică aceste posibilități.

O problemă de importanță 
deosebită este reducerea chel- 
1'weWor materiale, a consu
murilor de materii prime și 
materiale pe fiecare produs 
In general trebuie să obți- 
: m o reducere substanțială 
a onstimurilor si a cheîttiie- 
Iilor materiale, să asigurăm 
creșterea producției nete, spo 
r’rea venitului national — 
l i’.ea sigură pentru dezvolta
rea mai susținută a patriei, 
pentru ridicarea mai rapidă 
a bunăstării oamenilor mun
cii. Această îndatorire tre
buie privită cu răspundere do 
’otite organizațiile de partid, 
ri,- ivite colectivele de oameni 

< muncii. Trebuie acționat 
nu în general, ci în mod 
concret. In acest fel vom pu
tea obține rezultate bune, 
vom micșora consumurile și 
cheltuielile încă main. vom 
pune capăt risipei.

O atenție deosebită trebuie 
,t ordată investițiilor și. în 
acest cadru, punerii la timp 

, în producție a noilor capaci- 
lăți. In acest domeniu. Capi
tala a obținut în 1972 rezul
tate relativ bune, deși au 
rămas cîteva capacități care 
nu au fost date în producție. 
Sorr că în aresț an s-au luat 
chiar din prima lună măsu
rile necesare pentru a recu
pera nerealizarea din anul 
trecut și pentru a asigura da- 

: a timp in producție a 
■ ror unităților noi. De alt
fel. așa cum s-a discutat la 
plenara din noiembrie anul 
trecut, s-eu luat un șir de 
măsuri pentru ca ministerele 
' onstructoare de mașini, pre- 
nm si alte ministere să asi

gure in mai bune condițiuni 
utilajele, mașinile și apara- 
■; . necesară oentru punerea 

In ’imD în producție a noi
lor unități.

Este necesar să urmărim zi 
dr zi cum se realizează in
vestițiile Si în special cum 
se asigură utilajele, mașini
le. n oara tura necesară pen
tru punerea la timp în pro- 
d-r țic a noilor capacități. In 
această privință doresc să 
arăt că 27 dc comitete jude
țene de oartid s-au angajat. 
;oadrițl conferințelor. să 
d i in funcțiune 110 capacități 
d' Producție cu 1—6 luni 
înainte de termen. Consider 
câ această hotârîre este deo
sebit de importantă .deoare- 
e creează condiții de a rea- 

! z' cincinalul într-un timp 
mai scurt. Sînt convins că și 
organizația de partid a 
Capitalei. întreprinderile mu
nicipiului. vor acționa pen
tru a se înscrie și ele în rân
dul acelora care vor da îna
inte de termen în funcțiune o 
■=erie de capacități de produc- 
ție. De altfel, știu că această 
problemă constituie o preocu
pare a comitetului minicipal, 
că însuși angajamentul pri
vind realizarea cincinalului 
înainte de termen se bazează 
intr-o bună măsură și pe 
scurtarea termenului de pu
nere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție.

După cum vedeți, pentru a 
înfăptui în bune condițiuni 
sarcinile pe care le avem în 
1973 și în anii următori, sint 
necesare noi și noi măsuri 
pentru perfecționarea activi
tății în toate domeniile. Sînt 
•onvins că toate aceste pro

bleme — oare într-o măsură 
sau alta au fost discutate si 
în Conferință — vor continua 
să stea în atenția organiza
țiilor de partid, a tuturor co
lectivelor de oameni ai mun
cii din București. Am încre
dințarea că în ce privește 
ridicarea calității producției, 
reducerea cheltuielilor și. in 
general, creșterea eficienței 
producției. organizația de 
partid a Capitalei se va nu
măra printre organizațiile 
fruntașe. Personal aș dori 
chiar șă ocupați primul loc. 
dacă se poate. (Aplauze pre
lungite).

Dragi tovarăși.

înfăptuirea cu succes a tu
turor sarcinilor cere partici
parea tot mai activă a cer
cetării științifice la întreaga 
activitate de producție. Avem 
și în această privință rezul
tate bune în toată țara, in
clusiv în București. Am vizi
tat in aceste zile trei insti
tute de cercetări și, de fapt, 
încă trei care funcționează 
în cadrul centralelor. Trebu
ie să spun că mî-a făcut o 
deosebită plăcere să constat 
că există o mai intensă pre
ocupare pentru realizarea de 
noi materiale, de mașini și 
utilaje de tehnicitate mai 
înaltă si de mai mare randa
ment- necesare economiei 
noastre naționale. partici
pării României la diviziunea 
Internațională a muncii. Atît 
te IC.E.C.H.I.NL. cm si la 
Institutele . onstrucțiilor de 
mașini și metalurgie, la insti
tutele de la Centrala indus
trială de mașini-grele, de 
la Centrala de mașini-unel- 
te și din sectorul electronic 
am constatat o preocupare 
susținută de a răspunde mai 
bine cerințelor concrete ale 
dezvoltării economiei noas
tre. Sînt rezultate bune. Mi- 
am întărit convingerea că 
există posibilități dc a obține

leahzari si nkui mu. , 
tome institutele iți vyi orgu 
niza mi.i bine «k tivita» va,
data vor ști sa unească clor 
i urile tuturor oameniloi de 
ț-uința. atunci contribuția lor 
ia realizarea cincinalului îna
inte dc termen, ia rtdtcurci» 
cahUții a nivelului tehnic 
al producției ponte fi deose
bii de maic. bim convins câ 
așa va fi !

In cadrui viaMei »«» l’oiiuh 
nuâ uin constatai cu satisfy, 
lie că și aici s-a trecut ou 
m<.i multă hotârîre — tm 
preună cu institutele de cer 
vetare și cu producția — la 
elaborarea Uv soluții noi, de 
proiecte, ce materiale Poli
tehnica u înțeles, in fine, ca 
poate da mult mai aiult. În
ceputul făcut în această pri
vință — la care s-a referit și 
tovarășul rectoi aici — ci'od 
că va fi continuat, că exem
plul Politehnicii va fi urmat 
și dc celelalte instituții ue 
invațanunt super.or Qin Ca
pitala. in feiui acesta oame
nii dc știința din tnvâțanuni 
vor putea aduce, alături de 
celelalte forțe de cercetare, 
o contribuție mult mai mare 
decît pinâ acum in acest do
meniu.

Este cunoscut cu iu Capi
tulă iși desfășoară activitatea 
cele mai multe institute de 
cercetare, multe institute de 
invățămint superior, deci cea 
mai mare parte a cadrelor 
științifice. Ca atare, organi
zația dc partid a Bucureștiu- 
lui trebuie să exercite o in
fluență mult mai puternică 
în acest domeniu, astfel ca 
cercetarea să joace un rol 
tot mai important în dezvol
tarea societății noastre socia
liste, pe măsura rolului deo
sebit de însemnat pe care îl 
are astăzi știința în dezvol
tarea generală a omenirii. 
Cunoașteți foarte bine că 
partidul nostru acordă cerce
tării o atenție deosebită. 
Considerăm că numai pe baza 
celor mai înaintate cuceriri 
ale științei și tehnicii con
temporane putem făuri o so
cietate avansată. Știința are 
un rol hotărîtor în dezvolta
rea societății — și trebuie să 
facem ca toți oamenii de ști
ință să-și aducă contribuția 
la dezvoltarea României so
cialiste. (Aplauze puternice).

Este clar că pentru a înfăp
tui ceea ce ne propunem în 
următorii ani, dezvoltarea în 
Derspectivă a României, tre
buie să acordăm o mai mare 
atenție pregătirii cadrelor — 
a muncitorilor calificați, a 
tehnicienilor și inginerilor. A- 
vem, intr-adevăr, succese în 
acest domeniu. Comitetul or
ganizației de partid din Bucu
rești a luat un șir de măsuri 
și a elaborat un program in 
vederea pregătirii cadrelor de 
care are nevoie pină in 1975. 
Este necesar să acordăm, in 
continuare, toată atenția în
făptuirii acestor măsuri, să 
realizăm cu mai multă fermi
tate hotăririle Comitetului 
Central cu privire la ridica
rea nivelului de cunoștințe al 
tuturor cadrelor noastre, la 
proqramul de reciclare — cum 
a fost numit — incepind cu 
muncitorii și pină la inginerul 
șef din întreprindere, la di
rector și, mergind mai depar
te, pină la minister. Toți, in
clusiv cei din invățămint și 
din cercetare, trebuie să în
țeleagă că sarcinile mari pe 
care le avem de îndeplinit, 
ritmul rapid de dezvoltare- a 
științei și culturii, înnoirea în 
cîțiva ani a tehnicii, noile des
coperiri. cer tuturor cadrelor 
de partid și de stat, fiecărui 
inginer și muncitor să fie la 
curent și să-și însușească tot 
ce este mai modern in dome
niul său de activitate. Fără 
aceasta nu vom putea reali
za sarcinile importante pe ca
re le avem — nu numai din 
punct de vedere al creșterii 
volumului producției, cj mai 
ales din punct de vedere al 
calității, al nivelului tehnic al 
produselor noastre. Nu avem 
nevoie de orice producție, ci 
de o producție care să con
cureze cu succes cu produsele 
similare pe plan mondialI Iată 
de ce pregătirea cadrelor — 
atît formarea cadrelor noi, cit 
și perfecționarea celor exis
tente — constituie un factor 
hotărîtor al înfăptuirii între
gului plan cincinal, penlru 
dezvoltarea în perspectivii a 
României. Cred că organizația 
de partid a Capitalei va lua 
toate măsurile pentru a-și în
deplini in bune condițiuni sar
cinile ce-i revin in această 
privință.

Mi-a produs bucurie faptul 
că o serie de catedre din In
stitutul Politehnic au trecut 
să-și desfășoare activitatea in 
unități dc producție, că par
ticipă periodic la activitatea 
unor unități. Dar așa cum a 
arătat aici rectorul Politehni
cii. numai câteva atedre, 9 
din totalul de 50, au făcut a- 
cesi lucru. Sper că vom fn- 
• heia anul de invățămint 1973 
și vom începe anul de invăță
mint 1973-1974 cu o situație 
complet schimbată, in sensul 
. a toate catedrele, toate fa
cultățile, nu numai din poli
tehnica, ci și din celelalte in
stitute. să facă pa>ul hotărî
tor, s3 învingă rutina care le 
mai ține pe loc și să se apro
pie de producție. Am vorbit 
cu profesorii, cu studenții din 
aceste unități. Imi parc, rau 
că comitetul municipal nu a 
adus aici pe unii din acești 
profesori și s'udenh pentru a 
spune cum se simt în noile 
condiții. Intr-adevăr, tinerii 
imt ai um că nu mai învață 

lucruri pe care tniine nu le 
vor putea folosi. Fi lucrează 
pe mașinile rele mai noi cu 
. ue oslo dotată industria non'- 
tră. sint la curent cu tot ceea 
te este maj modern, sini in 
>tare să lucreze nemijlocit in 
producție. Multi studonti 
scrii întregi lucrează efec
tiv în secții dc producție, dau 
producție fizică de bună ca
litate. Eu cred că merită să ne 
gindim <a in viitor să-i și re
compensăm po acei can vor 
participa efectiv hi producția 
materială, sft le asigurăm un 
anumit venit pentru producția 
reală pe care o dau. In acest 
lei vom in< ura,j i legai ea în 
xațăminhlîui de producție. (A- 
plauze).

Nn aș dori a< um sa vorbesc 
de facultățile agricole. Dar 
pentru că sini aici ministrul 
agriculturii și ministrul invă- 
lămintului, și penlru < ă la 
lași tovarășii nu s-au plins că 
se inlîr/.ie măsurile do reor
ganizare a învățămîntului a- 
gricol, legarea lui de produc
ție, consider că trebuie să re
zolvăm rapid această proble
mă. Dacă este de înțeles că 
un inginer din industrie nu 
poate deveni un bun inginer 
dacă nu lucrează in fabrică, 
cu atît mai de înțeles este că 
nu poate fi bun agronom ace
la care nu lucrează in fermă, 
(ie in domeniul creșterii ani
malelor, fie al producției ve- 

, ile I iță de ce se impune 
ca in toate domeniile învăță- 
mintului — și poate în agri
cultură în primă urgență — 
să aplicăm cu hotărire măsu
rile de legare a inv.ițămintu- 
lui de practică. Să facem a- 
ceasta cit mai rapid, astfel ca 
cel puțin anul viitor să nu ne 
mai întîlnim cu stările de lu
cruri care au existat in tre
cut și care, din păcate, se 
mai mențin și astăzi in unele 
locuri.

S-au obținut rezultate bune 
intr-un șir de școli generale 
— nu mai vorbesc de școlile 
profesionale — in cc privește 
participarea elevilor, a uceni
cilor, la activitatea de pro
ducție. Multe întreprinderi au 
secții speciale unde se reali
zează practica în producție. In 
unele locuri, elevii școlilor 
profesionale din anii II lucrea
ză efectiv in producție, in 
schimburi corespunzătoare. In 
citeva unități industriale, 
chiar în unele din întreprin
derile vizitate ieri — am în- 
tilnit și elevi ai școlilor pro
fesionale și de cultură gene
rală care sini patronate de u- 
zinele respective. Trebuie să 
spun că mi-a făcut o mare 
plăcere să văd că acești elevi 
se simt bine. De altfel, nici 
nu se pot simți altfel deoa
rece sint, se poate spune, ală
turi de părinții lor, de frații 
lor, de popor. Acolo este lo
cul invățămintului nostru, lin
gă și in producție. Consider 
că toate aceste realizări tre
buie generalizate spre a asi
gura cu adevărat o transfor
mare generală a întregului în- 
vățămint, ridicarea nivelului 
conținutului său.

Doresc să atrag incă o dată 
atenția că tot ceea ce avem 
de realizat depinde de cadre, 
de oameni. Toată atenția parti
dului, a ministerelor, a invă- 
mintului, a tuturor conducăto
rilor de întreprinderi trebuie 
să fie îndreptată spre oameni, 
spre ridicarea nivelului lor de 
cunoștințe I Făcând aceasta, 
vom asigura ca, realmente, tot 
ceea ce ne propunem să rea
lizăm în viitor, să fie înfăp
tuit în bune condițiuni ! A- 
vem oameni minunați și sini 
convins că vom obține succe
se remarcabile. (Aplauze pu
ternice).

