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Adunarea solemnă
consacrata omagierii 

a 50 de ani de activitate 
revoluționară 

și aniversării zilei 
de naștere a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

HOTĂRIRE COMUNĂ
a Comitetului Politic Executiv 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

In Sala Palatului Repu
blicii a avut loc, marți, 
25 ianuarie, adunarea so
lemnă consacrată omagie
rii a 50 de ani de activi
tate revoluționară și ani
versării zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. Organizată de Comi
tetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consi
liul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia, adunarea solemnă a 
prilejuit manifestarea sen
timentelor de adincă și a- 
leasă stimă .și prețuire pc 
care cetățenii României so
cialiste, fără deosebire de 
naționalitate, le poartă to
varășului Nicolae

Ceaușescu, conlunistul de 
mare omenie, patriotul în
flăcărat, cu inima vibrînd 
de cea mai înaltă iubire 
față de neam și țară, luptă
torul dîrz, neînfricat, care 
și-a făcut din slujirea de
votată a partidului, patriei 
și poporului, a cauzai so
cialismului și păcii țelul 
suprem al pilduitoarei sale 
vieți și activități revolu
ționare.

Prin întreaga sa desfă
șurare, adunarea a dobîn- 
dit dimensiunile unei ma
nifestări cu valoare de 
simbol, exprimînd gîndu- 
î'ile și simțămintele îm
părtășite de toți fiii pămîn- 
tului românesc. Ea a rea
firmat cu tărie dragostea, 
stima și recunoștința cu 
care cei ce muncesc și 
trăiesc pe cuprinsul țării

— români, maghiari, ger 
mani și de alte naționali
tăți, bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici — îl în
conjoară pe secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în această atmosferă en
tuziastă, sub semnul a- 
cestor înălțătoare senti
mente, a fnceput aduna 
rea solemnă la care, prin 
intermediul transmisiei în 
direct "a posturilor noastre 
de radio și televiziune, au 
participat, de fapt, toți lo
cuitorii patriei, făcînd ast
fel să bată aici, sub cupo
la Sălii Palatului, inima 
întregii țări.

(Continuare in pag. a 4-a)

MESAJUL
In senin de profund omagiu și înal

tă cinstire a îndelungatei activități re
voluționare consacrate apărării intere
selor clasei muncitoare și ale poporului 
român. împlinirii aspirațiilor și idealu
rilor de libertate, dreptate socială și na
țională ale întregii națiuni, victoriei re
voluției socialiste și făuririi noii orîn- 
duiri sociale pe pămîntul patriei, cauzei 
suveranității și independenței țării,

Pentru activitatea neobosită revoluțio
nară, desfășurată cu înflăcărat patriotism 
în slujba propășirii României, pentru 
contribuția hotărîtoare adusă, în fruntea 
partidului și statului, la elaborarea și 
aplicarea în viață a strategiei și tacticii 
edificării socialismului în patria noastră, 
la înfăptuirea Programului de construire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, la ridicarea întregului popor 
pe trepte tot mai înalte de bunăstare și 
civilizație materială și spirituală,

Pentru aportul inestimabil la dezvol
tarea și dinamizarea gindirii și practicii 
revoluționare în țara noastră, la îmbo
gățirea cu noi concepte și idei a tezau
rului socialismului științific, a patrimo
niului cunoașterii și creației istorice na
ționale și universale,

Pentru rolul determinant în elabora
rea și înfăptuirea politicii externe a 
partidului și statului, de pace și securi
tate, de apărare a independenței și su
veranității popoarelor, oprirea cursei 
înarmărilor și reducerea cheltuielilor mi
litare, lichidarea subdezvoltării și ins
taurarea unei noi ordini economice in
ternaționale, întărirea înțelegerii și co
laborării între popoare, apărarea drep
tului fundamental al națiunilor și al 
oamenilor Ia viață, la pace, la existen
ță liberă și demnă,

Exprimînd sentimentele de nețărmu
rită dragoste și stimă, de înaltă conside
rație și recunoștință ale întregului popor,

Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
HOTĂRĂSC

Se conferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, înflăcărat 
revoluționar și patriot, eminent condu
cător de partid și de stat, promotor con
secvent al progresului economic și soci
al al țării, militant de frunte al mișcă
rii comuniste și muncitorești internațio
nale, neobosit luptător pentru cauza li

bertății și independenței popoarelor, 
pentru progres social, colaborare și pace 
în lume.

Medalia omagială, instituită în mod 
special pentru secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în semn de 
profund omagiu și înaltă cinstire, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de activi
tate revoluționară Și a aniversării zilei 
de naștere.

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae 
Ceaușescu,

Cu cele mai profunde 
sentimente de stimă și 
prețuire, dorim ea în a- 
ceastă zi, cînd întreaga 
noastră națiune omagiază 
împlinirea a 50 de ani de 
activitate revoluționară și 
cea de-a 65-a aniversare a 
zilei dumneavoastră de 
naștere să vă felicităm cu 
toată căldura inimilor noas
tre și să vă adresăm, în 
numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului 
de Stat și al Guvernului, 
cele mai calde urări tovă
rășești, de sănătate și feri
cire, de ani mulți și lumi
noși, plini de satisfacții și 
împliniri, spre binele și 
prosperitatea poporului, 
pentru înaintarea neabă
tută a patriei scumpe pe

calea socialismului și co
munismului.

Această aniversare — 
ce s-a înscris cu litere de 
aur în istoria națională și 
în conștiința întregului 
nostru popor — ne oferă 
fericitul prilej de a adu
ce un nou și fierbinte o- 
magiu personalității dum
neavoastră de eminent 
conducător de partid și de 
stat, înflăcărat revoluțio
nar și patriot, militant de 
frunte al mișcării comu
niste și muncitorești, neo
bosit luptător pentru cau
za libertății și indepen
denței popoarelor, pentru 
progres social, colaborare 
și pace în lume.

Cu mîndria de a vă a- 
vea în fruntea partidului si 
a țări:. dorini să expri
măm — și ni a ea 'lă o- 
cazie — mult sliinitie și 
iubite tovarășe Nico'.ae

Ceaușescu, recunoștința 
noastră fierbinte, a între
gului partid și a tuturor 
oamenilor muncii din pa
tria noastră, fără deose
bire de naționalitate, pen
tru tot ceea ce ați făcut și 
faceți spre gloria și feri
cirea acestei țări, pentru 
activitatea pe care o des- 
fășurați, cu uriașă putere 
de muncă, înțelepciune și 
înaltă competență, în or
ganizarea și conducerea 
întregii opere de făurire a 
societății socialiste multi-» 
lateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism, în promovarea 
fermă a nobilelor idealuri 
ale păcii și înțelegerii în
tre națiuni.

