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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a fost sărbătorit de membrii Comitetului 

Politic Executiv al C. C. al P. C. R.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a fost sărbătorit, joi, 
26 ianuarie, de membrii 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere și împlinirii a peste 
50 de ani de activitate re
voluționară.

La ceremonie, care a a- 
vut loc la sediul Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Lu
dovic Fazekas, Alexandri
na Găinușe, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu. Constantin Oltea- 
nu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Ste
fan Andrei, Ștefan Bîrlea, 
Miu Dobrescu, Marin E- 
nache. Petru Enache, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ștefan Mo- 
cuța, Ana Mureșan, Elena 
Nae, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter.
Tovarășul Constantin Dăs

călescu, membru al Comi

tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, a dat 
citire Scrisorii adresa
te tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul Po
litic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România.

Mulțumind cu căldură 
pentru sentimentele ce i-au 
fost exprimate, pentru fe
licitările adresate, precum 
și pentru urările transmi
se în Scrisoare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
rostit o cuvîntare, care a 
fost urmărită cu deosebită 
atenție de cei prezenți și 
subliniată cu puternice a- 
plauze.

Imbrățișîndu-1 cu deose
bită căldură pe conducă
torul iubit al partidului și 
statului nostru, membrii 
Comitetului Politic Execu
tiv au exprimat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu sen
timentele de profundă dra
goste și prețuire pe care 
comuniștii, întreaga noas
tră națiune le nutresc fa
ță de proeminentul nostru 
conducător, revoluționarul 
și patriotul înflăcărat, mili
tantul de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești,
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Mult stimate și iubite tovarâșe Nicolae Ceaușescu

Ceremonia prezentării 
mesajelor și felicitărilor

»*
Cu prilejul aniversării 

zilei de naștere și împli
nirii a peste cinci decenii 
de activitate revoluționară, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
i-au fost prezentate, în 
cadrul unei ceremonii care 
a avut loc în ziua de 26 
ianuarie la sediul C.C. al 
P.C.R., mesaje și felici
tări din partea oamenilor 
muncii din industrie, agri
cultură, din domeniul știin
ței, invățămîntului și cul
turii, a unor organizații 
de partid, de masă și ob
ștești, a militarilor forțelor 
noastre armate, precum 
și a Guvernului Republicii 
Sccialiste România.

împreună cu condu ?ăto- 
rul partidului și statului, 
la ceremonie a luat parte 
tevarășa Elena Ceaușescu.

Desfășurată în această 
zi de scumpă aniversare, 
ceremonia înmînării mesa
jelor s-a constituit îțitr-un 
profund și respectuos oma
giu pe care comuniștii, 
toți cetățenii țării, români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități îl aduc 
conducătorului iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai stimat fiu ai na

țiunii, ce întruchipează 
cele mai nobile virtuți 
ale acesteia, patriot și re
voluționar înflăcărat, care 
și-a făcut din slujirea 
partidului și poporului 
teiul suprem al pilduitoa
rei sale vieți și activități 
revoluționare, luptător fără 
preget pentru libertatea, 
independența, propășirea și 
fericirea patriei, ctitorul 
noii Românii, proeminentă 
personalitate a lumii con
temporane, militant neobo
sit pentru triumful idealu
rilor socialismului și 
păcii. Totodată, ceremonia 
a dat glas, în deplină uni
tate de simțire cu întrea
ga țară, sentimentelor de 
fierbinte dragoste, de ne
mărginită prețuire și re
cunoștință ale tuturor ce
tățenilor patriei, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru rodnica și neobosi
ta activitate ce o desfă
șoară în fruntea partidu
lui și statului, strălu -it 
confirmată de realizările 
fără precedent în întreaga 
ncistră istorie — obținute 
în cei 19 ani de cînd, prin 
voința unanimă a națiunii, 
conduce destinele Româ
niei socialiste, profund sti
mată și respectată astăzi
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Dînd glas celor mai vibrante 
simțăminte de stimă ți prețuire 
ale întregului nostru partid și 
popor, dorim să vă adresăm — la 
aniversarea zilei, dumneavoastră 
de naștere și împlinirea a peste 
50 de ani de activitate revoluțio
nară — cele mai calde'felicitări 
și urări de viață îndelungată, in 
depiină sănătate și putere de mun
că, spre binele și înălțarea patriei, 
al cauzei edificării socialismului și 
comunismului pe pămîntul Româ
niei.