O altă problemă ia care aș 
dori să mă refer este aceea a 
comerțului exterior, a coope
rării in producție cu alte țări. 
Desigur, in acest domeniu or
ganizația de partid București, 
întreprinderile sale și-au rea
lizat pe ansamblu planul pe 
1972. Acesta este un lucru 
hun. Sarcinile pe anul 1973, 
pe anul următor sini deosebit 
dc mari. Trebuie să înțelegem 
că exportul, cooperarea in 
producție cu alte state, - a- 
tîl cu țări socialiste, cit și cu 
țări nesocialiste — constituie 
un factor de prim-ordin al pro
gresului general al țării noas
tre. Toate organizațiile de 
partid, comitetele sindicale, 
U.T.C.-ul, comitetele și consi
liile oamenilor muncii, comu
niștii. loți oamenii muncii, tre
buie să înțeleagă că pla
nul de producție aprin
de și '-ooperaree și ex
portul. a, pină la urmă, În
seși veniturile fiecărui munci
tor, ale fiecărui salariat, in
clusiv ale directorilor de între
prindere, depind de felul cum 
vom asigura cooperarea largă 
in producție cu alte state, cum 
vom asiejura realizarea expor- 
tului. Trebuie să lichidăm cu 
hotărire mentalitatea ce se 
mai fntilnește din păcate In 
unele locuri, că problemele 
exportului aparțin unor orga
nisme speciale, că ele sint 
probleme de mică importanță, 
că totul este să produci. Dar 
pentru e producem'' Trebuie 
^ă fie ' Iar pentru toată lumea 
că importul de materii prime, 
de materiale nu-l vom putea 
realiza fără să • xportăm. că, 
in general, penlru valorifica
rea superioară a forței noas
tre științifice și de munca es
te necesar să dezvoltăm co- 
r"perarea, să realizăm un ex
port tot mai larg- ,n viitor 
această sarcină sc va pune 
< u și mai multă acuitate, pe 
o scară și mai larga. Eu pun 
■v eastă problemă în tata orga
nizației de partid din Bucu

rești. M-am referit la ea șl la 
lași, dar insist aici deoarere 
in --ală se găsesc cadrele de 
bază nu numai din întreprin- 
ierile din București dar și din 
ministere, din organele centra
le, care trebuie să acționeze 
cu toată fermitatea în vederea 
ie.ili.diii sarcinilor (ie export. 
Trebuie să spun că în 1972 
nu am realizat exportul nete- 
sar și aceasta creează gre
utăți in înfăptuirea importului 
de care avem nevoie pentru 
dezvoltarea industriei și a ai
lor ramuri alo economiei, lală 
ue ce rog ca toate organiza
țiile și comitetele dc- partid 
să acorde o atentie deosebit?- 
exportului.

Am stabilii să creăm la • o- 
mltetele județene, deci și la 
municipiul București. omisi 
de partid, la care să participe 
reprezentanți ai tuturor unită
ților care exportă, care să 
urmărească zilnic realizarea 
producției Si a exportului. Am 
stabilit, după cum știli - 
la plenară, să constituim în 
toate inlreprinderile care au 
sarcini de export, comisii spe
ciale care să urmărească a- 
i eastă problemă. Rog să se 
acționeze cu hotărire în aceas
tă direcție. Să nu devină o 
formalitate de a raporta la 
zile mari că am mai 
creat o comisie, că mai avem 
un colectiv obștesc, ci să a- 
sigurăm ca aceste colective să 
devină organisme vii, active, 
care sa contribuie la realiza
rea importantului program pe 
care îl avem in acest sector 
de activitate.

Stimați tovarăși.

Tot ceea ce facem, întregul 
program de dezvoltare a in
dustriei, a agriculturii, a bazei 
materiale a societății noastre, 
este destinat făuririi bunăstă
rii și fericirii întreqului nos
tru popor. Trebuie să urmărim 
rermanent felul cum se rea
lizează in viață programul sta
bilit de Congres și dc Confe
rința Națională in acest do
meniu. Înfăptuirea acestor mă
suri trebuie să constituie preo
cuparea zilnică, permanentă, a 
partidului, a sindicatelor. a 
U.T.C.-ului, a consiliilor popu
lare.

In multe locuri s-a ridicat, 
de exemplu, problema creșe- 
lor și căminelor. \m stabilit 
la Conferința Națională un 
program de asemenea con
strucții de aproape trei ori mai 
mare decît totalul existent in 
1970. Din păcate planul pri
vind construcțiile . de creșe și 
de cămine nu s-au realizat în 
cursul anului 1972 nici în Ca
pitală. Rog să fie luate toate 
măsurile pentru ca în acest 
an să recuperăm răminerea în 
urma și sa realizăm în între
gime sarcinile de plan in a- 
ceastă privință. Dacă va fi 
posibil, va trebui să ne pro
punem chiar să construim ceva 
in plus, in 1975, peste ceea ce 
am prevăzut in plan. Trebuie 
sa realizăm insă, in primul 
rînd, ceea ce avem prevăzut.

Este, de asemenea, necesar 
să acordăm o mai mare aten
ție problemei locuințelor. Con
struim mult, dar și cerințele 
sânt mari. In următorii ani, 
mai cu seamă' după 1975, va 
trebui probabil să construim și 
mai mult, într-un ritm și mai 
intens spre a satisface într-un 
qrad mai mare cerințele de lo
cuințe ale oamenilor muncii. Se 
impune, totodată, să luăm mă
suri pentru buna repartiție a lo- 
(uințelor. Trebuie să recunoaș
tem că nu întotdeauna repar
tizarea locuințelor este cea 
mai bună. Uneori beneficiază 
de locuințe, inclusiv in Capi
tală, nu cei care au rolul prin
cipal in producție — și cind 
vorbesc de producție cuprind 
aici și știința și invățămintul 
— ci unii care știu să fie 
mai insistenți sau care, cum 
se spune, mai au pe ici pe 
colo „prieteni1*. (Aplauze). Aș 
ruga pe tovarășii care au in 
preocuparea lor problema lo
cuințelor să nu înțeleagă a- 
ceste aplauze in sensul că con
ferința este de acord să pro
movăm asemenea sistem dc 
prietenie. (Animație). Eu am 
înțeles că participanții la con
ferință aprobă, prin aplauzele 
lor, critica făcută. îndreptată 
împotriva acestei mentalități, 
că ei se pronunță pentru ma
suri hotările spre a-i pune ca
păt. Trebuie să trecem Ia re
partiția locuințelor pe unități 
de producție, — in întreprin
deri, institute, in celelalte u- 
nități unde-si desfășoară acti
vitatea oamenii muncii . s> 
să ordăm prioritate celor > a- 
re au greutăți mai mari. în
țeleg că fiecare dorește să ai
bă o locuință mai bună, dar 
trebuie să discutăm deschis 
lucrurile in colectivul de oa
meni ai muncii și să satisfa
cem cu prioritate cerințele a- 
celora care au situații mai 
grele. Este de înțeles că in 
primul rînd trebuie dăm 
curs cererilor acelora care au 
mai mulți copii. Eu rog a in 
acest spirit so stabilim măsu
rile de repartizare in viitor a 
locuințelor. De illfel, sc lu
crează la Legea nr. 10, pe 
care vrem îmbunătățim.
Este adevărat. '(• lucrează am 
do mult, dar sper . a va li 
gata in urinei. O vom trimite 
și comitetelor județene și u- 
nor întreprinderi ca sâ-și spu
nă părerea asupra acestor mo
dificări. astfel incit perfecțio
nările pe care le vom aduce 
•a tină seama dc criticile, de 
observațiile ce s-au făcut pe 
drop', cuvînt în ultimii ani de 
multi etdteni.

Este, de asemenea, necesar 
ca organele locale ale putorii 
de stat, consiliile populare, să 
a< orde mai multă atenție bu
nei gospodăriri a Capitalei, a 
sectoarelor, să pună mai multa 
ordine in îngrijirea locuințe
lor și, in general. In gospodă
rirea orașului. S-a făcut mult 
in această privință trebuie 
su recunosc acest luciu dai 
m.ii sini lipsuri. Cred că iu 
Capitală se poale face mai 
mult în această privință.

S-a sptiN aici că va trebui 
să nu mai extindem in viitor 
Căpitala, că in 1990 să-i re
ducem perimetrul. Este un lu- 
• ru bun. Dar îmi pun întreba
re,i : cum n să reducem peri
metrul in 1990 dai 2 în 1973 șl 
197-t îl extindem? O să de
molăm ? Construim încă in a- 
fara orașului. Extinzând astăzi 
in mod ncjuslificat perimetrul 
Capitalei, lot ceea Ce s-n spu« 
îici cu privire la restrângerea 
in 1990 devine o vorbă goa
la. Este accesai sii limităm cu 
hotărire extinderea Bucureș- 
tiului. Să pătrundem spre inte
rior, pentru a rezolva și pro
blemele de dezvoltare genera
lă a Bucurcștitilui, dar și con
diții edilitare și arhileclphice 
mai bune.

Aș menționa, de asemenea, 
problemele de aprovizionare 
și, în general, problemele le
gate de buna deservire a oa
menilor muncii. Asemenea 
probleme trebuie să stea mai 
mult in atenția comitetelor 
noastre de partid de sectoare, 
a comitetului municipal, a 
consiliilor populare. Să se în
țeleagă că se impune să ne 
preocupăm permanent, zi de 
zi, de îmbunătățirea condiți
ilor de viață ale oamenilor 
muncii. Să discutăm deschis 
cu cetățenii toate problemele. 
Numai unind eforturile tutu
ror cetățenilor vom putea a- 
siqura rezolvarea in mai bune 
condițiuni a acestor proble
me, inclusiv îmbunătățirea con- 
dițiunilor de viață ale oa
menilor muncii din Capitală.

Este necesar să acționăm 
cu mai multă fermitate pentru 
aplicarea principiilor eticii și 
echității socialiste. Să trecem 
la organizarea activității și 
vieții sociale pe baza norme
lor cuprinse in proiectul de 
cod al eticii și echității so
cialiste. Trebuie să înțelegem 
că nu am făcut acest proiect 
privind etica și echitatea so
cialistă ca el să constituie nu
mai un prilej de conferințe, 
de lucrări pe baza cărora cei 
ce scriu își îmbunătățesc don- 
dițiunile de viață. Aceste nor
me trebuie să constituie cri
terii de bază ale vieții și ac
tivității, ale organizării rela
țiilor in toate sectoarele.

Trebuie să intensificăm ac
tivitatea politico-ideologică, de 
educare a tuturor oamenilor 
muncii. Formarea omului nou, 
înarmat cu o înaltă conștiință 
socialistă constituie o parte 
inseparabilă a făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate. In această privință a- 
vem unele rezultate bune, dar 
mai există încă multe neajun
suri. Un rol important in a- 
ceastă privință are desigur, 
activitatea cultural - artistică. 
Trebuie să constatăm că. după 
Plenara Comitetului Central 
din 1971, s-au luat un șir de 
măsuri. Totodată nu pot să 
nu menționez că ele nu sînt 
pe măsura necesităților din 
România. In Capitală își des
fășoară activitatea principalele 
forte culturale și artistice. A- 
ici funcționează uniunile de 
(Teatori. Comitetul de Radio și 
Televiziune și alte unități im
portante, care au sarcini deo
sebit de mari in activitatea e- 
ducativă, in formarea omului 
nou. finind seama de aceasta 
se impune ca organizația de 
partid, comitetul municipal să 
acorde mai multă atenție mun
cii de partid, îndrumării co
muniștilor din aceste unități, 
sfre a face ca in întreaga lor 
activitate să se reflecte mai 
pregnant concepția noastră 
despre lume și viață, materia
lismul dialectic și istoric, 
marxism-leninismul. Să asigu
răm ca in întreaga activitate 
a organizațiilor de partid și a 
instituțiilor educative să se re
flecte hotăririle plenarei Co
mitetului Central, ale Confe
rinței Naționale a partidului ! 
Avem toate condițiunile ca, 
paralel cu activitatea in pro
ducție. să obținem o îmbună
tățire radicală a muncii poli
tico-educative. De altfel, este 
clar că există o slrînsă unita
te dialectică intre aceste do
uă domenii. In măsura in caro 
vom obține rezultate bune in 
creșterea conștiinței socialiste, 
in ridicarea nivelului de cul
tură. in înțelegerea tot mai 
clară de către masele largi de 
oameni ai muncii a fenome
nelor vieții sociale, in aceeași 
măsură va crește și participa
rea lor activă la întreaga 
viată economico-socială, se va 
asigura înfăptuirea in condi- 
tiuni tot mai bune a întregu
lui orogram de dezvoltare a 
României. Sint convins că și 
in jr eastjî privință organizația 

partid București, Capitalii 
in general, se va situa in pri
mele rinduri. (Aplauze puter
nice). y

Dragi tovarăși.

După cum vedeți, in fața 
organizației de partid din 
Capitală, a întregului partid 
>tau sarcini deosebit de mari, 
i-nfaotuirea lor cu succes ce

rc îmbunătățirea continuă a 
activității organizațiilor de 
partid, creșterea, în toate do
meniile. a rolului lor condu
cător.

Organizația de partid a Ca
pitalei numără aproape 

230 000 de membri. Este cea 
mai puternică organizație a 
partidului — și nu numai din 
lunci de vedere numeric. 
Aici sînt puternice forțe ale 
partidului nostru, numeroase 
cadre — formate atît în ile
galitate, cit și în anii de după 
eliberarea țării. De aceea, noi 
apreciem că organizația din 
București constituie din toate 
punctele de vedere principala 
forță ti partidului nostru, că 
ea poate rezolva cu succes 
toatr? sarcinile care îi stau 
în față. (Aplauze puternice).

Cunosc bine organizația do 
partid a Capitalei — de 10 
de ani. Aici, de fapt, am în
ceput activitatea mea în rîn- 
durilo partidului. Știu ca a 
(ost întotdeauna o organizație 
de nădejde. Știu că și după 
23 August ea a jucat un rol 
important iar astăzi constitu
ie o (orță politică uriașă. 
Comitetul Central dă o înalta 
apreciere activității organiza
ției de partid din București, 
tuturor comuniștilor, activului 
Comitetului municipal și își ex
prima convinqerea câ această 
forța va continua să fie și 
in viitor un sprijin de nădej
de in aplicarea in via
ta a întregii politici a 
partidului, că își va aduce 
contribuția tot mai importan
tă la întărirea unității și 
forței partidului nostru la 
creșterea rolului său condu
cător in toate sectoarele de 
activitate. (Aplauze puternice) 

Așa cum am mai menționat 
și altă dată, rolul conducător 
al partidului trebuie să se în
făptuiască concret, de către 
fiecare organizație de partid, 
de către fiecare activist, de 
fiecare membru de partid. 
Fiecare comunist, la locul său 
de muncă, poartă răspunderea 
— și trebuie să acționeze — 
pentru cunoașterea de către 
toți cetățenii a politicii parti
dului, pentru unirea eforturi
lor tuturor celor ce muncesc 
în înfăptuirea acestei politici. 
Rolul conducător al partidului 
nu înseamnă a sta deoparte 
sau a f' deasupra colectivelor 
de oameni, ci a te integra ac
tiv în viață, in muncă, a fi în 
primele rinduri in înfăptuirea 
polîta'ciț partidului, in realiza
rea concretă a sarcinilor la 
fiecare loc de muncă. (Apla
uze puternice).