Partidul, țara întreagă 
apreciază în mod deosebit 
înaltele dumneavoastră 
calități de comunist și re
voluționar ferm și con-

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

Guvernul
Republi ,.i .u.iuusie România
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Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. 1) 

secvent, afirmate cu stră
lucire încă din cei mai ti
neri ani ai vieții, in mari
le bătălii purtate de partid 
pentru apărarea intereselor 
clasei muncitoare și ale po
porului român, pentru li
bertate și dreptate socială 
și națională, împotriva
fascismului si războiului,
pentru cauza independen
ței și suveranității patriei, 
pentru o viață mai bună. 
In anii grei ai ilegalității, 
ați militat cu dirzenie și 
neînfricare — înfruntind 
teroarea dezlănțuită de 
regimul burghezo-moșie- 
resc, închisorile și lagăre- 
rele antonesciene — pen
tru organizarea și ridica
rea la luptă revoluționară 
a tineretului, a clasei 
muncitoare, însuflețit per
manent de o nestrămuta
tă credință în cauza dreap
tă a poporului, a libertății 
ș; demnității sale. Aceste 
minunate calități de revolu
ționar și patriot înflăcă
rat au fost continuu dez
voltate în condițiile noi 
create in țara noastră ea 
urmare a victoriei revolu
ției de eliberare națională 
și socială de la 23 August 
1914, în luptele purtate de 
masele muncitoare, condu
se de partid, pentru înfrîn- 
gerea forțelor reacțiunii și 
cucerirea puterii politice 
și economice în stat, în 
întreaga activitate de refa
cere și reconstrucție a eco
nomiei naționale, de demo
cratizare a țării, 
de organizare a 
societății romanești pe ba
ze socialiste. întreaga 
dumneavoastră viață s-a 
împletit în modul cel mai 
sirius cu toate marile mo
mente ale luptei gloriosu
lui nostru partid pentru 
victoria revoluției și 
construcției socialismului 
în Romania. Pentru toate 
acestea, partidul și popo
rul nostru v-au investit 
cu suprema răspundere de 
secretar general al Parti
dului Comunist Român și 
întiiul Președinte al Româ
niei, văzînd în dumnea
voastră cea mai sigură che
zășie a viitorului fericit al 
patriei, a independenței și 
suveranității sale, a edifi
cării cu succes în Româ
nia a celei mai drepte și 
mai umane orînduiri cunos
cute în istorie — orîndui- 
rea socialistă și comunis
tă.

Cei aproape 18 ani de 
cînd vă aflați în fruntea 

partidului și statului au fost
— spre mîndria noastră, a 
tuturor fiilor țării — cc-i 
mai rodnici și bogati în 
împliniri din întreaga exis
tență a României. Răcind 
bilanțul acestei perioade 
deosebit de fertile,. parti
dul și poporul nostru dau 
o înaltă apreciere rolului 
hotăritor pe care l-ați a- 
vut și îl aveți în dinami
zarea întregii opere de 
construcție a noii societăți 
în România, în elaborarea 
și aplicarea celor mai co
respunzătoare soluții pen
tru accelerarea progresu
lui economic și social al 
țării, pentru ridicarea în
tregului popor pe trepte 
tot mai înalte de bunăstare 
și civilizație materială și 
spirituală.

Constituie o realitate pro
fund simțită și trăită de 
fiecare cetățean al patriei 
faptul că perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea
— ale cărui hotărîri și o- 
rientări poartă nemijlocit 
pecetea gindirii și acțiunii 
dumneavoastră culeză-

etapă istorică, 
și Conferințele 
ale partidului. 
Comitetului 
fășuiate in 
oadă sub 
neavoastră 
îndrumare,

des- 
peri- 
dum- 

și

toare, pătrunse de o înal
tă răspundere pentru des
tinele poporului român 
— a deschis o epocă no
uă în istoria patriei, a a- 
dus un spirit profund în
noitor în toate domeniile 
construcției socialiste, de- 
terminind adinei prefa
ceri revoluționare in în
treaga societate româneas
că. Intemeindu-se pe ma
gistralele analize științi
fice, materialist-dialecti- 
ce, pe care le-ați făcut în 
legătură cu realitățile și 
cerințele obiective ale 
dezvoltării societății soci
aliste românești în fiecare 

Congresele 
Naționale 
plenarele 

Central, 
această 
directa 

conducere 
au adoptat ho

tărîri și orientări care au 
mobilizat puternic energi
ile și capacitățile de cre
ație ale întregului popor 
în înfăptuirea programe
lor de dezvoltare econo
mică. socială și culturală 
a țării, în realizarea tutu
ror obiectivelor stabilite de 
partid pentru înaintarea 
fermă a României pe calea 
socialismului.

Este cunoscută și apre
ciată orientarea pe care 
ați asigurat-o privind dez
voltarea și modernizarea 
forțelor de producții', cre
area unei puternice baze 
tehnico-materiale — ca 
o condiție primordială a 
lichidării iuti—un (imp 
scurt a înapoierii econo
mice și sociale moștenite 
de la vechiul regim, ca un 
factor determinant al asi
gurării progresului mai ra
pid al întregii țări. I’e ba
za acestei orientări, ne-aiii 
putut crea o industrie pu
ternică, modernă, o agri
cultură socialistă in plină 
dezvoltare. am asigurat 
progresul armonios al tu
turor ramurilor economi
ei naționale, creșterea a- 
vuției socialiste și a veni
tului național, 
generală a nivelului de 
ță și de civilizație al 
tfegului popor. Dacă 
am fi promovat cu 
secvență și hotărire 
ceasta 
triaiizore, 
dacă nu 
gurăm. 
a’e — 
inclusiv 
le urmările 
mice mondiale — 
tarea economiei 
socialiste, 
fi rămas, 
gată, intr-o stare de 
poiere economică, 
ar fi afectat grav 
trucția socialistă în

Și 
ridicarea 

via- 
in- 
nu 

con- 
a- 

pvlitică ile indus- 
ar fi fost greu, 

imposibil, să asi- 
în

cînd fiecare
România, 

crizei

condițiile actu- 
țară, 

resim- 
eeono- 

dezvol- 
noastre 

Țara noastră ar 
vreme îndelun- 

ina- 
ceea ce 

cons- 
patria 

noastră, munca și viața în
tregului .popor. Preocupa
rea dumneavoastră cons
tantă pentru amplasarea 
armonioasă a forțelor de 
producție pe teritoriul ță
rii a ridicat la viață nouă, 
înfloritoare județele pa
triei, a asigurat ca toți oa
menii muncii să se bucure 
de binefacerile civilizației 
socialiste, de condiții egale 
de muncă și de viață.