Ne este tuturor deosebit de plă
cut ca, în această zi aniversară, 
dragă întregii noastre națiuni — 
înscrisă cu litere de aur în isto
ria națională —, să aducem, cu 
cel mai înalt respect, un fierbinte 
omagiu, proeminentei dumnea
voastră personalități de patriot și 
revoluționar înflăcărat, militant 
de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești, neobosit luptător 
pentru triumful în lume al idea
lurilor nobile de pace, colaborare 
și progres social.

împreună cu întregul partid și 
Popor, dorim să vă exprimăm, și 
cu acest prilej, cea mai înaltă 
recunoștință și prețuire pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pentru 
bunăstarea și fericirea patriei noas
tre socialiste, pentru înaintarea ei, 
in deplină independență și liber
tate, spre culmi tot mai înalte de 
civilizație și progres.

Se bucură de o unanimă apre
ciere și constituie un însuflețitor 
exemplu pentru noi, pentru în
tregul partid și pentru toți 
cei ce muncesc din patria noastră, 
minunatele dumneavoastră calități 
de eminent conducător politic și 
de stat, de comunist și ginditor 
revoluționar, care și-a consacrat 
întreaga viață înfăptuirii marilor 
idealuri ale socialismului și comu
nismului, slujirii — cu devotament 
neabătut și totală dăruire — cau
zei drepte și nobile a clasei 
muncitoare, a bunăstării poporului, 
a libertății, demnității și indepen
denței patriei. Dîrzenia revoluțio
nară, curajul și neînfricarea cu 
care ați acționat încă din primii 
ani ai tinereții — în condițiile 
extrem de grele ale ilegalității — 
pentru apărarea intereselor fun
damentale ale poporului, împotri
va nedreptății și exploatării, a 
fascismului și războiului, pentru 
libertate și pace s-au înscris ca 
nepieritoare pagini luminoase în 
istoria partidului și a patriei 
noastre.

întregul nostru popor cunoaște

și dă o inaltă apreciere rolului ho- 
tărîtor pe care l-ați avut și îl 
aveți in elaborarea și înfăptuirea 
mărețelor obiective ale edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României, 
strălucitei dumneavoastră contri
buții la fundamentarea Progra
mului partidului, la promovarea 
celor mai viabile căi și soluții 
pentru rezolvarea problemelor 
complexe menite să asigure mer
sul ferm înainte al țării pe calea 
socialismului și comunismului a 
progresului material și spiritual.

Prodigioasa dumneavoastră acti
vitate de conducător politic și de 
stat, pătrunsă de un desăvirșit 
spirit revoluționar, patriotic și de 
o înaltă responsabilitate pentru 
destinele României, ideile și orien
tările dumneavoastră, de o ines
timabilă valoare teoretică și prac
tică, și-au găsit o strălucită mate
rializare în mărețele succese și 
realizări pe care națiunea noas
tră le-a obținut în cele aproape 
două decenii de cînd vă aflați în 
fruntea partidului și a statului — 
perioada cea mai bogată în împli
niri din întreaga istorie națională 
și pe care, astăzi, poporul a le- 
gat-o trainic, și pentru totdeauna, 
de numele și fapta dumneavoastră, 
numind-o, cu legitimă mîndrie, 
„Epoca Ceaușescu". Puternic mobi
lizați de gindirea și acțiunea dum
neavoastră creatoare, oamenii 
muncii au înălțat în acești ani. 
pe întreg cuprinsul patriei, minu
nate construcții industriale și so- 
cial-culturale, au construit noi 
orașe și au schimbat înfățișarea 
tuturor localităților, au ridicat la 
viață nouă, înfloritoare, toate re
giunile țării. Sub conducerea glo
riosului nostru partid, întregul 
popor a dobindit, an de an, noi și 
tot mai mari realizări pe calea 
edificării unei vieți demne, libere 
și fericite. Proiectele îndrăznețe 
elaborate, în urmă cu aproape 
două decenii, au devenit astăzi 
realități concrete; s-au transfor
mat în certitudini, țara noastră 
înaintînd ferm și neabătut pe dru
mul progresului în toate domeniile 
de activitate.