Trebuie să dăm o mai mare 
atenție repartizării forțelor 
partidului in toate domeniile 
de activitate, folosirii bune a 
cadrelor de care dispunem. 
Nu este un secret că încă nu 
în măsură suficientă activul de 
partid și chiar membrii dife
ritelor comitete de partid, par
ticipă la activitatea generală 
— și aceasta nu din vina lor, 
ci din cauză că, de multe ori, 
organele noastre de partid ne
glijează antrenarea și asigura
rea participării la munca de 
partid a întregului activ, a 
tuturor membrilor din diferi
te organisme ale partidului. 
Se impune să dăm în viitor 
mai multa atenție înfăptuirii 
directivelor date de Comitetul 
Central al partidului privind 
participarea la activitatea con
cretă a membrilor comitetului, 
a activului, a fiecărui mem
bru al partidului.

Trebuie să dezbatem mai 
larg cu comuniștii toate pro
blemele activității partidului, 
-.a asigurăm ca toate hotări
rile mai importante pe care le 
ia fiecare organism de partid, 
inclusiv hotăririle luate de 
Comitetul Central, să fie larg 
dezbătute in partid, să consti
tuie podul gîndirii și înțelep
ciunii întregului nostru partid. 
Numai lărgind continuu de
mocrația de partid, vom crea 
o bază mai bună pentru adân
cirea democrației muncitorești, 
pentru buna funcționare a co
mitetelor și consiliilor oameni
lor muncii, a altor organisme 
obștești — una din condițiu
nile dezvoltării democrației 
noastre în general. Pentru fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — așa cum 
ea a fost definită de Congre
sul al X-lea și de Conferința 
Națională a partidului — tre
buie să asigurăm o participa
re tot mai largă a întregului 
popor la luarea și înfăptuirea 
tuturor hotărîrilor. Numai cu 
participarea conștientă a în
tregului popor, stăpin pe des
tinele sale, putem asigura e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, crea
rea condițiilor pentru trece
rea treptată spre comunism I 
(Aplauze puternice). Totodată, 
ecte necesar să acordăm mai 
multă atenție întăririi discipli
nei de partid, a spiritului de 
răspundere al fiecărui activist 
de partid și de stal, al fiecărui 
comunist, pentru îndeplinirea 
sarcinilor și îndatoririlor lor. 
Trebuie, de asemenea, să acțio
năm pentru întărirea discipli
nei in producție, deoarece a- 
ceasta constituie o latură in
separabilă a dezvoltării activi
tății noastre sociale, a partici
pării conștiente a poporului la 
dezvoltarea operei de construc
ție a noii societăți.

Sînt convins că organizația 
de partid a Capitalei va face 
Lotul pentru a-și îndeplini, în 
toate domeniile de activitate, 
marile sale îndatoriri, că se 
va prezenta in 1975 cu înde
plinirea cincinalului in patru 
*ni și jumătate. Va urez suc

cese elf mai mari în această 
privință I (Aplauze puternice»

Stimați tovarăși.

După ruin se știe, partidul 
$i statul nostru desfășoară o 
largă activitate internațională. 
Iu întreaga sa politică exter
nă, partidul, statul nosfru .e 
călăuzesc după principiile de
plinei egalități în drepturi, 
pectului independenței și su
veranității naționale, neames
tecului in treburile Interne, a- 
vanțajului reciproc, ale renun
țării Ia forță și la amenințarea 
cu forța în relațiile dintre 
state. Aceste principii capătă o 
afirmare tot mai puternică in 
lume, sînt recunoscute astăzi, 
intr-o măsură tut mai marc, 
ca singurele in stare să asi
gure relații noi, de colabora
re și pace intre toate statele 
lumii.

Acordăm, desigur, o atenție 
deosebită colaborării cu toate 
țdrile socialiste, milităm pen
tru întărirea unității lor, con- 
siderînd că aceasta corespun
de intereselor tuturor acestor 
state și fiecărei țari socialiste 
in parte, cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume.

O atenție deosebită acor
dăm, de asemenea, lărgirii co
laborării cu țările care au tre
cut pe calea dezvoltării inde
pendente, cu mișcările de eli
berare națională. Consideram 
că lărgirea acestei colaborări 
corespunde atît intereselor fie
cărei tari, cît și cauzei genera
le a luptei antiimperialiste, ca- 
uzei păcii și colaborării.

Totodată, în spiritul coexis
tenței pașnice, promovăm largi 
relații cu toate statele lumii, 
inclusiv cu statele capitaliste 
dezvoltate, extindem participa
rea României la diviziunea in
ternațională a muncii. Acțio- 
nînd în acest fel, aducem o 
contribuție activă la desfășura
rea luptei popoarelor împotri
va politicii imperialiste de 
forța și dictat, pentru înfăptui
rea unor schimbări radicale în 
viața internațională.

Trebuie să menționăm ca e- 
venimentele din ultimii ani. 
inclusiv cele din 1972 — și aș 
putea spune și de la începutul 
anului 1973 —, confirmă pe de
plin justețea politicii externe 
a României, a hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale cu privire la 
evoluția vieții și a relațiilor 
internaționale. In lume s-au 
produs schimbări importante, 
care continuă să se accentue
ze, imprimind un curs spre 
destindere, spre crearea unor 
condiții mai bune pentru solu
ționarea diverselor probleme 
complicate pe calea tratative
lor, pe cale pașnică.

Crește rolul popoarelor in 
viața internațională, se dezvol
tă conștiința lor, care repre
zintă o forță tot mai importan
tă in desfășurarea activității 
pe plan mondial.

Salutăm cu multă satisfacție 
parafarea acordului de la Pa
ris cu privire la încetarea răz
boiului din Vietnam. Sperăm, 
că, așa cum s-a spus, el va fi 
semnat în ziua de 27 ianuarie 
și că din această zi vor înceta 
cu desăvîrșire acțiunile mili
tare. România a acordat întot
deauna întregul său sprijin 
poporului vietnamez și celor
lalte popoare din Indochina, a 
militat cu fermitate pentru o 
soluționare politică, pe calea 
tratativelor ,a războiului din 
Vietnam și, în general, din In
dochina. Ne exprimăm speran
ța că acordul realizat va des
chide calea pentru o pace 
trainică, creînd condițiunile ca 
poporul vietnamez, popoarele 
din Indochina să-și poată con
sacra forțele dezvoltării lor 
economice și sociale, să-și poa
tă soluționa problemele cores
punzător voinței și hotăririi 
lor, fără nici un amestec din 
afară. (Vii aplanze). Și in vii
tor România va dezvolta larg 
colaborarea cu aceste state, 
deoarece considerăm că pe a- 
ceastă cale vom putea contri
bui la vindecarea mai rapidă 
a rănilor războiului, la dezvol
tarea acestor țări, la întărirea 
prieteniei și colaborării intre 
popoarele noastre.

Acordăm o mare atenție în
făptuirii securității în Europa. 
Participăm activ la Helsinki la 
elaborarea și definitivarea mă
surilor în vederea tinerii con
ferinței general-europene. Sin- 
tem hotărîți să acționăm — a- 
tit în cadrul lucrărilor pregăti
toare, cit și în viitor, în dife
rite forme, inclusiv in cadru' 
Conferinței Generale — pentru 
ca hotăririle ce se vor lua să 
țină seama de dorința și in
teresele tuturor popoarelor din 
Europa, să asigure așezarea re
lațiilor dintre ele pe o bază 
nouă, să garanteze dezvolta
rea liberă, independentă a fi
ecărei națiuni, colaborarea lar
gă între statele continentului 
să deschidă perspective pentru 
o pace îndelungata și, in ace
lași timp, să contribuie la so
luționarea și a altor probleme 
In relațiile cu toate statele lu
mii.

Acordăm o mare atenție pro 
blemelor militare din Europa. 
Considerăm că la soluționarea 
acestor probleme — parte in
tegrantă a securității și dez
voltării pașnice a Europei 
trebuie să participe toate sta 
tele. Este necesar să se gă
sească forme corespunzătoare 
pentru a fi abordate multiple
le probleme care se ridică în 
legătură cu aceasta, ca popoa 
rele să realizeze pași înainte 
spre dezangajare militară, spre 
reducerea și retragerea trupe 
lor străine de pe teritoriile al
tor state, reducerea trupelor 

naționale, precum șl spre în
făptuirea altor masuri care să 
meargă în direcția destinderii, 
a păcii și cooperării In Euro- 
na. fAplanze pnfemlce).

In cadrul securității europe
ne acordăm o a lent ie deosebi- 
bj dezvoltării relațiilor cu ță
rile din Balcani, cooperării bal- 
' anfee, ronsiderind că exista 
(ondiții mai (avorabile pentru 
a transforma această regiune 
intr-o zonă a colaborării șl 
oăcii.

Ne preocupăm șl sîntem în
grijorați de menținerea încor
dării din Orientul Mijlociu. 
Considerăm cu trebuie să se 
depună eforturi susținute pen
tru a <e ajunge la o soluție 
politică, in spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate. In 
același timp, este necesar să 
se țină seama de necesitatea 
dc a se asigura rezolvarea 
problemei populației ralesti- 
niene. în conformitate cu in
teresele acesteia.

Trebuie să acționăm cu 
mai multă fermitate, împreună 
cu toate forțele progresiste, 
în vederea soluționării proble
melor litigioase dintre state 
pe calea politică, a tratative
lor, pentru lichidarea tuturor 
zonelor de încordare din lu
me. Aceasta rorespunde Inte
reselor tuturor statelor lumii, 
cauzei progresului și civiliza
ției în qeneral.

Acordăm o mare atenție 
problemei dezarmării generale 
și în primul rînd a celei nu
cleare. dorim ca sutele de mi
liarde de dolari care se chel
tuiesc acum pentru înarmare 
să fie folosite în scopul bună
stării și fericirii popoarelor. 
Nu este un secret că și Ro
mânia este nevoită să facă 
eforturi în această direcție in 
vederea întăririi capacității de 
apărare o tării. Lupta pentru 
dezarmare mu este o problemă 
abstractă, ci o problemă con
cretă, atît a poporului nostru, 
cit și a tuturor popoarelor. 
Trebuie să facem totul pen
tru a se trece la realizarea u- 
nor măsuri concrete de dezar
mare. (Aplauze prelungitei.

în stabilirea unor noi rela
ții în viata internaționala si 
în promovarea cursului sore 
destindere care a început, un ‘ 
rol tot mai important are Or
ganizația Națiunilor Unite și 
alte organisme internaționale. 
Ca și pină acum. România va 
acționa cu toată fermitatea 
pentru creșterea rolului O.N.U. 
și a celorlalte organisme in
ternaționale. Este necesar ca 
la soluționarea problemelor in
ternaționale să se tină seama 
de interesele tuturor statelor 
si popoarelor, ca fiecare stat 
— fie el mare, mijlociu sau 
mic — să participe cu drepturi 
eqale Ia găsirea celor mai bu
ne soluții care să garanteze 
independența, suveranitatea, 
recea S' dezvoltarea fiecărui 
popor.

Apreciem pozitiv schimbă
rile care au loc îd lume, dar 
nu ne facem iluzii că lotul 
va merge df* la sine. Știm că 
mai sînt forte ostile destin
derii și independentei popoare
lor. De aceea, considerăm că 
este necesar să facem lotul 
pentru unirea tuturor forțelor 
progresiste. antiimperialiste. 
Stă în ruterea popoarelor să 
asiqure afirmarea în lume a 
unei noi politici I

In ce o privește România 
va face totul pentru a con
tribui la extinderea colaboră
rii între popoare, la asiqura- 
rea Dăcii in lume conștientă 
că această politică core-oun- 
de De deplin intereselor vitale 
ale poporului nostru. 91a tu
turor topoarelor, cauze: prie
teniei între toate națiunile lu
mi». (Aplauzp puternice).

Draqi tovarăși.

In încheiere, aș dori sa mul
țumesc conferinței, omunisti- 
lor. oamenilor muncii din Ca
pitală Dentru urările re mi-au 
fost adresate în aceste zile 
și astăzi. In toate acestea văd 
o aprobare a politicii inter
ne și externe a partidului nos
tru. o exrresie a hotăririi oa
menilor muncii din București, 
ca și a întregului nostru oo- 
por. de a înfăptui cu fermita
te această politică.

Vă pot âsiqura, tovarăși, că 
în ce mă privește, voi servi 
cu toata ființa mea cauza po
porului. a partidului, a co
munismului și păcii. (Aplauze 
puternice; urale. Se scan
dează : ..Ceaușescu — La
mulți aniM I)

Doresc să-mi exprim incă o 
dată convingerea că organiza
ția de partid din Capitala pa
triei noastre socialiste își ve 
îndeplini cu cinste marile în
datoriri ce-i revin, că oame
nii muncii din București Ișf 
vor spori aportul la triumful 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România, la 
bunăstarea și fericirea înlre- 
qului nostru popor. (Aplauze 
puternice i urale. Se scandea
ză ..Ceaușescu și poporul-).

Vă doresc dumneavoastră,
tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii din Capitală,
multe succese In întreaga ac
tivitate, sănătate și fericire I 

(Aplauze îndelungate ; ura
le puternice. Se scandează : 
,.Ceaușescu-P.C.R.“. Toți par
ticipant la conferință ovațio
nează minute in șir pentru 
partid, pentru Comitelui Cen
tral. pentru secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

IC.E.C.H.I.NL
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Sărbătorirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa din partea fiecăruia și cu 

®s dori să vfi asigur că. îm
preună cu tovarășii din Co
mitetul Executiv, din Prezi
diul Permanent s| Secretariat, 
vom acționa în nsa fel incit 
să venim in sprijinul comi
tetelor județene dc partid, 
al consiliilor populare, in so
luționarea diferitelor proble

me care se ridică în activita
tea dc zi cu zi. In ce mă pri
vește, voi face totul pentru a 
asigura dezvoltarea in bune 
condiții a activității partidu
lui si statului, pentru întări
rea unității partidului șl po
porului nostru, pentru a servi 
cauza înfăptuirii societății so
cialiste multilateral dezvol

tate și a făuririi comunismu
lui in România. (APLAUZE).

Vă rog ta, odată cu mul
țumirile mele să transmiteți 
tuturor comuniștilor, oameni
lor muncii din Județele voas
tre cele mai bune urări de 
succese în activitatea lor. de 
sănătate și fericire, (APLAU
ZE).

In încheierea scdemnttății. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-« întreținut, fntr-o atmos
feră tovărășească, plină de 
căldură, cu cei prezenți. care 
l-au urat, înră o dotă, ani 
mu Iți de viață. inchinînd un 
pahar de șampanie în sănă
tatea secretarului general al 
partidului.