Dorim să subliniem și
cu acest prilej importan
ța deosebită pe care o
are orientarea dumnea
voastră de a pune consec
vent la baza întregii 
tivități de construcție 
noii orînduiri, cele 
avansate cuceriri ale 
inței și tehnicii moderne, 
de a asigura, în acest 
scop, un puternic avînt al 
științei, invățămîntului și

ac- 
a 

mai 
ști- 

culturii, lărgirea continuă 
a orizontului de pregătire 
tehnică și culturală a în
tregului popor. Festivalul 
național al muncii și crea
ției socialiste „Cîntarea 
României", organizat și 
desfășurat din inițiativa 
dumneavoastră, s-a trans
format într-o puternică 
mișcare cultural-educati- 
vă de masă, ce asigură o 
amplă desfășurare a ge
niului creator al poporu
lui, înflorirea culturii 
noastre noi. socialiste, îm
bogățirea întregii vieți 
spirituale a maselor largi.

Oamenii muncii simt, 
prin propria lor viață, 
grija și preocuparea 
dumneavoastră deosebi
tă de a asigura ca tot 
ceea ce realizăm în patria 
noastră liberă și inde
pendentă să servească ne
mijlocit poporului, ridică
rii nivelului său de civi
lizație și bunăstare. între
gul nostru popor vă este 
profund recunoscător pen
tru consecvența cu care 
vegheați ca la baza poli
ticii de dezvoltare econi»- 
mico-socială a țării să 
stea permanent țelul și 
scopul fundamental al 
partidului — de a asigura 
omenilor muncii condiții 
de muncă și de trai tot 
mai bune, o viață tot inai 
îmbelșugată și fericită.

Organizind și conducind 
opera de edificare socialis
tă, ați manifestat și mani
festați o preocupare per
manentă pentru ca, para
lel cu dezvoltarea forțelor 
de producție, să se asigu
re perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție 
și sociale, a organizării 
și conducerii societății. D 
realizare remarcabilă a
acestor ani o constituie 
înfăptuirea în viață a i- 
deilor și a concepției 
dumneavoastră privind or
ganizarea pe baze demo
cratice a întregii 
vieți ecou o mice 
și sociale din (ara noastră. 
Din inițiativa și sub în
drumarea dumneavoastră 
directă a fost creai un sis
tem organizatoric original, 
unic in felul său. care asi
gură participarea efectivă, 
nemijlocită, a tuturor oa
menilor muncii ia condu
cerea societății. exercita
rea deplină a prerogative
lor poporului de adevărat 
stăpîn al țării, de făuritor 
conștient al propriilor des
tine. Au fost create orga
ne și organisme democra
tice in toate unitățile eco
nomice si sociale de bază
și fa nivel - național, situ- 
indu-se in centrul acestui 
amplu sistem democratic 
principiile autoconducerii 
și aulogestiunii muncito
rești, care dă posibili late 
tuturor oamenilor muncii 
— în calitatea lor de pro
prietari, producători și 
beneficiari — să-și spună 
cuvântul și să ia parte ne
mijlocit la dezbaterea și 
luarea hotărîrilor, Ia con
ducerea democratică a tu
turor sectoarelor de acti
vitate. Ca urmare, avem 
astăzi în România o demo
crație de tip nou, superi
oară din toate punctele de 
vedere oricărei democrații 
burgheze.

Prin întreaga dumnea
voastră activitate ne ofe
riți tuturor, mult stimate 
tovarășe N i c o 1 a e 
Ceaușescu, un înalt exem
plu de conducere demo
cratică a societății, de le
gătură strînsă și consulata- 
re sistematică, permanen
tă cu partidul, cu poporul, 
în luarea tuturor hotărîri

lor care privesc mersul îna
inte ai patriei pe calea so
cialismului, a progresului 
și bunăstării. Congresele 
și consfătuirile Pe care le 
organizați la nivel națio
nal, ca și vizitele șr pre
zența dumneavoastră per
manentă în toate județe
le Șt localitățile țării, in 
întreprinderi, unități agri
cole, șantiere, institute de 
invățămînt și cercetare, 
pretutindeni acolo unde se 
realizează in viață polti- 
ca partidului, dialogul viu 
pe care il întrețineți per
manent cu țara, cu cele 
mai largi categorii de oa
meni ai muncii constituie 
un model de înfăptuire a 
democrației socialiste date 
de însuși conducătorul ță
rii, o vie ilustrare a apli
cării concrete în viață a 
concepției dumneavoastră 
privind construcția socia
lismului împreună cu po
porul și pentru popor.

întregul popor și partid 
cunosc și dau o înaltă 
prețuire preocupării dum
neavoastră permanente 
pentru dezvoltarea însuși
rilor noi ale națiunii noas
tre socialiste și întărirea 
unității întregului popor
— ca factor fundamental 
al victoriei socialismului 
și comunismului in Ruma
nia. Ne mîndrim, de ase
menea, cu modul strălu
cit în care — prin apli
carea fermă în viață a i- 
deilor și concepțiilor dum
neavoastră — a fost a- 
sigurată rezolvarea pro
blemei naționale in Româ
nia, creindu-se condiții de 
deplină și reală egalitate 
intre toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționa
litate, de întărire continuă 
a unității și frăției tutu
ror celor ce muncesc în 
lupta pentru progresul și 
înflorirea patriei, comune
— Republica Socialistă 
Romania. Așa cum ați 
subliniat dumneavoastră, 
nu o dată, am dori ca 
naționalitățile conioctu- 
tore din toate țările să se 
bucure de cel puțin ace
leași drepturi și libertăți 
de care se bucură cete 
din România.

Apreciem preocuparea 
dumneavoastră deosebi
tă și răspunderea cu care 
acționați pentru perfec
ționarea continuă a acti
vității statului nostru so
cialist. pentru creșterea 
rolului și atribuțiilor sale 
in organizarea și desfășu
rarea întregii opere de 
construcție- socialistă. Pen
tru noi toți și pentru în
tregul popor, au o impor
tanță deosebită recentele 
precizări pe care le-ați 
făcut cu privire la carac
terul statului nostru în 
etapa actuaiă, la faptul 
că el nu mai este astăzi 
un stai al dictaturii pro
letariatului, ci, odată cu 
adincirea procesului de
mocratic, a căpătat carac
terul de stat al democra
ției muncitorești, revolu
ționare — ceea ce dă o 
perspectivă nouă, supe
rioară, dezvoltării societă
ții românești.