Sîntem mîndri de a fi membrii 
unui partid cum este Partidul 
Comunist Român — centrul vital 
și conștiința întregii națiuni — 
la întărirea căruia dumneavoastră 
ați adus și aduceți o contribuție 
inestimabilă. Ne oferiți tuturor 
un înalt exemplu prin preocupa
rea permanentă ce o manifestați

pentru creșterea rolului conducă
tor al partidului in societate și 
pentru întărirea legăturilor sale 
cu masele largi ale poporului, 
pentru imprimarea unui stil dina
mic, profund creator și novator în 
intreaga activitate a organelor ți 
organizațiilor de partid, pentru 
adincirea democrației interne de 
partid și pentru găsirea celor mai 
corespunzătoare forme politico- 
organizatorice în vederea promo
vării neabătute a principiilor 
muncii colective, a responsabili
tății revoluționare în întreaga ac
tivitate de partid. Ne însuflețeș
te și ne mobilizează pe toți pa
siunea și înflăcărarea cu care ac
ționați ca partidul nostru să fie 
și să rămînă un partid mereu 
tinăr, dinamic, strins legat de 
mase, să se afirme, în toate do
meniile de activitate, ca promo
tor consecvent al spiritului re
voluționar. al noului, al concepției 
înaintate despre lume și viață.

Prețuim cu toții modul magis
tral în care conduceți măreața 
operă de edificare a noii socie
tăți in strinsă legătură cu poporul 
și pentru popor. Ați manifestat ți 
manifestați o preocupare deose
bită pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de producție ți sociale, 
pentru întărirea statului socialist
— ca organizator al întregii opere 
de construcție socialistă — pentru 
perfecționarea funcțiilor și a for
melor sale de activitate în depli
nă concordanță cu stadiul ți ce
rințele obiective concrete ale dez
voltării societății noastre în ac
tuala etapă și în perspectivă. Ați 
asigurat dezvoltarea continuă a 
democrației muncitorești-revolu- 
ționare, a democrației socialiste 
în țara noastră, ați fundamentat 
Și promovat ferm principiile auto- 
conducerii și autogestiunii munci
torești, ați creat un cadru orga
nizatoric larg — unic în felul său
— de participare plenară, nemij
locită, în condiții de deplină ega
litate, a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, a în
tregului popor — unit în Frontul 
Democrației și Unității Socialiste
— la conducerea tuturor domenii
lor vieții economico-sociale, a în
tregii societăți.

Partidul, poporul nostru cunosc 
cu cît suflet, cu cită pasiune și 
nesecată energie vă ocupați de so
luționarea tuturor problemelor 
care privesc progresul multilateral 
al țării, dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată a industriei și agricul
turii, înflorirea științei, culturii
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TOVARĂȘUL
NICOLAE 

CEAUȘESCU 
A FOST SĂRBĂTORIT DE MEMBRII 
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

neobositul luptător pen
tru cauza libertății și in
dependenței popoarelor, ca
re și-a închinat întreaga 
viață slujirii partidului, în
floririi patriei, bunăstării 
și fericirii tuturor celor ce 
muncesc, cauzei socialis
mului și păcii.

Cei prezenți au adus un 
fierbinte omagiu activită
ții revoluționare prodigioa
se desfășurată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu încă 
din anii tinereții, luptei sa
le dîrze, neînfricate închi
nate înfăptuirii idealurilor 
de libertate, dreptate și 
progres social ale poporu
lui nostru, contribuției sa
le hotărâtoare la elabora
rea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului de 
făurire a socialismului și 
comunismului pe pâinin- 
tul scump al patriei, de ri
dicare a bunăstării mate

riale și spirituale a oame
nilor muncii, a întregii 
noastre națiuni, la afirma
rea tot mai puternică a 
României pe arena inter
națională, la triumful cau
zei păcii și socialismului în 
lume.