(Agerpre?^

(Urmare din pog. 1)

Ceaușescu Elena Ceaușescu 
Ion Gheorghe Maurer. Manea 
Mâncstu. Paul NfculescnAfi 
iii Gheorghe Pană \ irqil 
Troliu, life Vertfeț Miron Ni 
rolescu. președinte:. Xcidem

Republicii Socialiste Romă 
nia si oresedinle al Comisiei 
oe refereați pentru decernarea 
titlului de Dorinr Honoris Ci 
u*a. precum și președinții 
consflninr rectorilor din mo
rile centre de Invățamfnt su
perior ale tării si alte remar- 
t bile personalități ale viciu 
» int i ■

In sală se aflau membri Si 
m» mbri supleanți ai Comiletu- 
’H Executiv, secretarii C.C. al 
P.C.R membri ai C.C. al 
P C.R ->( Consiliului de Stat 
s- ai guvernului, prim-secrcta- 
n comitetelor județene de 
partid, vechi militanti ai parti
dului comunist și ai mișcării 
muncitorești din tara noastră, 
n-prerrntanți ai instituțiilor 
•■entrate și organizațiilor ob- 
s’cști oameni de cultură si 
artă, cadre didactico universi
tare un mare număr de stu
dent!.

Deschirind festivitatea, tova- 
r șui Paul Xictilescu-Mîril. vi- 

«președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul educației și 
învătămînlutui a spus:

Inițiativa Consiliului rectori- 
tor din Centrul Universitar Bu- 
. uresti și a Senatului Univer
sității din București s-a bucurat 
de un larg ecou în întreaga 
tară. Astăzi se poate spune, 
cu deplin temei, că ea repre
zintă voința și hotărîrea tutu
ror instituțiilor de învățămînt 
șt cercetare din țara, a tuturor 
cadrelor didactice și oamenilor 
de cultură, a întregului nostru 
popor.

Conferirea acestui titlu are 
o profunda semnificație, repre- 
/enlind, inamic de toate, orna- 
q.ul fierbinte adus conducăto- 
iului de partid și de stat Ga
s' timp de patru decenii și-a 

nsacrat viața slujirii devo
tate a idealurilor partidului, 
intereselor fundamentale ale 
'>< «porului român, ale patriei 
noastre auzei socialismului 
ș păcii. Acest act constituie 
instire' luptei desfășurate de 

’•Aarăsuf Ceaușescu, împreu
nă cu . eiialți militant! de sea
ma at partidului. împreună cu 
■ î-ricsul nostru partid pon- 
■ru doborîie.V regimului 
jjqhv.;> moșieresc. pentru e- 

r eratei n ițîonâld ‘ șî socială 
1 poporului român, pentru în- 
t ptuirea revoluției și construe- 
ti---; socialiste in patria noas- 

' a. și învederează înalta pre
țuire a contribuției hotăritoa-
:■ aduse după alegerea sa in 
1 n ția de înaltă răspundere
de secretar general al
uartidului. la toate mari-
le înfăr-tuiri ale po-
porului român, care fac din

Mesaje de felicitare prezentate secretarului general
de primii secretari ai comitetelor județene de partid
(Urmare din pag. , 1)

Primii secretari i-au urat 
conducătorului partidului și 
statului sănătate și fericire, 
viață îndelungată și putere 
deplină de muncă spre bine
le întregii noastre națiuni, 
pentru înflorirea patriei so
cialiste.

Mulțumind călduros pentru 
urările transmise, pentru cu
vintele de apreciere exprima
te la adresa activității sale, 
’ ovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a spus: 

nuioado de după .cl dt-al IX- 
lea Congres al partidului era 
mai rodnică in realizări din 
întreaga dezvoltare postbelică 
a României.

Conferirea acestui titlu su
blinia -â meritele excepționale 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Mit in definirea de 
jlre partid a liniei sale poli

tici1 externe, cit și In promo
varea pe plan internațional a 
voinței de pcice si colaborare 
a poporului român.

Subliniem cu acest prilej 
t ntribuția esențială pe care 
o aduce tovarășul Ceaușescu 
la activitatea teoretică a parti
dului nostru, la generalizarea 
pe baza concepției materialist 
dialectice a experienței revo
luției și construcției socialisto, 
la d. ,-voItarea in spirit crea
tor. militant și îmbogățirea 
n arxism-leninismului, a gin- 
firii $> practicii noastre revo
luționare.

In continuare rectorul Uni
versității din București, prof, 
univ. George Cincu. a prezen
tat referatul comisiei pentru 
decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Adrcsindu-sc apoi tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, recto
rul universității bucureștene a 
spus ■_

Teoretician și revoluționar, 
gînditor și comunist înflăcărat, 
personalitatea dv. reprezintă 
pentru noi. mult stimate tova
rășe secrelar general, străluci
tor exemplu ai devotamentului 
nețărmurit față de popor, al 
luptei înflăcărate pentru con
tinua dezvoltare și înflorire a 
civilizației și culturii națiunii 
noastre socialiste.

Iată de ce noi, profesori și 
studenți. oameni ai științei și 
culturii, ne exprimăm mindria 
că avem privilegiul unic să 
vă mulțumim pentru deosebita 
onoare ce ne-o acordați, pri
mind titlul de Doctor Honoris 
Causa al Universității.

Acad. Cristoior Simîonescu. 
rectorul Institutului politehnic 
din Iași, președintele Consiliu
lui rectorilor din centrul uni
versitar Iași, a spus, între al
tele :

Felicitind și invidiind in a- 
celași timp centrul universitar 
București pentru această in
spirată inițiativă, noi ținem 
să adăugăm că, deși in con- 
f'Tmitate cu legile țării, acest 
titlu se acordă -astăzi tovară
șului Nicolae Ceaușescu de 
cătrd o singură instituție--de 
învățăiHint superior, el este 
acordat în realitate simultan 
de către întreaga școală înal
tă românească, care este emo
ționată și recunoscătoare pri
mului bărbat al țării pentru o- 
magiul care i se aduce accep- 
tindu-1.

Invățămîntul in întregimea 
sa — a spus prof. univ. Ște- 
ian Pascu. rectorul Universită

Dragi tovarăși.

Doresc să vă mulțumesc tu
turor și. prin voi. comitetelor 
județene de partid, consiliilor 
populare, comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii din 
județele voastre pentru ură
rile ce mi le-ați adresat as
tăzi.

Folosesc acest prilej pentru 
a sublinia rolul important pe 
care >1 ar? activitatea voas
tră a comitetelor județene, 
a comuniștilor. consiliilor 
populare și a tuturor colecti

ții din Cluj, președintele Con
ciliului rectorilor din Cluj 
ioți slujitorii școlii trăiesc as
tăzi o zi do mare sărbătoare : 
cinstiîca pe care o face școlii 
si științei primul cetățean al 
tării. Cel dinții prin marile 
răspunderi -onleritc de popor 
si deopotrivă prin glodurile si 
laptele sale, vredniciile si în
făptuirile neasemuite

In cuvîntul său. prof. univ. 
Ion Anton, rectorul Institutu
lui politehnic din Timișoara, 
președintele Consiliului recto
rilor din centrul universitar Ti
mișoara. a spus, intre altele :

La saltul calitativ al Româ
niei socialiste din ultimii ani, 
salt marcat cu un dinamism 
nemaiinlilnil în toate domeni
ile vieții economice și politice, 
sociale, un aport de o covîr- 
sitoarc însemnătate l-a avut 
secretarul general al partidu
lui. Documentele do partid. în 
caro nc-am obișnuit să vedem 
sinteze magistrale, contribuții 
esențiale care îmbogățesc cu 
noi teze și idei patrimoniul 
științific al marxism-leninis- 
mului creator, poartă amprenta 
..qîndirii Ceaușescu*1, care ex
primă o sinteză a qîndirii în
tregului partid și popor în 
ceea ce are mai bun, mai 
demn și mai măreț.

Exprimind bucuria și atașa
mentul deplin al tuturor ca
drelor didactice, români, ma
ghiari și germani, dc pe me
leagurile mureșene față de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, prof. univ. Pușkaș 
Gheorghe. rectorul Institutu
lui de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș, a spus .-

Doresc și eu să accentuez 
încă o dată meritele excepțio
nale pe care le aveți Dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, față 
de partid, față de patrie și po
porul nostru, contribuția Dum
neavoastră deosebită la întrea
ga operă de asigurare a pro
gresului și prosperității tării 
noastre, Ia dezvoltarea și îm
bogățirea tezaurului marxismu
lui.

In cuvîntul său. Luctan Ha
nii, student ai Facultății de 
limba și literatura română, a 
spus : Cu adincă emoție și pre
țuire, studenții Universității 
din București vă aduc omagiul 
lor fierbinte cu prilejul zilei 
Dumneavoastră de naștere și 
iL'iăcordărli supremului titlu 
universitar Doctor * Honoris 
Causa al Universități» din Bu
curești.

Vedem in acest titlu prețui
rea pe care cultura româneas
că și întregul nostru popor v-o 
acordă pentru excepționalele 
dv. merite in eliberarea soci
ală și națională a țării, pentru 
eminenta dv. contribuție la e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la 
creșterea prestigiului și dem
nității României socialiste pe 

velor de oameni ai muncii in 
îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale.

Știu că în cadrul conferin
țelor județene s-au adoptat 
hotăriri importante cu privi
re la realizarea cincinalului 
în mai puțin de 5 ani — și 
doresc să vă urez vouă, tu
turor comuniștilor și oame
nilor muncii din județele 
voastre, să realizați cu suc
ces planul și angajamentele 
ce vi le-ați asumat. Fiind 
între noi. trebuie să vă spun 

toate meridianele lumii.
In aulă domnește n atmos

fera solemnă, întreaga asis
tența se ridică In picioare T<>- 
varășul Paul Nirulescu-Mizil 
dă citire hotăririi prin rare 
Senatul Universității din Bu
curești < onferă tovarășului 
Nicolai- Ceaușescu. mv reiar 
qeneral al Partidului Comunist 
Român președintele Consiliu
lui do stat al Republicii So
cialiste România. titlul de 
Doctor Honoris Causa al Uni- 
versilății.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușisru i se inmineaza Di
ploma de Doctor Honoris Causa 
al Universității din București, 
în limp ce studenții aflați ii 
aulă intonează imnul ..Gau 
dea mus Igitur".

Inmînînd înaltul titlu secre
tarului general al partidului 
tovarășul Paul Niculescu-Mizi) 
a spus :

Vă felicit cu toată căldura 
pentru conferirea titlului de 
Doctor Honoris Causa al Uni
versității din București. Toto
dată, vă urez, în numele re< - 
lorilor tuturor instituțiilor de 
invățămînl superior prezenli 
in această sală, în numele ca
drelor didactice, al oamenilor 
de știință, de cultură, al tutu- 
lor celor care participă la a- 
ceastă solemnitate, in numele 
întregului corp profesoral din 
toate școlile țării, al tineretu
lui nostru, al studențimii noas
tre, cu prilejul acordării a- 
cestui titlu, precum și cu pri
lejul împlinirii a 55 de ani de 
viață, să trăiți ani multi, să 
obțineți in continuare succe
se. in activitatea Dumneavoas
tră in fruntea partidului și 
statului, așa cum ați obținut 
si pină acum, spre binele na
țiunii noastre socialiste, spre 
binele patriei noastre, pentru 
triumful cauzei păcii, socialis
mului in lumea întreagă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostește apoi o amplă cuvînta- 
re, subliniată în repetate rîn- 
duri de aplauze și ovații.

La sfîrșitul solemnității, la 
prezidiu a urcat un grup de 
studenți, purtînd pe braț un 
enorm coș cu garoafe roșii, 
in mijlocul cărora cifra 55 era 
formată din garoafe albe. 
Conducătorului iubit i se lu
minează steagul Universității, 
cu emblema : Per Scientism - - 
Pio Patria.

■In -holul.erectordlului. alte 
sute de -studenți salută cu 
mare entuziasm pe conducă
torul partidului și -statului, in- 
conjurindu-1 cu nesfîrșită dra
goste.

înainte de a părăsi rectora
tul, I o v a r așu 1 Nicolae 
Ceaușescu semnează in Cartea 
dc Aur a Universității.

Cu acest prilej, secretarului 
general al P.C.R. i se inminea- 
ză un mesaj de omagiu din 
partea cadrelor didactice și 
studenților.

că ieri, la Conferința orga
nizației de partid a munici
piului București, am consi
derat just angajamentul a- 
celor județe care au hotărit 
să reducă numai cu o lună 
termenul de îndeplinire a 
cincinalului —. dar cred că 
ați apreciat și voi că acest 
angajament nu reprezintă ul
timul cuvînt al comuniștilor, 
al oamenilor muncii din ju
dețele respective.

Desigur, realizarea sarcini
lor mari care stau in fața 
noastră cerc eforturi serioase

Dejun in cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Consiliul dc 
Miniștri ale Republicii So
cialiste România au oferit, la 
26 ianuarie, iin dejun în cins
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului 
dc Stat, cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări o zilei de nfis- 
tere și a împlinirii a 40 dc 
ani dc la intrarea sa in mjș- 
carea muncitorească și in 
rindurile partidului

Au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer. Manea-
Mănescu. Paul Niculescu-Mi- 
zil. Gheorghe Pană. Virgil 
Trofin, llie Verdeț. mem
bri și membrii suplc- 
anți ai Comitetului Exe
cutiv, secretarii C.C. al P.C.R. 
împreună cu soțiile, membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliu
lui dc Stat și ai guvernului, 
prim-sccretarii comitetelor ju
dețene de partid, vicepreșe
dinți ai Marii Adunării Na
ționale. vechi militanli ai 
mișcării muncitorești, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.. mem
bri ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
ai conducerilor Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. Uniunii 
Tineretului Comunist, Consi
liului Național al Femeilor, 
consiliilor oamenilor muncii 
ale naționalităților conlocui
toare. ale altor organizații de 
masă, ale Academiei Repu
blicii Socialiste România. A- 
cademiei dc științe sociale și 
politice, altor instituții știin
țifice. uniunilor dc creație, 
Eroi ai Muncii Socialiste, ge
nerali. reprezentanți ai oame
nilor muncii.

La intrarea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membrii conducerii de par
tid și dc stat au fost întîm- 
pinați cu vii aplauze.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Un cor interpretea
ză tradiționalul „Multi ani 
trăiască !“.

Toastînd în sănătatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. to
varășul Ion Gheorche Maurer 
a spus:

Sîntem încă sub impresia 
puternică o cumpănitei fru
museți a gîndurilor ce țî-au 
fost adresate în scrisoarea tri
misă de că*re Comitetul Cen
tral. de către Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri. 
Sînt convins că evoc toată 
căldura simțămintelor de pre
țuire și afecțiune pe care le- 
am așternut în această scri
soare. atunci cînd ridic pa
harul în sănătatea ta Să tră
iești. la multi ani !