Dăm o înaltă apreciere 
fermității și consecvenței 
cu care acționați pentru 
întărirea și perfecționarea 
legalității socialiste, pen
tru așezarea activității 
din toate domeniile pe ba
ză de legi, pentru res
pectarea întocmai a 
tuturor reglementărilor 
legale, a normelor 

de conviețuire socială. 
A avut un profund răsu
net în conștiința poporu
lui nostru fermitatea cti 
care ați acționat pentru 
combaterea și înlăturarea 
manifestărilor și fenome
nelor nesănătoase, de ig
norare și încălcare a lega
lității. de abuzuri și ne
dreptăți care au existat în 
trecut, pentru restabilirea 
unui climat principial, le
gai și luarea măsurilor ca 
asemenea stări de lucruri 
să nu se mai repete, ca în 
societatea noastră să dom
nească legalitatea, drepta
tea. principiile umanismu
lui revoluționar. Prețuim 
în mod deosebit grija cu 
care vegheați ea nimeni 
să nu fie Pedepsit pe ne
drept și nimeni să nu ră- 
mînă nepedepsit dacă în
calcă legile țării, ca legea 
să fie una pentru toți.

Cunoaștem și prețuim, de 
asemenea. preocuparea 
dumneavoastră constantă 
pentru întărirea capacită
ții de apărare a patriei, 
concepția pe care o promo
vați eu privire la pregă
tirea și răspunderea în
tregului popor de a fi ori- 
eînd gata să respingă ori
ce agresiune, să apere cu
ceririle socialiste, revolu
ționare, independența, su
veranitatea și integritatea 
României.

Comuniștii, întregul nos
tru popor apreciază în mod 
deosebit grija și răspunde
rea cu care asigurați în
tărirea continuă a partidu
lui — ca nucleu vital al 
iniregii națiuni —. crește
rea rolului său conducător 
in întreaga operă de cons
trucție socialistă din patria 
noastră. 1 aptul că avem 
astăzi un partid puternic, 
care acționează într-o uni
tate de monolit, îndep'.i- 
nindu-și cu cinste misiu
nea istorică in transforma
rea revoluționară a socie
tății, că dispunem de. un 
puternic activ’ de cadre re
voluționare devotate trup 
și suflet cauzei socialis
mului se datorește într-o 
măsură hotărîtoare aplică
rii îndrumărilor și orien
tărilor dumneavoastră,

modului profund creator, 
dialectic în care ați abor
dat și abordați probleme
le activității de partid in 
strînsă legătură cu cerințe
le și obiectivele concrete 
ale fiecărei etape de dez
voltare a societății noastre 
Pe calea socialismului. O 
importanță deosebită au 
ideile și concepțiile dum
neavoastră cu privire la 
necesitatea ca partidul 
să-și desfășoare întreaga sa 
activitate in strînsă uni
tate cu poporul, să asigu
re participarea la viața 
societății a tuturor clase
lor și categoriilor sociale, 
a maselor largi ale fe- 

t meilor și tinerei genera
ții, a oamenilor muncii 
fără deosebire de naționa
litate, să promoveze cu 
fermitate interesele vitale 
și aspirațiile supreme ale 
întregii națiuni. Aceasta 
a făcut și face ca parti
dul nostru să fie urmat 
cu profundă încredere de 
popor, să fie înconjurat 
de dragostea și știma în
tregii noastre națiuni. Ne 
mîndrim cu toții cu glo
riosul nostru partid, de 
la care emană tot ce are 
mai bun, mai înaintat so
cietatea noastră, și care, 
călit în luptă și strîns u- 
nit în jurul dumnea

voastră. conduce cu fer
mitate și înaltă răspun
dere patria noastră so
cialistă spre culmi tot 
mai înalte de civilizație, 
bunăstare și progres — 
spre comunism.

Studiind în mod profan i 
realitățile românești, apli
când creator adevărurile 
generale, universal vala
bile, principiile materia
lismului dialectic și isto
ric la condițiile concrete 
din România, ați adus și 
aduceți o contribuție de 
inestimabilă valoare Ia
înnoirea și dinamizarea 
permanentă a gindirii și 
practicii revoluționare din 
patria noastră. Ia îmbo
gățirea cu noi idei, con
cluzii și concepte a te
zaurului socialismului ști
ințific. a patrimoniului 
cunoașterii și creației is
torice universale.

Reprezintă o contribu
ție strălucită la dezvolta
rea teoriei revoluționare 
concluziile și ideile pe 
care le-ați formulat în ex
punerea dumneavoastră 
Ia plenara ideologică a 
partidului din iunie anul 
trecut — adoptată ca do
cument programatic 
partidului —, precum 
în strălucitul Raport
care l-ați 
Conferința 
partidului.

prezentat 
Națională 
cu privire 

al 
și 

pe 
la 
a

la
stadiul și cerințele obiec
tive ale dezvoltării socia
liste a României in etapa 
actuală și in perspectivă. 
Tezele dumneavoastră cu 
privire la sarcinile și ro
lul partidului și statului 
in noile condiții de astăzi. 
Ia procesul de adîacire a 
democrației socialiste, a- 
nalizele profund științifice 
pe care le-ați făcut în le
gătură cu contradicțiile 
din societatea socialistă și 
la modul de soluționare 
a lor au înarmat întregul 
nostru popor cu un 
program clar pentru 
continuarea fermă, pe o 
treaptă superioară, a în
tregii opere de construc
ție economică și socială, 
pentru sesizarea și lichi
darea la timp a nefancor- 
danțelor care apar în di
ferite etape ale dezvoltării 
societății, pentru depăși
rea oricăror greutăii și asi
gurarea mersului ferm îna
inte al patriei pa calea 
socialismului și comunis
mului.

Nu putem să nu sublini
em. și cu acest prilej, pre
ocuparea dumneavoastră 
deosebită pentru educarea 
revoluționară a oamenilor 
mumii, pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a 
poporului și înarmarea lui 
cu o concepție înaintată, 
matevialist-dialeclieă și is
torică, despre viață și so
cietate. Apreciem, toto
dată, marea pasiune cu 
care militați pentru for
marea omului nou, înain
tat al societății noas
tre, pentru cultivarea in 
rindurile tinerei generații, 
ale întregului popor, a pa
triotismului. a dragostei și 
răspunderii față de țară 
și partid, pentru promo
varea fermă în viața so
cială și în relațiile dintre 
oameni a principiilor eticii 
și echității socialiste. O 
puternică înrîurire asu
pra vieții noastre sociale

(Continuare m pag. a 3-a)
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are promovarea consec
ventă de către dumnea
voastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a înal
telor principii ale umanis
mului nou, revoluționar — 
ce caracterizează întrea
ga dumneavoastră viață 
și activitate —, care pune 
în centrul său libertatea, 
demnitatea șt fericirea o- 
tnuiui. grija pentru crea
rea climatului celui mai 
propice de înflorire mul
tilaterală a personalității 
umane.