în același timp, membrii 
Comitetului Politic Execu
tiv au urat din toată ini
ma tovarășului Nicolae 
Ceaușescu viață lungă, 
multă sănătate și fericire, 
alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de toți cei dragi 
și apropiați, precum și noi 
și îrnwmnate succese în ac
tivitatea de înaltă răspun
dere încredințată de partid 
și popor, nesecată putere 
de muncă pentru a conduce 
cu aceeași clarviziune, fer
mitate, înțelepciune și cu
tezanță revoluționară des
tinele națiunii noastre pe 
drumul luminos al socia
lismului și comun istnului.

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv
oi C.C. ol P.C.R., Consiliului 

de Stat și Guvernului
Republicii Socialiste România
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Ceremonia 
mesajelor și 
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pe toate meridianele glo- 
DU1U1. atit pentru importan
tele progrese dobindite în 
toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale, cît și oei- 
tru politica sa externă, 
realistă și constructivă, 
consacrată cauzei destinde
rii, dezarmării, păcii, ințe- 
iegerii și colaborării între 
popoa>e

în mesaje sînt adresate, 
din adîncul inimii, tovară- 
?u!u- Nicolae Ceaușescu 
urări de viață lungă, de 
multă sănătate și fericire, 
de nesecată putere 
de muncă spre a încu
nuna cu noi și mă
rețe realizări opera isto
rică ce o înfăptuiește în 
fruntea partidului ș: a țării, 
spre a conduce România 
pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismu
lui. cu aceeași clarviziune, 
fermitate și consecvență 
revoluționari

Totodată, în aceste me
saje, comuniștii, toți oa
menii muncii, întregul 
popor își reînnoiesc anga
jamentul ferm de a acțio-

prezentârii 
felicitărilor 

na, strîns uniți în jurul 
partidului și al secretaru
lui său general, pentru a 
intîmpina cu noi și impor
tante realizări cele două 
mari evenimente din viața 
țării, — a 40-a aniversa-e 
a revoluției de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. 
și cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comu- 
n;st Român.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pen
tru mesajele și felicitările 
primite, pentru sentimen
tele exprimate, adresind 
membrilor delegațiilor, tu
turor celor pe care îi 
reprezintă — clasa noas
tră muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea. toți oa
menii muncii, fără deose
bire de naționalitate. între
gul popor — cele mai cal
de urări de sănătate și 
fericire, de noi succese in 
înfăptuirea hotărârilor Con
gresului al XII-l=a și Con
ferinței Naționale ale 
P.CK, a Programului parti
dului de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintare a 
României spre comunism.

DIN CRONICA
ÎNTRECERII SOCIALISTE

IN RODAJE 
MECANICE

în acest început de an, 
un prim și remarcabil 
succes la Întreprinderea 
minieră Barza din carie
ra de la Valea Morii mi
nerii brădeni au dislocat 
primele tone de minereu, 
care au fost deja direc- 
ționate prin căile de 
transport subterane spre 
noua și moderna uzină 
de preparare din Gura 
barza. De asemenea, au 
început rodajele mecani
ce la prima linie de pre
parare a minereurilor 
Așadar, bătălia pentru ex
tragerea și prelucrarea 
anuală a milionului de

tone de minereu cuprifer 
a fost demarată.

FONTA CENLȘIE 
ȘI PIESE TURNATE 

PESTE PLAN

După două decade și 
jumătate care au trecut 
din această primă lună a 
anului, dintre ■siderurgiș- 
tii Călanului se disting, 
prin rezultate, furnaiiștii 
secției I și turnătorii de 
la secțiile II și I. Fur
naiiștii au obținut supli
mentar 170 tone fontă 
cenușie de bună calitate, 
turnătorii secției a Il-a 
— un plus de 289 tone 
piese turnate, iar cei de 
la secția I — 64 tone
piese turnate din fontă.

și artei, asigurarea unor condiții 
tot mai bune de muncă și de 
viață pentru toți oamenii muncii 
din patria noastră. Apreciem in 
mod deosebit grija permanentă ce 
o manifestați pentru punerea cit 
mai largă în valoare a capacității 
creatoare, talentului și priceperii 
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, pentru afirmarea ple
nară a personalității umane în so
cietatea noastră. Prin contactul 
viu și permanent cu țara, prin le
gătura strânsă pe care o aveți eu 
întregul popor, prin prezența 
dumneavoastră in mijlocul oame
nilor, în toate județele, centrele 
științifice, culturale, de învătă- 
mint — acolo unde practic se 
elaborează și se realizează marile 
valori care sporesc avuția mate
rială și spirituală a țării — ați 
promovat în rândurile comuniști
lor. ale întregului activ de partid 
și de stat un spirit militant nou. 
de profundă responsabilitate, de 
angajare deplină pentru transpune
rea în viată — prin popor și pen
tru popor — a mărețului Program 
al partidului, a tuturor sarcinilor 
și obiectivelor stabilite de partid 
în vederea pronăsirii continue a 
societății socialiste românești.