Rind pe rind vin apoi la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
toastînd în cinstea sa. mili
tant! din ilegalitate ai parti
dului, prim-secre tarii comite
telor județene de partid, re
prezentanți ai oamenilor de 
știință și cultură. Consiliului 
Național al Femeilor, ai orga
nizațiilor de tineret, un ma
re număr din cei prezenti.

Astăzi. cînd împliniți 55 
de ani de viață și patru dece
nii de cînd ați intrat în rîn
durile mișcării comuniste. — 
a spus în toastul său tovară
șul Chivu Stoica, îngăduiți - 
mi. vă rog. să vă exprim, in 
numele celor mai în virstă 
dintre noi. al tuturor mem
brilor de partid din anii i-

legalitfiții, cele mai calde fe
licitări. urări dc sănătate și 
putere dc muncă pentru bi
nele partidului și al țării, 
pentru fericirea personală, a 
soției dumneavoastră, a tutu 
cor celor caro vă sînt draci 

Capacitatea de a interpre
ta Și dezvolta creator mar.xis 
mul. largul dumneavoastră o- 
rizont de cunoaștere, înaltele 
calități de activist de partid 
și dc stat, de om între oa
meni. clarviziunea și inteli
gența vie, spiritul dinamic și 
novator, devotamentul ne
țărmurit față de patrie și 
popor, internaționalismul con
secvent ce vă caracterizează, 
constituie pentru noi toți un 
strălucit exemplu dc comu
nist. de om politic și con
ducător.

Unul dm marile merite ale 
stilului dumneavoastră de 
muncă și viață este și acela 
că. punînd la loc de cinste 
principiul activității colective, 
v-ați sfătuit permanent cu 
masele, cu organele și orga
nizațiile de partid. <M mai 
vîrstnicîi și cu tinerii, prețu
ind întotdeauna așa cum se 
cuvine pc aceia cu care în 
anii grei ai ilegalității ați 
luptat si biruit atîtea greu
tăți. Unii dintre acești tova
răși sînt dc fată la această 
masă festivă și sini onorați 
să vă omagieze Ia a 55-a a- 
niversare. Ia împlinirea a pa
tru decenii de muncă și lup
tă pentru cauza partidului 
comuniștilor.

Iubite tovarășe Ceaușescu, 
la multi ani. întru tinerețe 
fără bătrînețe. spre propăși
rea socialistă si comunistă a 
patriei !

Toastînd. tovarășul Vasile 
Vîlcu a spus; Am mandatul 
tovarășilor si colegilor mei 
și al celorlalți activiști din 
toate județele tării, să vă ex
prim deplina noastră - recu
noștință pentru munca rodni
că ne care ați desfăsurat-o și 
o desfășurat). încă din fra
geda tinerețe, pentru elibera
rea socială și națională a po
porului nostru, pentru exem
plara dv activitate creatoare, 
teoretică si practica, plinit dc 
cutezanță, de dăruire comu- 

■ nistă. pentru interesele ,Bo- 
mâniei socialiste. Exprim, de 
asemenea, aprecierea si spri
jinul unanim al organizațiilor 
județene de partid, al tuturor 
oamenilor muncii față de oo- 
litica externă înțeleaptă, pro
fund intemationalistă. pe ca
re o promovați.

Prețuim nețărmurit de mult 
contribuția Dumneavoastră la 
întărirea unității de monolit 
a întregului popor în jurul 
partidului, la creșterea nea
bătută a rolului conducător 
ai partidului în toate dome
niile vieții sociale, la promo
varea principiului muncii și 
conducerii colective și la per
manentizarea unei legături 
strînse cu comitetele județe
ne de partid, cu celelal’e or
ganizații de partid, de stat 
și obștești, cu masele dc- oa
meni ai muncii din întreaga 
țară.

Să ne trăiți cît tara, 
pentru tară !

Să ne trăiți la multi ani !
In numele oamenilor de ști

ință și cultură, prof. univ. dr. 
docent Mihnea Gheorqhiu a 
spus :

Istoria civilizației mărturi
sește că atunci cind țările 

mici au avut destine mari a- 
< est miracol s-a datorat mari
lor personalități pe care soar
ta națiunilor li le-a hărăzit 
si re gloria lor. România are 
privilegiul trnui asemenea țel. 
• u avantajul do a purta și 
marele sigiliu democrat»* dp- 
oarece, țăran prin naștere, 
muncitor și fiu ai clasei mun- 
itoarc, prin destin, intelec

tual modern prin pregătirea 
>a științifică, conducătorul 
nostru de azi . întrunește în 
bona ta sa activitate și expe
riență. și personalizează în fi
ința lui Intima, unitatea tu
turor factorilor activi ai na
țiunii. patriotismul lor socia- 
I. t

Felicitindu-vă pentru decer
narea titlului de Doctor Ho- 
noris Causa, p ermiteți-mi sa 
ridic acest pahar in onoarea 
Dumneavoastră, iubite tovară
șe Ceaușescu. pentru bucuria 
si satisfacția întregii intelec
tualități socialiste, de a vă 
ști în fruntea ei, a conduce
rii partidului și a statului, a- 
cum și întru mulți ani I

Transmițind secretarului ge
neral al partidului, in numele 
Consiliului Național al Fe
meilor și al tuturor Femeilor 
din România, cele mai calde 
felicitări, urările fierbinți de 
sănătate, fericire, tinerețe veș
nică. împliniri tot mai stră
lucite în activitatea sa nobi
lă, neobosită Închinată pro
gresului continuu al patriei 
noastre, fericirii poporului ro
mân, cauzei socialismului, 
păcii, și înfrățirii intre po
poare, tovarășa Suzana Gâ- 
dea a spus:

V2 încredințam, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
milioanele de femei din pa

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși.

Aș dori. încă o data, să 
mulțumesc tuturor tovarășilor 
care au exprimat in aceste 
zile, si astăzi. sentimenLe de 
dragoste si stimă la adresa 
mea. Așa cum am mai spus, 
consider aceasta o expresie 
a aprobării depline și a în
crederii in politica partidului 
și statului uostru. pentru că. 
pină la urmă, in societatea 
noastră socialistă fiecare om 
toate să reprezinte ceva nu
mai în strînsă unitate cu 
partidul, cu poporul, cu clasa 
muncitoare. Deci, se cuvine 
să exprimăm aceste sentimen
te la adresa partidului, a po
porului român, care a desfă
șurat de-a lungul veacurilor 
lupte qrele. dar a știut întot
deauna sa învinqă greutățile 
si sa înainteze pe calea pro- 
qresului și civilizației.

Este adevăral că tarlidul 
nostru asigură poporului o 
conducere științifica. onști- 
entâ Dar fără popor, parti
dul nostru nu ar reprezenta 
nimic. Fără a înțelege dorin
țele poporului, năzuințele lui. 
Iară a fi permanent exponen
tul sporului, nici un partid
— deci nici partidul nostru
— nu ar reprezenta nimic.

\‘om fi puternici — și fie- 
are activi-l de partid și con

ducător al partidului va re-1 
orezenta eva in societate — 

tria noastră. împreună cu so
ții, fiii, frații lor, își vor pune 
intreaqa lor capacitate crea
toare, devotamentul, hărnicia, 
spiritul de inițiativă în sluj- 
ba înfăptuirii talurilor măre- 
t«, înscrise pe stindardul 
Partidukri Comunist Român, 
rwre conduce poporul nostru 
din biruință în biruință, pe 
drumul socialismului și comu
nismului. al prosperității șl 
păcii.

In toastul său. primul se
cretar al G.G. al U.T.G, Tra
ian Ștetăncscu, relevă că îm
preună cu întregul nostru po
por, ra întotdeauna, tineretul 
— pionierii, muncitorii, țăra
nii. elevii, studenții, intelec
tualii, români și de alte na 
lionalităti — i fost prezent 
•■pre a ura. din toată inima, 
«ecretarului e noral -I oarti- 
dului, noi și fericite împli
niri spre binele partidului, al 
întregului nostru popor. Tine
retul vede in Dumneavoastră 
pe acela care din fragedă ti
nerețe a pornit lupta revolu
ționară. iar astăzi, în fruntea 
partidului și statului, ne con
duce înainte, spre noi victorii. 
Vedem în Dumneavoastră e- 
roul național, care trebuie ur
mai de fiecare dintre uteciștil 
patriei. Vă asiguram, tovară
șe secretar qeperal. că lină- 
ra qenerație a patriei, la fel 
ca întotdeauna, va urma nea
bătut politica partidul1 nos- 
Iru, indicațiile dumn»'.-'1. -ă.

Răspunzînd urărilor adresa
te. a luat cuvinful tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cuvintele 
sale fiind salutate cu puter
nice și îndelungi aplauze. Toți 
cei prezenți an urat din nou. 
cu proiundă dragoste nn căl
duros I a mult' ani 

numai îd măsura in care va 
înțelege năzuințele poporului, 
va fi strins legat de popor, va 
hirta pentru realj“irea dorin
țelor și năzuințelor nnDorului. 
(Aplauze puternice).

In ce mă privește, și in vi
itor voi servi, ca și pină a- 
cuiu, poporul meu. Și. ->ervind 
poporul voi servi rartidul, 
cauza socialismului și comu
nismului. cauza păcii și co
operării ; pentru că dorința și 
vrerea poporului român este 
de a construi socialismul și 
comunismul, de a trăi în pace 
și colaborare cu toate națiu
nile lumii. (Aplauze puternice).

Doresc să-mi exprim încă o 
dată convingerea că intiegul 
activ de partid și dc stat din 
toate domeniile de activitate 
— politică, administrativă, ști
ințifică. culturală - va acțio
na $i va face totul pentru în
făptuirea politicii marxisl-le- 
nîniste a partidului nostru, 
pentru realizarea programului 
elaborat de Conqresul al X- 
lea al partidului, de Conferin
ța Națională, că. uniți in ju
rul Comitetului Central jc- 
tionind cu toții in strîn^ le
gătură cu poporul, vom asi
gura triumful comunismului 
în România.

In sănătatea voastră. a 
partidului nostru. în sănătatea 
poporului român ' (Aplauze 
puternice).

Omagiul fierbinte al Văii Jiului pentru conducătorul
La redacție au continuat să sosească și in cursul zilei 

de ieri numeroase și emoționante scrisori din toate colțu
rile Văii Jiului de la oamenii muncii de cele mai diverse 
categorii — mineri, constructori, energeticieni. cercetători, 
activiști de partid și obștești prin care iși exprimă senti
mentele profunde de bucurie și adincă emoție prilejuite <le 
sărbătoreasca aniversare a împlinirii a 55 de ani de via
tă și 40 de ani de activitate revolut'orară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.

Cu toții, intr-un singur și vibrant glas, aduc un fier 
binte omagiu conducătorului iubit prinosul de admirație 
și recunoștință pentru larga și eroica sa activitate depusa 
cu sclipitoare inteligență, cu energie și curaj revoluționar 
lără seamăn pentru triumful socialismului pe pămîntul Ro
mâniei spre fericirea poporului nostru, au urat secretaru
lui general al partidului ani mulți și îndelungați, sănătate 
>i rod bogat in întreaga sa activitate închinate ideilor so
cialismului și comunismului, progresului și păcii in lume.

Adînca noastră
recunoștință I

Sîntem mindri. eu și arU- 
me; că trăim si m ncirn 

• n tara ale căre- destine Dum 
neavoastră. cel mai ibn t u 
^1 poporului, le cortâiic-i’ *u 
nețărmurită d-âruir,- si >ersc 
verentă pa calei oi-.'!■•sului 
pe drumul glorios ^1 socialis 
-înlui și ' omunismuiui.

Noi. minerii Văii Jiului vă 
cinstim și vă prețuim. Sînteți 
pentru noi cel mai viu exem
plu de luptător înflăcăra' 1 
devotat cauz.ei p^rt'diihr. în
truchiparea celor f»13' inaite 
virtuți ak’ omunis'ului. pil
dă strălucită de abnecati- 
pentru soarta nemuri'onre a 
patriei și poporului.

Vizitele dumneavoastră
Valea Jiului ne-au emoțio
nat profund și ne-au făcut să 
simțim și mai mul’ iipimctaid 
dragoste Și grija deosebită ce 
o purtatî minerilor, oameni
lor muncii, poporului pentru 
i cărui fericire și bunăs
tare nu preset-iți 3 vă dedica 

in

inireaga viața.
Ajutorului prețios pe care 

ui l-uți dat cu aceste prile
juri indrjmărilur și hotârîri- 
lor înțelepte pe caic le-ați 
da» și care prind viață, răs- 
ptindem cu adînca noastră re
cunoștință angajîndu-ne sâ 
depunem tot efortul. întregul 
'ntuziasm. pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan Eu și brigada mea ală
turi de colectivul nostru mi 
neresc vâ asigurăm că vom 

' munci conștiincios, cu toată 
puterea și dăruirea noastră, 
i.-tfcl incit la sfîrșitul anului 
-ă putem raporta roade cit 
mai bogate pentru realizarea 
cincinalului înainte 
men. Vom munci 
pentru deschiderea de 
fronturi in adine, pentru spo
rirea r ontinuă a producției de 
cărbune cocsificabil și apli- 
carea continuă in viată a poli- 
’irii partidului nostru pentru 
înrinr'ro- României socialiste.

de ter- 
neobosiți 

noi

Gindurile și sentimentele 
noastre cele mai sincere 
dragoste și nemărginită 
cunoștință se îndreaptă 
dumneavoastră, scumpe tova
rășe secretar general dorin
du-vă la aniversarea zilei de

de 
j,e- 

spre

Eminent comunist,
fiu devotat poporului

Sînt încă vii m memoria 
mea uvintelo re ni le-a a- 
adresat noua minerilor, la 
intilnirea de lucru de la 
E.M. Petrila din toamn i a- 
nului 'recul. Prezența dum
neavoastră in mijlocul nos
tru intr-o perioadă de ftă- 
mintări, de găsire a noi so
luții tehnico-organiza lorice 
pentru realizarea sarcinilor 
și onorarea încrederii ce 
ne-o acordă partidul. ne-a 
dat încredere in capacitatea 
noastră de mobilizare, 
pezlmea 
voastră 
Nicolae 
mul robust și 
paritate de a 

de 
qindirli 
iubite

Ceaușesr i

Lim-
dumnea- 
tovarășe 
optimis- 

străiucita ca
vă face fnțe

u,

naștere multă fericire, sănă
tate. viață îndelungată. cel 
mai fierbinte „Noroc bun" '•

Vasile RUȘITORl 
miner șef de brigadă E. M. 

Lupeni

Ies ae dtre noi. minerii —- 
a. ie altlel, de .dtre întreg 

poporul no-a impulsionat 
munca in subteran.