In prezent, întregul nos- 
U tnr popor, profund însu

flețit de hotăririle Con
ferinței Naționale, de în
demnurile și chemările 
pe care i le-ați adresat de 
la tribuna înaltului forum 
al comuniștilor români — 
și care constituie un am
plu program de perspec
tivă pentru mersul înain
te al patriei noastre în ac
tualele condiții interne și 
internaționale —, acțio
nează cu abnegație și spi
rit gospodăresc pentru în
făptuirea cu succes în via
ță a programelor de dez
voltare economică și so
cială a țării, pentru reali
zarea unei calități noi, su
perioare, în toate domeni
ile de activitate, pentru 
îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului 
cincinal. Raportul dum
neavoastră la Conferința 
Națională, în care, 
odată cu relevarea marilor 
succese și înfăptuiri ale 
socialismului, atrageți a- 
fenția partidului și statu
lui, întregii națiuni asu
pra unor deficiențe și ră- 
inîneri în urmă care mai 
există in activitatea noas
tră, asupra unor dificul
tăți și greutăți pe care 
le mai avem de înfruntat, 
mobilizează puternic for
țele. energia și voința în
tregului popor de a per
fecționa continuu activi
tatea economico-socială in 
toate domeniile, de a va
lorifica la un nivel tot 
m»s înalt potențialul ma- 

• lerial și uman de «are 
dispune societatea noas
tră. Strîns unit în jurul 
partidului, al dumnea
voastră, tovarășe -secretar 
general, întregul nostru 
popor este hotărît să în
făptuiască neabătut poli
tica partidului pe care o 
promovați cu atîta înflă
cărare, să facă totul pen
tru edificarea noii orîn- 
duiri pe pămintul patriei.

Mult stimate si iubite
- , . A

tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Slujind cu inepuizabilă 
energie interesele vitale 
ale țării și poporului ro
mân, cauza socialismului 
în România, ați intrat, 
totodată, în conștiința în
tregii lumi, ca promotor 
înflăcărat al celor mai 
nobile idealuri de înțele
gere, colaborare și pace 
intre națiuni, ca strălucit 
luptător pentru cauza in
dependenței și suverani
tății popoarelor, pentru 
apărarea dreptului funda
mental al națiunilor, al 
oamenilor la viață, la pa
ce, la existență liberă și 
demnă.

în anii de cînd vă a- 
flați în fruntea partidu
lui și a statului. România 
a promovat o politică fer

mă de pace și colaborare, 
a participat cu profund 
spirit constructiv la dez
baterea și soluționarea 
marilor și complexelor 
probleme ale epocii noas
tre — ceea ce i-a adus o 
largă recunoaștere și pre
țuire internațională, a si
tuat-o pe un loc demn, ?e 
cinste, in rîndul națiuni
lor lumii. Nicicînd, iu 
nici o perioadă a istoriei 
sale, Româpia nu s-a bu
curat de tin asemenea 
înalt prestigiu internațio
nal, nu a avut atiția prie
teni cum are astăzi pe toa
te meridianele lumii. A- 
nalizelc strălucite, profund 
științifice pe care te fa
ceți in legătură cu
diferitele probleme și
aspecte ale evoluției vie
ții internaționale, cu ten
dințele ce se confruntă pe 
arena mondială, concluzi
ile pe care le desprindeți 
în legătură cu direcțiile in 
care trebuie acționat Pen
tru salvgardarea păcii, pen
tru întărirea colaborării și 
încrederii intre state, gă
sesc un profund ecou in 
rîndul popoarelor, al for
țelor înaintate de pretu
tindeni.

Este unanim recunoscu
tă și apreciată excepțio
nala activitate pe care o 
desfășurați pentru aplica
rea fermă in viața inter
națională, în relațiile din
tre state, a principiilor noi, 
democratice, de deplină e- 
galitate în drepturi, res
pect al independenței și 
suveranității naționale, ne- 
inestec în treburile interne 
si avantaj reciproc, de ne- 
recurgere la forță și la a- 
menințarea cu folosirea 
forței. Viața a confirmat și 
confirmă necontenit va
labilitatea acestor princi
pii, faptul că ele consti
tuie o condiție sine qua 
non a dezvoltării unor re
lații normale între state, a 
evitării conflictelor și stă
rilor de încordare, a asi
gurării păcii în lume.

în actualele împrejurări 
internaționale, cînd pe 

plan mondial s-a ajuns 
la o încordare deosebită, 
cînd viața, libertatea și in
dependența popoarelor, li
niștea și pacea întregii huni 
sînt tot mai grav puse in 
pericol, chemările și în
demnurile dumneavoas
tră de a face totul, pînă 
nu e prea tîrziu, pentru a 
se înlătura pericolul răz
boiului, pentru a se îm
piedica agravarea situa
ției internaționale și a se 
păși ferm pe calea reluă
rii și continuării politicii 
de destindere, de colabora
re și pace — au o puter
nică rezonanță internațio
nală și se bucură de o lar
gă aprobare în rîndurile 
tuturor națiunilor lumii.

Popoarele, forțele înain
tate de pretutindeni cu
nosc și apreciază poziți
ile constructive ale Româ
niei, energia cu care mili
tați pentru lichidarea po
liticii de forță și amenin
țare cu forța, pentru solu
ționarea tuturor diferende
lor dintre state numai și 
numai pe cale pașnică, prin 
tratative. Se bucură de o 
largă adeziune internațio
nală propunerile și iniția
tivele de pace și dezarma
re ale României, perseve
rența cu care dați glas vo
inței și liotărîrii națiunii 
noastre de a face totul pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru preîntîmpi- 
narca războiului și oprirea 
cursului evenimentelor 
spre o catastrofă nuclea
ră. Marile acțiuni și ma
nifestări de masă desfă
șurate in România in fa
voarea păcii și dezarmării, 
propunerile și acțiunile 
dumneavoastră pe linia o- 
pririi cursei înarmărilor, 
a reducerii cheltuielilor mi
litare au sporit și sporesc 
necontenit imensul pres
tigiu internațional de care 
vă bucurați, ca strălucit 
luptător împotriva politicii 
de confruntare și război, 
pentru înțelegere și co
laborare intre națiuni, pen
tru o lume fără arme și 
fără războaie.