Parudul nostru comunist dă o 
ii.ană apreciere uriașei coniriDuții 
pe care ați auus-o și o aduceți la 
imuugațirea tezaurului gindirii.so- 
ciai-puiiiice, a teoriei revoluțio
nare a socialismului științific, cu 
Idei Șl leze du. ae lar6a perspec
tiv â de o mare stringență și 
actualitate, izvoriie din practica 
edificării societății socialiste în 
Rumania, a mișcării comuniste și 
muucnurești, dm analiza profund 
științifică, malerialist-diaiecucă. pe 
care o faceți permanent, cu înaltă 
competență, fenomenelor vieții so- 
cial-pulitice contemporane.

Pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți pentru ridicarea Dunăstării 
materiale și spirituale a maselor 
populare, pentru toate istoricele 
realizări obținute in făurirea so
cialismului — care poartă pecetea 
gindirii și faptei dumneavoastră 
cutezătoare — întregul partid și 
popor vă înconjoară cu cea mai 
aleasă dragoste și recunoștință. 
Stnns uniți in jurul dumneavoas
tră, mult sumate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, întregul 
popor este ferm hotărit să 
facă totul pentru a asigura în
făptuirea neabătută a politicii 
partidului comunist, a "orientărilor 
și indicațiilor dumneavoastră, 
privind dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime, crește
rea puternică a productivității 
muncii și reducerea consumurilor 
materiale, ridicarea nivelului teh
nic și sporirea competitivității 
produselor romanești, înfăptuirea 
noii revoluții agrare și a tuturor 
programelor adoptate pentru creș
terea puternică a producției agri
cole. atit în sectorul socialist cit și 
in gospodăriile populației, pentru 
realizarea unei noi calități a mun
cii și a vieții în toate domeniile 
de activitate.

Slujind cu neobosită energie in
teresele fundamentale ale țării, 
veghind permanent la dezvoltarea 
în liniște și pace a patriei și a 
poporului român, v-ați afirmat, 
totodată, cu strălucire — spre 
mindria întregii noastre națiuni — 
ca o personalitate proeminentă a 
vieții internaționale contempora
ne, ca promotor al celor mai nobile 
idealuri și aspirații de pace, înțe
legere și colaborare, ca luptător 
înflăcărat pentru cauza libertății 
și independenței popoarelor.

întreaga politică externă a țării 
noastre este indisolubil legată de 
eforturile și inițiativele dumnea

voastră de mare răsunet interna
țional — apreciate pe toate me
ridianele globului — dedicate pro
movării consecvente în viața inter
națională, in raporturile dintre 
state, a principiilor noi de relații, 
bazate pe deplina egalitate, res
pect al independenței ți suverani
tății naționale, neamestec In tre
burile interne și avantaj reciproc, 
pe nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, 
pe respectarea dreptului fiecărui 
popor, de a se dezvolta liber, 
așa cum dorește. fără nici un 
amestec din afară.

Este unanim apreciat rolul ho
tărâtor pe care il aveți in dezvolta
rea ți întărirea continuă a prie
teniei și colaborării cu toate țările 
socialiste, in extinderea relațiilor 
României cu țările in curs de dez
voltare și nealiniate. în promova
rea, pe baza principiilor coexis
tenței pașnice. a conlucrării cu 
toate țările lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

In actualele împrejurări inter
naționale, cind pe plan mondial, 
și mai cu seamă in Europa, s-a 
ajuns la o încordare extremă, cind 
viața, libertatea și independența 
popoarelor sint grav amenințate de 
spectrul unui război termonuclear 
nimicitor, inițiativele și propune
rile dumneavoastră, chemările pe 
care le adresați — la luciditate, 
la calm și rațiune, la unirea efor
turilor pentru a se acționa, pină 
nu este prea tirziu, in vederea 
inlăturării pericolului nuclear, a 
împiedicării agravării situației 
mondiale — găsesc- un profund 
ecou in conștiința tuturor na
țiunilor lumii, a întregii omeniri.