Xstăzi. stimate tovarășe 
• er rotar qeneral. cînd împli
niți virsta de 55 de ani din 
are patru decenii de activi

ste rodnică în mișcarea co
munistă, vă raportăm <ă 
prețioasele dumneavoastră 
idei au prins viată : trimes- 
rul IV îl anului trecut l-am 

încheiat • u I 66G tone căr
bune peste plan, productivi- 
latea muncii i crescut cu 
11.6 la sută, iar salariul me
diu cu 6.6 la sută. Din aces
te fapte se desprinde qrija 
părintească, ce o manifos-

consecven
ele patriei 
•clăteau in

îaț» cu 0 nobilă
tă. pentru dcslii 

ilo fiecărui
pari

D< • 10 dc aili
rile pătrunse de
ale partidului

personalitatea 
îmbină cu 
o și simt 

imediată 
cea de perspectivă, 
•side patriei cu cele

slujiți (elu- 
umanisni 

și ridicarea 
României pe culmile progre
sului și civilizației. Pentru 
mine și ‘pentru minerii de la 
Lonea, reprezentați modelul 
uman al revoluționarului și 
patriotului infhicărat a că
rui pildă ne călăuzește în- 
treaga noastră muncă și e- 
xistentă. In 
dumneavoastră se 
rlesăvîrșilă armonii 
dialectic gîndirea 
cu cea de perspectivă. in
teresele patriei cu cele in
ternaționale, neobosita gri
jă pentru pace și securitate 
in lume. Datorita acestei k- 
tivitați laborioase, care de
gajă o înalta responsabilita
te comunistă, prestigiul Ro
mâniei socialiste a sporit 
neinceta' in întreaga lume, 
lată de ce sinlem mindri că

Povața partidului
în miezul proiectelor

noastre
Am luerdt la E.M. Petrila 

a muncitor electrician In 
subteran. După terminarea 
Institutului de mine din Pe- 

vă’avem in Iruntea noastră, 
dar totodată mereu in mij
locul nostru, alături de noi 
in toate împrejurările

La a 55-a aniversare t 
vieții, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
noi, minerii, sinlem strins 
uniți in jurul dumneavoas
tră, dorindu-vă ani multi, 
sănătate, putere de muncă 
pentru binele nostru, al în
tregului popor. Vocea băr
bătească i minerilor, a ace
lora care au intonat in tim
puri grele ..Imnul minerilor" 
și ..Internaționala", se ală
tură astăzi corului uriaș a) 
întregului popor cintind ^u 
o deplină dăruire și dragos
te tradiționalul ..Multi ani 
trăiască", ca o dovadă a vie
ții noastre noi și fericite pe 
• are o făurim sub inteleapta 
conducere a eminentului 
bărbat, activist de partid și 
de >tat Nicolae Ceaușescu.

Andrei COLDA. 
secretar a) comitetului 

de partid — E. M. I onea

troșani. am revenit la mină. 
După un timp mi s-a propus 
să muncesc in cadrul Insti
tutului de cercetări și proiec- 

țări miniere. Simțeam chema
rea. neliniștea do a iscodi în 
tainele mineritului, de a le 
desrifr, Lucrul acesta nu-i 
de Io- ușor. Printre altele 
im lucrat împreună cu co
lectivul la o temă de cerce
tare privind mecanizarea tă
ierii ș» încărcării cărbunelui 
in stratele 3 și 5 ale Văii Ji
ului. Treptat, treptat a»-am 
pătruns și eu aciînc de ros
tul înalt al muncii la concret, 
il rezolvării practice a pro
blemelor atît de complexe 
ale mineritului nostru. De 
'apt. secretarul 
partidului.
Ceaușescu 
color care
dă a nu-i nevoie de hîrtif 
in cercetare sau f roiectare,
i de valoare 

mintea și 
Cercetarea
producția fac ud singur tot. 
cu sens unic 
Această linie 
conducătorului 
statului nostru 
pașii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat sarcina 
ca in Valea Jiului să prindă 
viață, cît mai grabnic posi- 

. bil. un puternic centru de 
construcții de mașini, de uti
laje miniere. Un grup de spe
cialiști — cercetători și pro- 
icctanți — de la I.G.PJ<f.H. 
au devenit oameni al 

qeneral al 
tovarășul Nicolae 

a atras atenția 
au urechi să au-

născută din 
inimile noastre, 

proiectarea —

spre ultima I 
directoare « 
partidului și 
ne-a călăuzii

U.U.M.P. Aici, m spațiul uzi
nal. munca noastră cîștigă in 
concretețe și operativitate, 
termenele de realizare se 
scurtează, putem interveni i- 
mediat. eficient, in procesul 
de fabricație. Și. apoi, e e 
mare satisfacție de a lucra 
nemijlocit cu oamenii uzinei, 
de a vedea cum. sub ochii 
tăi. se naște ceea ce visezi, 
oncepi. Ne este de mare șt 

neprețuit ajutor colaborarea 
u muncitorii, cu maiștrii. E- 

xisrtă aici un zăcamînt de 
inteliqentă imens și el tre
buie pus în valoare. Simt — 
cum să mă exrrim mai bine?
— că nu vin ca unul din afa
ră, ci că sînt la mine acasă, 
ca intr-o familie unită prin- 
tr-un indestructibil liant. Mi
nerii vor avea utilaje mai 
bune, mai productive, potrivi
te condițiilor specifice în ca
re lucrează. Tot ceea ce vom 
qîndi. vom proiecta, vom în
cerca mină, acolo se va 
finaliza. Așa ne-a povățuit 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ne dăm 
seama că doar așa ne vom 
împlini rostul nostru, și îi 
făgăduim secretarului nostru 
draq cu prilejul zilei lui de 
naștere, că așa vom proceda 
— oh dăruire și pasiune.

ing. Frandsc KORONKA 
inqiner cercetător Ia U.U.M. 

Petroșani
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rr------------------------------  bteagul roșu - - - -
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

rostită cu prilejul primirii titlului de Doctor Honoris Causa

ai Universității București
Dregi tovar&ș).

Doresc să încep prin « 
mulțumi consiliului rec’.orilor 
din Centrul Universitar Bu
curești și Senatului Univer
sității pentru inițiativa de 
a-m-, acorda titlul de Doc
tor Honoris Causa al Univer- 
s ’ •. > ’ ii bucureștene. Totoriat ă, 
a$ dori să mulțumesc tuturor 
rectorilor institutelor de în- 
vățâmint din tara noastră ca
re s-au alăturat acestei iniția
tive. cadrelor didactice Si oa
menilor de știință, studenți
lor. pentru susținerea iniția
tivei. Trebuie să vă declar că 
văd in toate acestea o pre
țuire a muncii mele dar. în 
p-imul rind. a politicii gene
rale. marxist-leniniste, a par- 
• : i’ui și statului nostru. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Este pentru mine o mare 
plăcere și o cinste de a fi 
„Doctor Honoris Causa" al 
nr.-i: vechi centru de învăță
mânt și cultură d n Româ
ni’. care a dat patriei o sea
mă de eminent! cărturari, oa- 
mr-: de știință si personali
ty* ooli*'ce și culturale.

Folosesc, de asemenea, a- 
eest prilej ea să exprim cele 
ma. calde mulțumiri pentru 
urările care mi-au fost 
-.dresate de tovarășii ca
re au luat cuvin tul. 
să vă mulțumesc tuturor pen
tru manifestarea călduroasă 
pe care mi-ați făcut-o cu pri
lejul aniversarii a 55 de ani 
de viată și al împlinirii a 40 
de ani de activitate în Parti
dul Comunist Român. (A- 
plauze puternice).

înaltul titlu ce mi-a fost 
conferit astăzi, precum si tot 
ce s-a spus cu privire la ac
tivitatea mea de slujitor al 
partidului și poporului. la 
contribuția adusă în lupta re
voluționară a oamenilor mun
cii pentru răsturnarea regi
mului exploatării și asupri
rii burshezo-moșierești și 
pentru făurirea socialismului 
în România, aprecierile pri
vind aportul meu la dezvol
tarea gîndirii social-politice 
românești, a concepției mate
rialismului dialectic și isto
ric — le consider adresate 
deopotrivă partidului. în rîn- 
dul căruia activez de patru 
decenii, clasei muncitoare, 
țărănimii.' poporului al cărui 
f sînt. (Aplauze prelungii?. 
Se scandează „Ceaușescu și 
ponorul").

Sînt fiu de țăran. Sînt mun
citor. Aparțin deci, în mod 
organic, celor două clase de 
bază ale societății noastre so
cialiste. Am devenit intelec
tual înțelegînd că nu poți fi 
comunist adevărat, nu poți 
îndeplini în bune condiții 
sarcini de răspundere fără 
a învăța, fără a studia, fără 
a cunoaște fot ce a produs 
mai de orei omenirea în do
meniu] științei și culturii, al 
cunoașterii si. în primul rînd. 
fără a-ți însuși concepția re
voluționară a proletariatului, 
materialismul dialectic și is
toric. marxism-leninismul. 
(Anlauze îndelungate).

Am închinat cea mai mare 
parte a vieții mele luptei re
voluționare împotriva asupri
re burghezo-moșîerești. pentru 

și libertate naționa
lă și socială. îmi este, fără 
îndoială, plăcut să pot spune 
că, în cei 40 de ani de activi
tate. am luat parte la cele 
mai importante evenimente și 
momente sie istoriei contem
porane românești, ale lupte
lor revoluționare ale proleta
riatului pentru răsturnarea 
claselor exploatatoare, la bă
tălia împotriva fascismului 
și războiului, la uriașa operă 
de făurire a socialismului în 
România.

Cei care au activat în a- 
nii ilegalității în mișcarea re
voluționară știu câte greutăți 
au trebuit învinse. Comuniș
ti- au înfruntat teroarea. în
chisorile și. uneori. chiar 
moartea. As putea spune că 
această luptă area. inclusiv 
închisorile, a constituit cea 
mai înaltă școală — o adevă
rată universitate — la caTe 
s-au format aproape toate ca
drele de bază ale Partidului 
Comunist Român. (Aplauze 
îndelungate).

Acum, cind împlinesc virs- 
t-a de 55 de ani Și 40 de ani 
de activitate revoluționară, 
pot spune, fără falsă modes
tie. ă mi-am făcut întotdeau
na datoria ca soldat credin
cios al partidului, că am slu
jit fără preget cauza socia
lismului. interesele vitale ale 
întregului nostru popor. (A- 
plauze îndelungate. Se scan
dează ..Ceaușescu — P.C.R.").

In acest moment, nu aș pu
tea să nu-mi .amintesc de pă
rinții mei. de cei care mi-au 
dat viața și de la care am în
vățat să fiu drept, cinstit, 
să fiu întotdeauna om de 
omenie. (Aplauze îndelunga
te).

Doresc să declar și in aces
te împrejurări că ■
Sînt fiu credincios al popo

rului meu 
Și-i știu și durerea și vrerea. 
Dorința poporului est® și-a 

mea : 
Sâ fie mai puternic, mai fe

ricit, 
Liber, stăpîn pe al său des

tin.
Mai mîndru, mai falnic în 

comunism ! 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Multe jertfe a trebuit să 
dea poporul nostru în înde
lungata sa istorie milenară 
Dar. înfruntind cu eroism, 
fără teamă, toate greutățile, 
a găsit în sine forța de a ră- 
mîne întotdeauna el însuși 
C-hiar atunci cînd a suferit 
înfrîngeri. nu s-a lăsat înro
bit, înțelegind că. așa cum 
spune poetul : 
..Viata și robia nu pot sta 

împreună,' 
Nu e totodată pace si furtu

nă" 1
In caracterul poporului ro

mân. în dorul său nestins de 
libertate si neatîrnare, se 
regăsesc în‘r chipate înalte
le virtuți ale ^moșilor noș
tri: dîrzorAa mîndrh și înțe- 
lepc;’ine . dn :,.or «• romani
lor. ero'stbul si ueînfricarea 
lui Dorebal și T- , an.

In împrejurări istorice ne
închipuit de grele. în lupta 
împotriva dominației străine, 
în fruntea poporului din ce
le trei Principate românești 
au stat domnitori eroi ca 
Mircea cel Bătrîn — în Mun
tenia, Ștefan cel Mare — în 
Moldova. Ioan de Hunedoara 
— în Transilvania. Mai tir- . 
ziu, Mihai Viteazul a realizat 
unirea celor trei Principate 
românești — pentru puțin 
timp din nefericire — Intr-un 
singur stat. Trădarea boieri
lor și lipsa de unitate i-au 
ajutat pe cotropitorii străini 
să-l infrîncă pe marele voie
vod. să înfrîngă de multe ori 
aceste principate. Poporul n-a 
încetat însă niciodată să nă
zuiască spre țelul unirii. Di- 
mitrie Cantemir, de la a că
rui naștere se împlinesc a- 
nul acesta 300 de ani și ca
re va fi sărbătorit așa cum se 
cuvine de întregul popor — 
a demonstrat, pent.ru prima 
dată, pe bază de date istorice, 
de cultură, de limbă și de 
obiceiuri, că muntenii, moldo
venii Și transilvănenii din 
cele trei principate formează 
un singur popor — poporul 
român. (Aplauze puternice).

Nu doresc să evoc acum 
luptele sociale și naționale 
purtate de-a lungul secolelor 
de masele populare pentru 
libertate, dreptate socială și 
unitate națională. A revenit 
lui Cuza, lui Kogălniceanu. 
revoluționarilor din 1848 și 
1859, mjsîunea istorică dr a 
pune pentru totdeauna baze
le statului național, unitar ro
mân. (Aplauze puternice, 
prelungite). Vă amintiți cu
vintele rostite atunci de Ko
gălniceanu adresîndu-se lui 
Cuza. îndemnul de a face to
tul pentru a fi drept, pentru 
a sluji poporul. Aceasta tre
buie să călăuzească și pe co- , 
muniști. ne f°ti cei care. în- 
tr-un fel sau altul, sînt che
mați să contribuie la condu
cerea națiunii noastre. . (A- 
plauze puternice, prelungite).

Datorită luptelor naționale 
și sociale la care m-am re
ferit poporul român $i-a rea
lizat unitatea națională, a 
putut avansa pe calea progre
sului economic și social. a 
putut răsturna regimul^ bur- 
ghezo-moșieresc. înfăptuind 
revoluția socialistă și în zile
le noastre, realiza transfor
marea revoluționară a socie
tății, edificarea cu succes a 
societății socialiste Pe pămîn- 
tul României. (Aplauze pre
lungite).