Sînt larg cunoscute e- 
forturile pe care Ie des
fășurați pentru înfăptui
rea securității si păcii in 

Europa, pentru succesul 
reuniunii de la Madrid și 
convocarea unei conferin
țe consacrate încrederii și 
dezarmării pe continent, 
pentru oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune și 
retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru o 
Europă unită, a păcii și 
colaborării, fără nici un 
fel de arme nucleare. Este, 
de asemenea, cunoscută și 
apreciată preocuparea dum
neavoastră statornică pen
tru întărirea colaborării și 
păcii în Balcani, pentru 
transformarea acestei re
giuni într-o zonă a bunei 
vecinătăți și conlucrării 
rodnice, intr-o regiune fără 
nici un fel de arme nu
cleare.

România socialistă se 
bucură de o mare prețuire 
în rîndul țărilor în curs 
de dezvoltare pentru po
litica consecventă pe care 
o promovează și pentru 
poziția dumneavoastră 
constructivă privind lichi
darea subdezvoltării, a ma
rilor decalaje dintre țările 
sărace și țările bogate, 
pentru instaurarea unei noi 
ordini economice interna
ționale care să favorizeze 
progresul mai rapid al 
tuturor țărilor și îndeosebi 
al celor râmase in urmă, 
să asigure stabilitatea eco
nomică mondială, atenua
rea și depășirea marilor 
dificultăți pe care le cre
ează criza economică 
mondială.

Partidul și poporul nos
tru dau o deosebită apre
ciere activității neobosite 
pe care o desfășurați pen
tru dezvoltarea colaborării 
și solidarității cu toate 
partidele comuniste și mun
citorești, pentru realiza
rea unei unități noi in 
mișcarea comunistă si mun
citorească, bazată pe de
plină egalitate, pe dreptul 
fiecărui partid de a-Și sta
bili, de sine stătător, stra
tegia și tactica revoluțio
nară in conformitate cu 
cerințele și condițiile con

crete din țara în care își 
desfășoară activitatea. Sini, 
de asemenea, cunoscute și 
apreciate preocupările Și 
inițiativele dumneavoastră 
privind lărgirea continuă u 
legăturilor partidului nos
tru cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu 
mișcările de eliberare na
țională, cu forțele demo
cratice, progresiste și anti- 
imperialiste de pretutin
deni, in lupta pentru pace 
și progres social, pentru o 
lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

Contactele și convorbiri
le pe care le purtați cu 
conducători de partide co
muniste și muncitorești, de 
organizații democratice, 
progresiste, vizitele reci
proce și intîlnirile dum
neavoastră cu șefi de state 
și guverne, cu oameni po
litici de pretutindeni, de
clarațiile comune și docu
mentele pe care le-ați sem
nat cu prilejul acestor in- 
tilniri — sînt tot atîtea 
mărturii concrete ale vo
inței României de pace și 
colaborare, ale întregului 
prestigiu de eare țara 
noastră și dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă 
bucurați pe arena mondi
ală.

Se bucură de o largă a- 
probare în rîndul popoa
relor lumii poziția Româ
niei — pe care o exprimați 
cu perseverență, în toate 
împrejurările privind parti
ciparea egală a tuturor 
statelor, fie ele mari, mij
locii sau mici, la dezbate
rea și soluționarea pro
blemelor ce confruntă o- 
menirea contemporană, 
creșterea rolului O.N.l . in 
viața internațională, în
crederea pe care o mani
festați in forța unită a 
popoarelor, in capacitatea 
lor de a opri cursul peri
culos al evenimentelor spre 
confruntare și război, spre 
prăpastie și de a asigura, 
în strinsă unitate, un curs 
nou in politica mondială 
spre destindere, colabora
re și pace.

Dorim, mujt iubite și 

stimate tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm 
— și cu prilejul acestei a- 
niversări — de hotărîrea 
noastră neabătută de a ur
ma, întotdeauna, înaltul 
exemplu pe care ni-f ofe
riți in permanență, de a 
munci cu abnegație și dă
ruire revoluționară pentru 
a înfăptui obiectivele is
torice stabilite de Congre
sul al XII-lea și Confe
rința Națională. Stil» că 
soluționarea problemelor 
complexe care ne stau în 
față, lichidarea neajunsu
rilor și greutăților pe care 
le mai întîmpîc.ăin nece
sită un efort uriaș, con
centrarea tuturor energi
ilor noastre, ale întregu
lui popor, dar nu vom 
precupeți nimic pentru 
transpunerea neabătută în 
viață a Programului parti
dului de edificare a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înain
tare a României spre co
munism. Ne angajăm cu 
toții să milităm e» toate 
forțele pentru creșterea 
continuă a rolului condu
cător al partidului și pen
tru întărirea statului nos
tru socialist, pentru a face 
și mai puternică unitatea 
partidului și poporului in 
jurul dumneavoastră, pen
tru a asigura înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor 
Conferinței Naționale și a 
tuturor obiectivelor sta
bilite de Congresul al XII- 
lea privind trecerea Româ
niei la un nou stadiu de 
dezvoltare — la stadiul de 
țară socialistă mediu dez
voltată. Vom face totul 
pentru înfăptuirea măre
țelor idealuri ale socialis
mului și comunismului, pe 
care le-ați slujit și le slu
jiți de mai bine de cinci 
decenii, cu nemărginit de
votament și înaltă răspun
dere față de popor, față 
de destinul istoric al Ro
mâniei.

în acest moment sărbă
toresc, di nd glas gloduri
lor și simțămintelor între
gului nostru partid, ale 
comuniștilor și tuturor 
constructorilor socialismu
lui din România, vă do
rim, din toată inima, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne 
trăiți ani rnulți și fericiți, 
să vă bucurați de multă 
sănătate și putere de man
că, pentry a conduce pa
tria noastră socialistă spre 
noi și noi victorii, spre 
mari și minunate împli
niri, demne de măreața 
epocă marcată de puterni
ca dumneavoastră perso
nalitate.

Vă dorim, în continua
re, noi realizări in activi
tatea de supremă răspun
dere pe care o desfășurați 
în fruntea partidului și 
statului, tinerețe veșnică, 
zile pline de satisfacții și 
bucurii, multă fericire, îm
preună cu tovarășa dum
neavoastră de viață și de 
luptă, mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, îm
preună cu întreaga fami
lie, cu toți cei ce vă sînt 
dragi și apropiați.