Popoarele, forțele iubitoare de 
pace de pretutindeni prețuiesc 
in mod deosebit energia, dinamis
mul și consecvența cu care militați 
pentru asigurarea unui climat de 
pace, securitate, colaborare și în
țelegere internațională, pentru li
chidarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice mon
diale, pentru democratizarea lar
gă a relațiilor dintre state și parti
ciparea. în condiții de deplină ega
litate, a tuturor țârilor și popoa
relor la soluționarea marilor și 
complexelor probleme ce confrun
tă epoca noastră.

Este bine cunoscută excepțio
nala dumneavoastră activitate 
pentru apărarea păcii în Europa 
— continentul pe care trăim, și 
care acum se află intr-o situație 
extrem de gravă, datorită începerii 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, ceea ce creează 
primejdia unui război nuclear care 
ar putea duce la însăși distrugerea 
vieții și civilizației pe planeta 
noastră. Sint larg apreciate și 
respectate. bucurindu-se de un 
mare ecou internațional, inițiati
vele, propunerile și acțiunile dum
neavoastră privind încetarea 
cursei periculoase a înarmărilor si 
rezolvarea problemelor grave 
create în Europa, revenirea la 
masa tratativelor în vederea ajun
gerii Ia un acord, care să ducă Ia 
oprirea amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune la retrage
rea și distrugerea celor existente, 
la realizarea unui echilibru de 
forțe la un nivel cit mai redus 
al înarmărilor, . la făurirea unei

ț 
Europe unite, fără arme nucleare, 
a unei Europe a păcii și «Colabo
rării.

Politica României de pace și 
dezarmare, acțiunile energice pe 
care le desfășurați in spiritul 
înțelegerii ți colaborării pașnice 
dintre națiuni au adus țării un 
mare prestigiu internațional, au 
făcut ca poporul nostru să do- 
bindească stima și prietenia sin
ceră a tuturor națiunilor lumii.

Comuniștii, întregul popor apre
ciază in mod deosebit activitatea 
intensă pe care o desfășurați pen
tru dezvoltarea colaborării și so
lidarității partidului nostru cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești. cu partidele socialiste 
și social-democratice, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate 
forțele progresiste, democratice, 
antiimperialiste, care luptă pentru 
pace și progres social, pentru 
dezvoltarea liberă, independentă a 
popoarelor, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Sărbătorirea in acest an a zilei 
dumneavoastră de naștere — 
anul celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialiștâ și al celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului — ne oferă, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, minunatul pri
lej de a vă asigura, încă o dată, 
de hotărirea noastră neabătută de 
a urma strălucitul exemplu pe 
care-1 oferiți în permanență nouă, 
comuniștilor și întregii națiuni, 
acționind cu toată vigoarea și pri
ceperea noastră, în strînsă unita
te, pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru 
progresul și înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

însuflețiți de îndemnurile și 
orientările dumneavoastră, ne an
gajăm să acționăm cu abnegație 
și responsabilitate pentru întărirea 
continuă a rolului partidului, a 
unității și coeziunii sale, făcînd 
totul pentru a asigura triumful, 
Pe pămîntul scump al României, 
al mărețelor idealuri ale socia
lismului și comunismului, pe care 
dumneavoastră. mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați slujit și le slujiți cu ne
mărginit devotament și cărora 
le-ați consacrat întreaga viață.

în aceste clipe de sărbătoare, 
vă dorim cu tot respectul, stinia 
și recunoștința pe care vi le pur
tăm, să trăiți în sănătate, să vă 
bucurați de multă putere de mun
că, să aveți zile luminoase și nu
mai satisfacții in întreaga dum
neavoastră activitate, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, cu toți 
cei ce vă sînt dragi și apropiați.

Să ne trăiți întru mulți ani, 
mereu tinăr, dinamic și plin de 
energie, in fruntea partidului și 
statului, conducînd cu înțelepciu
nea și hotărirea care vă sînt ca
racteristice destinele poporului 
român spre orizonturile tot mai 
luminoase ale socialismului 
comunismului, ale independenței 
și suveranității patriei, ale pros
perității și fericirii întregului nos
tru popor.