Un popor cu o asemenea 
istorie glorioasă va fi întot
deauna animat de dorința de 
a trăi liber, independent, 
stăpîn pe destinele sale, de 
a avea relații frățești, de prie
tenie Și colaborare cu vecinii 
săi. cu toate națiunile lumii. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

Sînt cunoscute marile vic
torii dobîndite de poporul ro
mân in anii socialismului. în 
făurirea vieții sale noi. In
tr-o perioadă scurtă, de nu
mai 25 de ani, am străbătut 
cîteva etape istorice și am 
trecut la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Paralel cu dezvoltarea 
in ritm vertiginos a forțelor 
de producție, cu creșterea a- 
vuției naționale, cu schimbă
rile profunde în structura so
cietății si în fizionomia ge
nerală a tării, au fost obți
nute progrese remarcabile in 
ridicarea nivelului de trai și 
de civilizație al poporului. în 
satisfacerea cerințelor de via
tă, materiale și spirituale, ale 
tuturor celor c? muncesc de 
la orașe și sate. Asigurarea 
bunăstării și fericirii poporu
lui se vădește a fi rezultatul 
principal al construcției so
cialiste. este și va fi obiecti
vul primordial al politicii 
partidului si statului nostru, 
rare nu cunosc ideal mii înalt 
dec it prosperitatea si înflori
rea continue a României so
cialiste. (Aplauze puternice 
prelungite).

Toate mărețele realizări ob
ținute în acest sfert de secol 
sînt rodul muncii eroice a 
clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, a tuturor oa- 
moni'nr muncii, fără deosebi
re de naționalitate, care, sub 
conducerea partidului comu
nist, n-au precupețit nici un 
efort, nici un sacrificiu pentru 
a asigura mersul înainte al 
patriei pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului. 
De aceea, doresc ca. în a- 
ceste momente, să adresez <-el 
mai fierbinte omagiu clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec

tualității. întregului nostru po
por. (Aplauze prelungite).

O înfăptuire do însemnăta
te istorică, aș putea spune, o 
reprezintă rezolvarea justă a 
problemei naționale în spiri
tul marxism-leninisniulut crea
tor, asigurarea deplinei ega
lități in drepturi și a celor 
mai largi libertăți tuturor ce
tățenilor patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate. Du
pă cum se știe, de secole ală
turi de români,'în unele părți 
ale tării, locuiesc maghiari, 
germani, sîrbi și alte naționa
lități. Realizarea egalității in 
drepturi constituie un factor 
esențial pentru făurirea socia
lismului și comunismului. De 
aceea, partidul nostru va face 
totul si în viitor pentru ca 
această politică să fie înfăp
tuită permanent, in mod con
secvent, convins că aceasta 
contribuie la întărirea coeziu
nii și unității tuturor oame
nilor muncii din tara noastră 
pe drumul socialismului și 
comunismului, este o chezășie 
a succeselor noastre viitoare. 
(Aplauze puternice).

In clocotul luptei pentru e- 
dificarea noii orînduiri socia
le pe pămîntul României, ca 
urmare a făuririi si perfec
ționării continue a relațiilor 
socialiste de producție și a 
comunității intereselor funda
mentale ale tuturor claselor 
și păturilor sociale, s-a înche
gat si s-a dezvoltat, pe o bază 
nouă, alianța trainică dintre 
clasa muncitoare și țărănime, 
dintre aceste două clase de 
bază și intelectualitate, s-a 
întărit unitatea moral-politică 
a întregului nostru popor. A- 
ceasta constituie o forță esen
țială a mersului înainte al 
României spre socialism, spre 
comunism. (Aplauze puternice). 
Toate acestea constituie mă
rețe cuceriri ale socialismu
lui, reprezintă uriașe forte 
dinamice ale progresului, dau 
trăinicie indestructibilă orin- 
duirii noastre noi, permit pu
nerea în valoare in mod ple
nar a tuturor valențelor na
țiunii noastre socialiste.

Pornind de la principiul că 
socialismul este creația con
știentă a maselor care își fău
resc in mod liber propriul lor 
destin, partidul și statul au 
asigurat și asigură perfectio
narea continuă a democrației 
socialiste, crearea cadrului 
propice pentru participarea 
activă, efecitivă. in formele 
cele mai variate, a maselor 
largi de oameni ai muncii la 
elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a tă
rii, la conducerea treburilor 
publice a întregii noastre so
cietăți.

Sint întrebat cîteodată dacă 
nu e prea obositor de a menți
ne contacte așa de largi cu 
colectivele de oameni ai mun
cii. Trebuie să spun că, in
tr-adevăr, nu este ușor, dar a- 
ceasla este un factor esențial, 
fără de care nu se poate a- 
sigura o conducere justă. Con
sultarea cu colectivele de oa
meni ai muncii, cu muncitorii, 
țăranii, intelectualii, cu toate 
categoriile sociale, cu activul 
de partid și de stat, cu oa
menii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — constituie o 
condiție obligatorie pentru cu
noașterea cerințelor dezvoltă
rii sociale, o verificare în 
practică, jos, in mijlocul ma
selor, a justeței politicii parti
dului și guvernului nostru. 
Trebuie să vă declar vouă, și 
în fata întregului popor, că 
aceasta imi dă forța, tăria de 
a face totul pentru înfăptui
rea neabătută a politicii inter
ne și externe a tării noastre, 
care știu că se bucură de 
sprijinul unanim al poporului 
nostru. (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu și po
porul").

O preocupare de prin or
din a partidului și guvernului 
este asigurarea condițiilor 
pentru dezvoltarea continuă a 
invățămintului, științei și cul
turii — factori esențiali pen
tru creșterea gradului de civi
lizație a societății noastre, 
pentru dezvoltarea accelerată 
a întregii vieți economico-so- 
ciale. pentru realizarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și trecerea treptată 
spre comunism.

înfăptuirea idealurilor și as
pirațiilor poporului nostru, 
realizarea marilor sale obiec
tive de progres sînt rezulta
tul îndeplinirii cu succes de 
către partidul comunist a ro
lului său de forța politică 
conducătoare în societatea so
cialistă, a capacității sale, do
vedite în practică, de a uni 
și mobiliza toate forțele ma
teriale și umane ale țarii în- 
tr-o direcție unică. Partidul 
nostru își îndeplinește rolul 
conducător elaborînd linia po
litică generală a dezvoltării 
tării și totodată, desfășurînd 
o vastă și intensă activitate 
organizatorică și politică pen
tru traducerea ei în viață. In- 
trequ) popor urmează neabă
tut partidul comunist, politica 
sa, convins din propria expe
riență că ea core-punde in 
modul cel mai fidel interese
lor si aspirațiilor salp funda
mentale. Vă rog să-ml dați 
voie să vă asigur pe voi, și 
întregul popor, că voi face 
lotul pentru ca partidul nos
tru comunist să-și îndepli
nească, și în continuare, în 
rele mai bune condițiuni, mi
siunea sg istorică de condu
cător al națiunii noastre pe 
calea unei vieți libere, inde
pendente, a societății socia-

dezvoltate, 
(Aplauze. 

„Ceaușescu-

liste multilateral 
spre comunism 
Se scandează 
P.C.R.").

Un rol deosebit de impor
tant în viața partidului, a 
societății noastre are activita
tea ideologică, dezvoltarea 
creatoare a marxism-leninis- 
mului pe baza concepției ma- 
terialist-dialectice și istorice. 
Vom face totul pentru a dez
volta continuu activitatea i- 
deologică, teoretică. aceasta 
constituind un factor de bază
— as putea spune, hotărîtor
— pentru îndeplinirea cu 
succes de către partid, de că
it? cadrele și de către mem
brii partidului, a rolului lor 
in unirea eforturilor întregu
lui nostru popor. lAplauze 
puternice).

De asemenea, o Importanță 
deosebită au lărgirea conti
nuă a orizontului de cunoaș
tere al oamenilor muncii, ri
dicarea nivelului cultural al 
întregului popor, îmbogățirea 
și elevarea vieții spirituale a 
națiunii noastre, făurirea omu
lui nou, înarmat cu noile cu
ceriri ale științei și culturii 
moderne, capabil să înțeleagă 
legile dezvoltării sociali, ani
mat de o înaltă responsabili
tate față de societatea în care 
trăiește, față de cauza socia
lismului, a progresului.

Dezvoltarea dinamică înre
gistrată de tara noastră pe 
toate planurile, progresul con
tinuu al edificării socialiste 
sînt o strălucită dovadă a 
justeții politicii generale mar- 
xist-leniniste a partidului, ca
re aplică în mod creator prin
cipiile și adevărurile genera
le ale socialismului la condi
țiile concrete ale României. 
Partidul nostru analizează a- 
tent legile obiective ale dez
voltării sociale, studiază pro
pria experiență revoluționară 
a țării noastre, precum și ex
periența altor țări 
evoluția vieții 

contemporane, 
luțiile 
cărei 
care
previzionînd 
făurirea societății comuniste. 
(Vii aplauze).
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O atenție deosebită acordă 
partidul nostru activității po
litico-educative pentru forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste, promovării ferme 
în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste, configu
rării unui profil moral înain
tat și a unei comportări dem
ne a fiecărui om al muncii 
în societate, în muncă și în 
familie, creării climatului ne
cesar dezvoltării multilaterale 
a personalității umane, valo
rificării tuturor energiilor și 
capacităților creatoare ale ma
selor în slujba societății, a 
poporului.

Dragi tovarăși,

In momentul de față, între
gul nostru popor își consacră 
foițele înfăptuirii, sub condu
cerea partidului, a hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale. După 
cum am mai avut prilejul să 
arăt, primii doi ani ai cincina
lului s-au încheiat cu rezulta
te bune în toate domeniile de 
activitate, mareînd înaintarea 
fermă a țării noastre în direc
ția dezvoltării și modernizării 
industriei, agriculturii, a între
gii economii naționale, ridică
rii nivelului de trai al mase
lor, înfloririi științei și cultu
rii. Doresc ca, și cu această o- 
cazie, să adresez oamenilor 
muncii cele mai calde felici
tări pentru rezultatele obținu
te, pentru munca plină de ab
negație pe care au depus-o și 
o depun în scopul înfăptuirii 
programului elaborat de partid 
in vederea dezvoltării societă
ții noastre. (Aplauze prelungi
te).

Am menționat ieri, la Con
ferința organizației de partid 
din București, că toate comite
tele județene de partid, oame
nii muncii din toate județele 
și-au luat angajamentul de a 
realiza cincinalul într-un timp 
mai scurt. Am început planul 
pe 1973 cu rezultate bune. In 
cadrul conferințelor județene 
de partid care au avut loc în 
întreaga țară, comuniștii, re
prezentanții colectivelor de 
oameni ai muncii și-au expri
mat hotărirea, și și-au luat an
gajamente concrete, de a de
păși prevederile maximale ale 
planului pe acest an. Rezulta
tele de pină acum, eforturile 
pe care le depun oamenii mun
cii pentru descoperirea și va
lorificarea de noi rezerve e- 
conomice ne dau convingerea 
că angajamentul luat de clasa 
muncitoare, de țărănime și in
telectualitate, de a înfăptui 
planul cincinal înainte de ter
men, va fi realizat cu deplin 
succes. (Aplauze indelungate). 
Aceasta va permite dezvolta
rea mai accelerată a țării 
noastre in toate domeniile, ri
dicarea României in 1975 pe o 
treaptă nouă, superioară, in 
făurirea societății socialis'e 
multilateral dezvoltate.

Fără îndoiala că, la capătul 
acestui cincinal, tara noastră 
va fi mai bogată, mai prospe
ră, viața poporului va fi mai 
îmbelșugată, mai civilizată, 
mai fericită. Cu toate acestea, 
sîntem conștienți că vom mai 
avea încă un drum lung de 
parcurs pentru a atinge gra
dul de dezvoltare pe care îl 
preconizăm, pentru a asigura 
întregului nostru popor satis
facerea deplină a cerințelor 
sale materiale și spirituale.

Planul cincinal de perspecti
vă pe perioada 1976-1980, pre
cum și prognozele care defi
nesc liniile generale ale dez
voltării societății noastre pină 
In 1990 șl pină la sflrșitul se. 
colului, conturează progresul 
multilateral a) țării, ridicarea 
României pe trepte și ma' 
înalte de civilizație. Țelul pe 
caro ni-1 propunem este de a 
egaliza nivelul dezvoltării Ro
mâniei cu cel al țărilor socia
liste mai avansate, de a apro
pia țara noastră de statele ce
le mai dezvoltate din punct de 
vedere economic ale lumii. In 
această perioadă, vom înfăptui 
societatea socialistă multilate
ral dezvoltată, vom trece la 
făurirea treptată a societății 
comuniste în România.

Iată, tovarăși, ce minunate 
orizonturi se deschid în fața 
poporului nostru, iată ce mi
nunate perspective au oamenii 
de știință, are invățămîntul 
nostru, chemat să aducă o 
contribuție tot mai importantă 
în întreaga activitate socială. 
(Aplauze îndelungate). Dispu
nem de toate condițiile pen
tru a atinge țelurile mărețe 
pe care ni le propunem. Avem 
un popor minunat, eroic, har
nic și priceput, dispunem de 
o bază materială dezvoltată 
avem o orînduire socialistă 
trainică, un partid comunist 
puternic, unit, urmat cu încre
dere de întreaga națiune. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Doresc, și cu acest prilej, să 
vă asigur pe dumneavoastră, 
întregul popor, că, în ce mă 
privește, voi face totul pentru 
a contribui la unirea eforturi
lor partidului și statului, ale 
întregii națiuni în vederea rea
lizării cu succes a acestor o- 
biective, a triumfului comunis
mului în România. (Aplauze 
îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Dragi tovarăși.

Partidul nostru pornește de 
la realitatea că între politica 
internă și cea externă există 
o unitate dialectică. Succesele 
României pe calea socialismu
lui sînt, în același timp, o con
tribuție de seamă la cauza ge
nerală a socialismului și păcii.

După cum este cunoscut, 
Partidul Comunist Român a 
militat întotdeauna pentru prie
tenia dintre România și Uniu
nea Sovietică. Am acționat în
totdeauna, în trecut, ca și In 
prezent, cu toată fermitatea 
pentru’ prietenia cu Uniunea 
Sovietică, cu toți vecinii noș
tri. După victoria repurtată și 
de alte popoare in revoluția 
și construcția socialistă, am 
acționat pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare frățești 
cu toate țările socialiste. A fi 
comunist, a fi internaționalist, 
marxist-leninist înseamnă a ac
ționa consecvent pentru rela
ții prietenești, de solidaritate, 
cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești. (Aplauze puter
nice, prelungite). Pornind de 
la aceste principii revoluționa
re, vom face totul, și în viitor, 
pentru a contribui la depășirea 
divergențelor existente, pentru 
întărirea unității și solidarită
ții țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești. 
(Aplauze puternice).