La multi ani, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !
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Ora 17,00... Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sosește 
în Sala Palatului Repu
blicii, care găzduiește a- 
ccst moment aniversar. 
Marele și iubitul sărbăto
rit este primit cu multă 
însuflețire, cu vii aplauze, 
urale și ovații. Răsună a- 
poi urarea pe care întregul 
popor o adresează cu toată 
căldura sufletească con
ducătorului partidului și 
statului „Ceaușescu — La 
multi ani !".

împreună cu tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, în pre
zidiul adunării iau loc to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
star.

In prezidiu iau loc, de 
asemenea, membri de 
partid cu stagiu din ilega
litate.

Punînd pregnant în lu
mină unitatea de nezdrun- 
c nat a întregului popor în 
jurul partidului, al secre
tarului general, adunarea 
solemnă reunește membrii 
Comitetului Central al 
partidului, ai Consiliului 
de S'.at și ai Guvernului, 
activiști de partid și de 
stat, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, re
prezentanți ai oamenilor 
muncii din industrie, a- 
gricultură, transporturi și 
construcții, militari ai for
țelor armate și luptători 
dm gărzile patriotice, oa
meni de știință, artă și cul
tură din întreaga țară.

Sala Palatului este festiv 
im podobită.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

în deschiderea adunării, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, dă citire 
Mesajului adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu de 
Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guver
nul Republicii Socialiste 
România.

Toți cei prezenți ascultă 
cu intensă emoție, bucu
rie și satisfacție Mesajul 
în care se regăsesc gîndu- 
rile și simțămintele între
gului nostru popor.

înmînînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Mesa
jul, tovarășul Constantin 
Dăscălescu îl felicită căl

duros, îl îmbrățișează pc 
conducătorul partidului, 
președintele Republicii.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, dă 
citire Hotărîrii comune a 
Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România privind 
conferirea Medaliei Oma
giale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. întreaga asis
tență trăiește cu legitimă 
mîndrie patriotică acest 
moment de mare semni
ficație, care găsește un 
larg ecou în sufletul și 
conștiința întregii națiuni.

Tovarășul Ștefan Voitec 
înmînează apoi, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu înal
ta distincție, felicitîndu-1 
cu căldură și îmbrățișîn- 
du-1 cu dragoste și stimă.

Medalia reproduce în re
lief portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în ju
rul căruia sint înscrise cu
vintele „Socialism — In
dependență — Libertate — 
Pace — Progres". La ba
za medaliei se află o e- 
șarfă încadrată de lauri și 
pe care se poate citi : „50 
de ani de activitate revo
luționară".

Pe revers sint imprima
te Stema țării, o cunună 
de lauri și frunze de ste
jar, precum și cuvintele 
„Republica Socialistă Româ
nia". Pe un pergament 
este gravat următorul text : 
„Vibrant omagiu și înaltă 
prețuire din partea între
gului popor și a Partidu
lui Comunist Român, cu 
prilejul aniversării a 50 de 
ani de activitate' revolu
ționară și a 65 de ani de 
viață. 26 ianuarie 1983".

Impresionanta manifes
tare a continuat cu pre
zentarea mesajelor de fe
licitare adresate conducă
torului partidului și statu
lui nostru de reprezentan
ții comuniștilor din întrea
ga țară, ai instituțiilor cen
trale de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
ai puternicelor detașa
mente muncitorești din ma
rile întreprinderi, combi
nate industriale și șantie
re, ai țărănimii, ai oame
nilor de știință, artă și 
cultură, ai armatei și ai 
tinerei generații.

Prima delegație care 
prezintă mesajul este cea 

a membrilor de partid cu 
stagiu din ilegalitate. Me
sajul este citit de tovarășul 
Ion Popescu Puțuri.

Tovarășul Gheorghe
Pană, membru al Comite- 
tulifi Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., a 
dat citire mesajului dele
gației Organizației de partid 
a Capitalei.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este înmînat 
Mesajul delegației Marii 
Adunări Naționale de către 
tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele M.A.N.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primeș
te mesajul Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, citit de președintele 
executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S., tovarășa 
Tamara Maria Dobrin.

Președintele Biroului 
C.C. al O.D.U.S., tovarășul 
Constantin Arseni, prezintă 
Mesajul delegației Comite
tului Central al Organiza
ției Democrației și Unității 
Socialiste.

Mesajul Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii a fost citit de tovară
șul Emil B o b u, mem
bru al Comitetului 
Politic Executiv, se
cretai- al C.C. al P.C.R., 
președintele Biroului Exe
cutiv al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Tovarășul Nicolae Cons
tantin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., dă citire Mesa
jului delegației Consiliului 
Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din 
România ;

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sint înmiita- 
te apoi mesajele de felici
tare din partea delegați
ilor de oameni ai muncii 
din următoarele mari uni
tăți industriale ale țării : 
întreprinderea „23 Au
gust" București, întreprin
derea „Tractorul" Brașov, 
Combinatul de utilaj greu 
Iași, întreprinderea de a- 
vioanc Craiova, întreprin
derea „Electronica" Bucu
rești, Combinatul siderur
gic Galați, Combinatul 
metalurgic Cîmpia Turzii, 
întreprinderea minieră Lu- 
peni, întreprinderea mi

nieră Rovinari, Trustul pe
trolului Bolintinu, între
prinderea de prospecțiuni și 
explorări geologice Mara
mureș, Combinatul pe
trochimic Pitești, Combi
natul chimic Rîmnicu Vîl- 
cea, întreprinderea elec- 
trocentrale Porțile de Fier, 
întreprinderea de confec
ții și tricotaje București, 

întreprinderea „Porțelanul" 
Alba Iulia, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Su
ceava, Regionala căi fe
rate București, Centrala 
Canal Dunăre — Marea 
Neagră, Trustul de cons
trucții industriale și agro
zootehnice București.

Urmează delegația Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, al că
rei mesaj este citit de to
varășul Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

în continuare, înmînea
ză mesaje de felicitare to
varășului Nicolae 
Ceaușescu delegațiile oa- 
menil'or muncii din urmă
toarele unități agricole : 
întreprinderile agricole de 
stat Urleasca, județul Bră
ila, și „Mihail Kogălni- 
ccanu", județul Constan
ța, stațiunile de mașini a- 
gricole din Furculești, ju
dețul Teleorman, și Peci- 
ca, județul Arad, coopera
tivele agricole de produc
ție din Scornicești, jude
țul Olt, Gurbănești, ju
dețul Călărași, „Gheorghe 
Doja", județul Ialomița, 
din Bucov, județul Pra
hova, Petrești, județul Dîm
bovița, Topolovățu, jude
țul Timiș.

Tovarășul Ștefan Mocu- 
ța, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al PtC.R., prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., pre
zintă Mesajul delegației 
Organizației de partid a 
județului Cluj.

La rîndul său, primul 
secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., to
varășul Ion Radu, dă citi
re Mesajului delegației 
Organizației de partid a 
județului.

Tovarășa Ana Mureșan, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor, prezintă Mesajul 
delegației Consiliului Na
țional al Femeilor.

Tovarășul Ion Ursu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, a prezentat 
Mesajul delegației oame
nilor de știință, artă, cul
tură și din învățămînt.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i se înmînea
ză apoi mesaje de felici
tare de către reprezentan
ții oamenilor de știință din 
domeniile chimiei ; fizicii 
și energiei nucleare ; ma
tematicii și cercetării ști
ințifice și tehnice ; cerce
tării construcțiilor de ma
șini și metalurgiei.

Tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
maghiară, prezintă Mesa
jul Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
maghiară.

Consiliul oameniloi' mun
cii de naționalitate ger
mană este și el reprezen
tat la această scumpă a- 
niversare de o delegație, al 
cărei mesaj este citit de 
tovarășul Eduărd Eisen- 
burger, președintele con
siliului.

Mesajul delegației Orga
nizației de partid a jude
țului Iași este transmis de 
tovarășul Leonard Cons
tantin, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv- al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului județean Iași al 
P.C.R.

Organizația de partid 
a județului Ti
miș, și-a exprimat sen
timentele de adîncă stimă 
și prețuire în Mesajul ci
tit de tovarășul Cornel 
Pacoste, prim-secretar al 
Comitetului județean Ti
miș al P.C.R.

Mesajul delegației Mi
nisterului Apărării Națio
nale, este transmis de ge
neral-colonel Constantin 
Olteanu, membru suple
ant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării națio
nale.

Mesaje de felicitări sînt 

înmînate, de asemenea, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de delegația’ 
Gărzilor patriotice. în con
tinuare, general-maior A- 
lexandru Petrician, locți
itor al șefului de Stat Ma
jor al Gărzilor patriotice 
de la C.C. al P.C.R., în
mînează Mesajul delega
ției gărzilor patriotice, iar 
tovarășul George Homoș- 
tean, ministru de interne, 
Mesajul delegației Minis
terului de Interne.

în acordurile cunoscu
tului cîntec patriotic „U- 
teciștii de astăzi, comuniș
tii de mîine", în sală ,îsi 
face apariția dc/șgația .ti
neretului și studenților, 
purtînd drapelele partidu
lui și statului, precum și 
ale celor două organizații 
revoluționare 
ale tineretului. Mesajul 
lor este citit de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu. 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

Sunete de ’trompete și 
ropote de tobe anunță so
sirea în sală a delegației 
celor mai tinere vlăstare 
ale țării — pionierii și șoi
mii patriei. Din rîndul lor 
se desprinde un grup de 
copii, care, îmbujorați de 
emoție, rostesc cu voci cris
taline Mesajul Consiliului 
Național al Pionierilor și 
Comisiei Șoimilor Patriei, 
exprimat în înaripate 
versuri.

în încheierea adunării 
solemne ia cuvîntul tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Roman, pre
ședintele Republicii So
cialiste România.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru este urmărită cu vie 
atenție și deosebit interes 
și subliniată cu puternice 
și îndelungi aplauze și u- 
rale.

Asistența aclamă înde
lung pentru gloriosul nos
tru partid comunist, pen
tru secretarul său gene
ral, pentru patri;/1 noastră 
socialistă, independ i, 
liberă, demnă și înflori
toare, pentru minunatul 
nostru popor, constructor 
al 'socialismului și comu
nismului.

în sală răsună vibrant 
acordurile Imnului Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste — „E scris 
pe tricolor unire".

în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară a președintelui României și aniversarea zilei sale 

de naștere, în Argentina a apărut volumul
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BUENOS AIRES 25 (A-
gerpresj. — Sub auspici
ile ambasadei țării noas
tre din Buenos Aires și 
ale editurii „Enrique Rue
da" din Argentina, marți 
a avut loc, la sediul a- 
cestei edituri, ceremonia 
de lansare a lucrării 
„Nicolae Ceaușescu — De
mocratizarea relațiilor in
ternaționale".

Lucrarea a fost editată 

recent în Argentina în 
versiunea spaniolă și este 
consacrată omagierii a 50 
de ani de activitate re
voluționară neîntreruptă 
închinată propășirii pa
triei și poporului român 
și aniversării zilei de naș
tere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La manifestare au parti
cipat numeroase oficialități 
argentiniene, reprezentanți 

ai ministerului relațiilor 
externe, lideri ai partide
lor politice, oameni de ști
ință și cultură, reprezen
tanți ai corpului diploma
tic acreditați la Buenos 
Aires, oameni de afaceri, 
ziariști. în cuvîntările ros
tite participanții au rele
vat personalitatea politică 
proeminentă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
semnificația apariției în 
Argentina a acestei lucrări.

memento
TV.

î 16,00 Telex.

: 16,05 E țara-n-sărbătoare. 
Melodii populare 
despre patrie și 
partid.

; Z

; 16,20 Raport muncitoresc 
la marea sărbă
toare. Reportaj.

; 16,40 Viața culturală.
i — Artă și contempo

raneitate. Reporta
je, interviuri, con

semnări, urări din 
partea oamenilor 
de cultură.

17,10 Amfiteatru stu
dențesc. învățămîn- 
tul superior în epo
ca Ceaușescu.

20,00 Telejurnal.

20,30 Să ne trăiți cit țara, 
pentru țară.
Spectacol omagial 
realizat de Radio- 
televiziunea Româ
nă în colaborare 
cu Consiliul Cul
turii și Educației 
Socialiste.

21,40 Telejurnal. ' ț&

22,00 Melodii îndrăgite.

FILME
PETROȘANI — 7 No- ; 

iembrie ; Cursa infernală; : 
Unirea : Fericire de țigan. j

LONEA : Pietonii ae- ș 
rului. :

AN1NOASA : Provin- ’ 
ciala. !

VULCAN — Luceafărul: 1 
Julek. 1

LUPENI — Cultural ; ț
Regina din Tirnovo.

URICANI : Bonner ’
fiul.
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