Acordăm o deosebită impor
tanță dezvoltării relațiilor de 
colaborare multilaterală cu 
tinerele state care au pășit pe 
calea independenței, făuririi u- 
nei economii proprii, pe dru
mul dezvoltării progresiste. 
Dăm, de asemenea, întregul 
sprijin mișcărilor de eliberare 
națională, popoarelor care mai 
gem încă sub jugul colonial, 
contribuind activ la lupta îm
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului, a oricăror for
me de asuprire a popoarelor. 
A produs o profundă indignare 
și un viu protest în opinia pu
blică din țara noastră, ca și 
în cercurile progresiste de pre
tutindeni, asasinarea eminen
tului militant împotriva robiei 
coloniale, Amilcar Cabrai, bun 
prieten al poporului român, 
bun prieten al meu personal. 
Acest act mișelesc ne îndeam
nă să intensificăm și mai mult 
sprijinul nostru frățesc față 
de mișcările de eliberare na
țională, să acționăm cu și mal 
multă hotărîre ca cercurile co
lonialiste să părăsească teri
toriile pe care le domină prin 
forță, să respecte hotărîriie 
Organizației Națiunilor Unite 
privind abolirea totală a ruși
nosului sistem de robie colo
nială. Este necesar ca popoa
rele să-și unească eforturile 
pentru a lichida cit mai repe
de colonialismul ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Considerăm că orice acțiune 
de represiune împotriva luptă
torilor pentru libertate și inde
pendență națională, ca. de alt
fel, orice fel de acte teroriste, 
indiferent sub ce pretext ar fi 
săvirșite, sint contrare cauzei 
eliberării naționale a popoare
lor, cauzei progresului și eli
berării sociale, și, de aceea, 
trebuie condamnate și împie
dicate cu toată hotărirea. Lup
ta de masă conștientă nu poa
te fi in nici un fel înlocuit? 
cu acțiuni de teroare indiv:du- 
ală. Numai unirea conștientă 
a popoarelor, a forțelor cele 
mai înaintate, ale societății 
poate asiqura triumful luptei 
de eliberare națională, victo
ria luptei revoluționare pen
tru progres social, pentru so
cialism. (Aplauze puternice).

Este cunoscută politica acti
vă promovată de statul nostru 

de dezvoltare largă a colabo
rării multilaterale cu toate tă
rii?. fără deosebire de orindu- 
irea socială. La baza acestor 
relații punem consecvent prin
cipiile respectării independen
ței și suveranității naționale, 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, fără 
amestec din afară, principiul e- 
galității și avantajului reci
proc, al renunțării la forță sau 
la amenințarea cu forța. Aces
te principii, tot mai mult re
cunoscute az| In lume, consti
tuie garanția sigură a întăririi 
securității internaționale, a 
realizării de noi pași spre des
tindere și pace in lume. (VII 
aplauze).

Ca țară europeană, manifes
tăm o vie preocupare și mili
tăm neobosit pentru întărirea 
securității pe continentul nos
tru, pentru îmbunătățirea at
mosferei politice în Europa, 
pentru crearea unor relații noi, 
de colaborare intre toate na
țiunile europene, de deplină e- 
galitate și respect reciproc. 
Am acționat consecvent, de 
la bun început, pentru pre
gătirea conferinței general-eu- 
ropene. Participăm activ la 
lucrările pregătitoare și sin- 
tem hotăriți să ne aducem con
tribuția la ținerea conferinței, 
la succesul deplin al lucrări
lor ei, dorind ca urmarea con
ferinței să fie o eră nouă de 
colaborare și de pace de lun
gă durată — sperăm pentru 
totdeauna — în Europa. Dorim 
ca această conferință să con
tribuie, totodată, la rezolvarea 
problemelor de pe alte conti
nente, la cauza păcii și cola
borării internaționale.

Acordăm o deosebită impor
tanță înțelegerii între statele 
din Balcani. Considerăm că 
dezvoltarea și intensificarea re
lațiilor multilaterale dintre a- 
ceste țări, socialiste și nesoci- 
aliste, corespund pe deplin in
tereselor vitale ale popoarelor 
din această regiune, cauzei 
securității pe continent și in 
întreaga lume — și, de aceea, 
vom milita și în viitor neabă
tut, pentru realizarea acestui 
țel.

Am militat și milităm fără 
încetare/pentru stingerea lo- 
careloz'de încordare existente 
în ldme, pentru lichidarea to
tală a Războaielor, a confrun
tărilor militare, ca mijloc de 
reglementare a litigiilor din
tre state. Ne exprimăm satis
facția pentru faptul că a fost 
parafat Acordul cu privire la 
încetarea războiului din Viet
nam și sperăm că el va fi sem
nat în ziua de 27, ducînd la 
încetarea tuturor operațiuni
lor militare din Vietnam și din 
întreaga Indochină. Dorim po
poarelor din Indochina succes 
in realizarea păcii, în reface
rea țărilor lor greu încercate. ■ 
Vom dezvolta activ colabora
rea cu ele, acordîndu-le între
gul sprijin pentru dezvoltarea 
economico-socială, așa cum 
le-am acordat sprijin în lupta 
pe care au dus-o pentru a-și 
căpăta independența. întărirea 
colaborării dintre popoarele 
noastre corespunde intereselor 
reciproce, cauzei generale a 
luptei pentru pace și colabo
rare. (Aplauze puternice).

După cum se știe, în lume 
au fost obținute o serie de 
succese pe calea destinderii, 
au loc mari transformări pozi
tive în curs de accentuare. Ro
mânia și-a adus contribuția ei, 
modestă, dar activă, Ia realiza

SIMBAtA 27 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7,40 
și apune la ora 17,17. Zile 
trecute din an — 27. Zile 
rămase — 338.

EVENIMENTE

• 1918 — A început Re
voluția din Finlanda ; • 
1967 — A fost semnat de 
către U.R.S.S., S.U.A. și An
glia Tratatul cu privire la 
„Principiile care conduc ac
tivitatea statelor în exploa
tarea și folosirea spațiului 
cosmic, a Lunei și a altor 
corpuri cerești".

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Bariera : Republica : 
Mesagerul ; LONEA : —
Minerul : Casa de sub ar
bori ; VULCAN : Creierul ; 
LUPENI — Cultural : Pro
vincialii ; Muncitoresc: Ro
meo și Julieta ; URIC ANI: 
Ultima vacantă.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu- 
zică și actualități ; 7,00 Radio
jurnal ; 8.00 Sumarul presei ; 

re* acestui curs. Vom acționa 
și in viitor pentru a asigura 
continuarea cursului spr? des
tindere, Considerăm rfl este 
necesar ca popoarele să-și u- 
nenscă eforturile, ca toa'p sta
tele — fie ele mari, mijlocii 
sau mici — să participe activ 
la soluționarea problemelor in
ternaționale. Numai așa s? va 
putea asigura dezvoltarea in
dependentă a tuturor popoare
lor, realizarea unei păci trai
nice.

Subliniind procesele pozitive 
care au loc in lume, nu ne 
facem insă iluzii. Știm că mai 
sint cercuri imperialiste, reac
ționare, care nu se arată prea 
bucuroase de acest curs nou 
și care pot pune încă in pe
ricol destinderea, pot provoca 
noi conflicte și războaie. De a- 
ceea, este necesară intensifica
rea acțiunilor unite ale tuturor 
forțelor progresului și păcii 
împotriva politicii imperialiste 
de dominație și dictat, de for
ță și intimidare, de ingerințe 
in treburile altor popoare. 
Promovarea unei politici de 
destindere și securitate recla
mă absolut tuturor națiunilor 
să-și facă auzit glasul in afir
marea năzuințelor lor de pace, 
să ia parte activă la viața in
ternațională, la soluționarea 
tuturor problemelor.

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

Năzuința cea mai arzătoare 
a popoarelor este, astăzi, tre
cerea la realizarea dezarmării 
generale și, in primul rînd, a 
celei nucleare. Acest impera
tiv de prim ordin al tuturor 
statelor și popoarelor cere o 
activitate susținută deoarece, 
după cum se știe, cursa înar
mărilor face ca sute de mili
arde de dolari să fie folosite 
în scopuri militare, ceea ce a- 
pasă greu asupra nivelului de 
viață, asupra dezvoltării ge
nerale a societății omenești. 
Așa cum am spus și ieri, și 
noi sîntem obligați să facem 
aceste eforturi, deci sîntem 
vital interesați și trebui? să 
facem totul pentru a se trece 
în mod real și cît mai repede 
la măsuri de înfăptuire a de
zarmării.

Un rol important au Organi
zația Națiunilor Unite, alte or
ganisme internaționale. De a- 
ceea, România militează și va 
milita în continuare pentru 
creșterea rolului acestor orqa- 
nisme în soluționarea tuturor 
problemelor, în asigurarea 
condițiilor ca fiecare popor să 
se poată dezvolta corespunză
tor intereselor sale, în mod li
ber și independent.

Aș dori să menționez în 
mod deosebit, în acest cadru, 
rolul important pe care-1 are 
tineretul, alături de celelalte 
forțe sociale — de clasa mun
citoare, țărănime, intelectuali
tate — in lupta pentru pace și 
progres social. Consider că ti
neretul nostru trebuie să-și 
intensifice activitatea pentru 
unirea tinerei generații de pre
tutindeni — care reprezintă o 
uriașă forță, vital interesată 
intr-o politică nouă, de egali
tate, de pace între toa
te națiunile lumii. (Aplauze. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

9.30 Miorița; 10,00 Buletin
do știri j 10,05 Cînt și joc de 
pe Valea Someșului ; 10,20 
Piese instrumentale; 10,30 
Din țările socialiste. Emisiu
ne de la Moscova ; 1,00 Bu
letin de știri; 11,15 Atențiu
ne șoferi, atențiune pietoni ; 
11,35 Te cîntăm, frumoasă 
Românie ; 12,00 Discul zilei;
12.30 Intilnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Radiorecording; 16,00
Radiojurnal; 17,00 Știință,
tehnică, fantezie; 17,25 Me
lodii populare; 17,45 Pagini 
corale alese ; 18,00 Orele se
rii ; 20,00 Zece melodii pre
ferate ; 20,50 La hanul melo
diilor ; 21,25 Moment poetic;
21.30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 In
vitație la dans ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

9,05 Melodii populare inter
pretate de Natalia Gliga 
(reluare);

9,20 A fost odată ca nicioda 
tă......Prințesa tristă" (II);

9,50 De vorbă cu gost idine 
le ;

10,05 Universitatea T.V. (relua 
re);

• 0,50 Interpretul săptămînii. 
Vali Niculescu ;

il,10 Capodopere ale muzicii 
universale ;

12,05 Biblioteca pentru toți 
12,50 Telejurnal
16,30 Emisiune in limba ger

mană ;

Doresc să asigur încă o da
tă. că România va face șl în 
viilor iot ce depinde de ea 
pentru a contribui la triumful 
unor relații noi intre state 
pentru dezvoltarea liberă, ne- 
slingharilă, a fiecărei națiuni, 
pentru întărirea unității și co
laborării dinlte țările socialis
te, a tuturor forțelor anthmpe- 
rialiste, pentru colaborare in
tre toate popoarele, pentru pa
ce în lume. (Aplauze puterni
ce. prelungite).

Dragi tovarăși.

Dați-mf voie ca de la aceas
tă tribună să exprim cele mal 
calde mulțumiri pentru mani
festările de dragoste și încre
dere cu care am fost înconju
rat in aceste zile de către ac
tivul de partid și de stal, de 
către comuniști, de clasa mun
citoare, țărănime și intelectua
litate, de către toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, de întregul nostru 
popor. In toate acestea văd o 
aprobare unanimă a politicii 
interne și externe a partidului 
șl statului nostru ; ele îmi dau 
tăria și încrederea că drumul 
pe care mergem este un drum 
just, care corespunde intere
selor vitale ale întregului nos
tru popor. (Aplauze puternicei.

Doresc să asigur în mod 
solemn că, si in viilor, voi 
face totul pentru a răspunde 
dragostei și încrederii parti
dului si poporului. Voi acțio
na cu toată fermitatea pentru 
întărirea continuă a partidului 
și a rolului său conducător, 
pentru perfecționarea și întă
rirea statului, pentru dezvol
tarea democrației socialiste. In 
tot ce voi întreprinde voi fi 
călăuzit de vrerea Poporului 
meu — și voi face totul ca 
viața lui să fie tot mai îm
belșugată și fericită. îmi vo! 
consacra toate forțele cauzei 
socialismului și comunismului 
în România. (Aplauze, urale. 
Se scandează ..Ceausescu și 
poporul").

Voi milita rentru colabora
rea cu toate țările socialiste, 
cu toate popoarele lumii, a- 
ceasta fiind dorința poporului 
român, care vrea să trăiască 
liber, in deplină frăție cu toa
te celelalte națiuni ale lumii. 
(Aplauze prelungite. Se scan
dează ..Ceaușescu-P.C.R.").

Iată, tovarăși, care estd an
gajamentul meu la a 55-a a- 
niversare a zilei de naștere 
și la împlinirea a 40 de ani 
de activitate revoluționară. Ca 
si pînă acum, fiți încredințați 
că voi face totul pentru a-ml 
îndeplini cu cinste, cît mal 
bine, toate îndatoririle. (A- 
plauze puternice. Se scan
dează „Ceaușescu-P.C.R.").

In încheiere, vă rog să-mi 
dați voie ca, la rîndul meu, 
să adresez celor prezenti la 
această adunare, tuturor co
muniștilor. întregului popor, 
urări de noi și noi succese 
în toate domeniile vieții e- 
conomico-sociale. Să întărim 
continuu colaborarea și uni
tatea noastră în toate dome
niile de activitate 1

Multă sănătate și multă fe
ricire ! (Aplauze puternice, 
prelungite, ovații. Se scan
dează „Ceaușescu — la mulți 
ani !“. întreaga asistentă ova
ționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu).

18.15 Ritm, tinerețe, dans;
18,55 Arc peste timp. Bârca

— comună din Dolj ;
19.20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal;
20,05 Cinstim un om, sărbă

torim o țară — oma
giu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ;

20.20 52 de inițiative in 52 de 
săptămîni (Timișoara);

20,35 Teleenciclopedia ;
21,10 Film serial: Mannix;
22,00 Avanpremieră ;
22,05 Telejurnal ;
22.15 Gala lunilor. Ianuarie 

sau revelion la post- 
scriptum ;

LOTO
La tragerea LOTO din 26 

ianuarie 1973 au fost extra
se din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea 11 72, 61, 73
37, 57, 4, 7, 16, 64.

Fond de premii 522 258 lei

Extragerea a Il-a i 1, 70,
8, 71, 87, 6, 67.

Fond de premii 617 343 lei.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate >n cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani 3 
grade : Paring — 1 grad.

Minimele : Petroșani — 12 
grade : Paring — 11 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea se 
menține în general frumoa
să dar geroasă noaptea. Ce
rul se va menține senin 
noaptea, iar ziua va deveni 
variabil. Vînt slab din sud.
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