La mulți ani, îubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.
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Creșterea mai puternică a producției 
acricole — obiectiv prioritar 

pentru toți producătorii agricoli
Prosperitatea generală și a 

fiecărei gospodării depinde de modul 
cum este folosit pămintul

Din cuvîntarea rostită de 
secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea 
de la Sinaia pe probleme 
agricole și din Programul 
unic de creștere a produc
ției agricole în gospodă
riile personale ale membri
lor cooperativelor agricole 
de producție și în gospo
dăriile producătorilor par
ticulari, adoptat de Comi
tetul Politic Executiv al 
C. C. al P.C.R., se desprin
de necesitatea cV întreg 
fondul funciar, indiferent 
de deținători să fie folo
sit cu randament maxim, 
să fie lucrat cu deosebită 
răspundere pentru a da 
producții agricole record, 
sigure și stabile. Vizînd 
înfăptuirea acestui obiec
tiv, documentele amintite 
subliniază sarcinile spori
te ce revin gospodăriilor 
țăranilor cooperatori și 
gospodăriilor producători
lor particulari, care trebuie 
să-și aducă o contribuție 
sporită la fondul de auto- 
aprovizionare și la fondul 
de stat. Luînd cunoștință 
de prevederile Programului 
unic am înțeles că fiecare 
producător agricol este 
dator să participe cu can
tități tot mai mari de pro
duse la schimbul de măr
furi între oraș și sat. în 
acest scop, statul acordă o 
serie de stimulente lucră
torilor ogoarelor care con
tractează și livrează ani
male și produse anima
liere. De asemenea, din 
Programul unic se desprin
de îndatorirea patrioti’ă și 
cetățenească pentru toți 
locuitorii satelor și orașe
lor care dețin terenuri a- 
gricole de a cultiva toate 
suprafețele și de a crește

animale în vederea obți
nerii produselor . necesare 
consumului propriu și li
vrării unor cantități cît 
mai mari de produse pen
tru aprovizionarea popu
lației și satisfacerea cerin
țelor economiei naționale, 
prosperitatea fiecărei gos
podării bazîndu-se pe mun
ca producătorilor agricoli, 
pe hărnjcia și priceperea 
acestora. Pentru deținăto
rii de terenuri care nu le 
cultivă și nu cresc animale 
și păsări se prevede că 
își pierd dreptul de folo
sință, pămintul urmînd 
să fie atribuit unităților 
agricole socialiste sau 
unor producători agricoli 
particulari care își asumă 
obligația de a le cultiva
în bune condiții și de a 
obține producțiile prevă
zute în planul de cul
tură.

Fiind țăran cu gospodă
rie particulară, dețin o su
prafață de 6,5 hectare, din 
care am peste 2 hectare 
teren arabil pe care-1 cul
tiv cu cereale, cartofi, le
gume și alte culturi. în

gospodăria proprie cresc 
13 bovine, 16 ovine, doi 
cai, porci și 67 de păsări. 
De pe pășuni și finețe îmi 
asigur furajele necesare. 
In anul trecut am valori
ficat pe bază de contract 
sau la achiziții trei tăurași 
îngrășați, în greutate de 
1300 kg, o bovină adultă 
un porc de 128 kg, peste 
1000 1 lapte de vacă și 
de paie, 300 ouă, lînă și 
alte produse. Pentru anul 
1984 am contractat patru 
taurine, un porc, 1 200 1 
lapte și alte produse, pen
tru care obțin însemnate 
venituri bănești. în acest 
mod înțeleg eu în calitate 
de secretar al organizației 
de partid din satul Grohot, 
comuna Bulzești, să fiu 
exemplu personal, să răs
pund chemării partidului 
și secretarului său general 
de a face totul pentru a 
contribui la progresul ge
neral al patrie’ noastre. în 
vederea creșterii produc
ției, la fel ca și ceilalți 
producători particulari din 
sat eu mă ocup de fertili
zarea te-enului, de cură
țarea pășunilor și finețelor, 
convins fiind că numai 
astfel pot obține rezultate 
tot mai bune așa cum este
stabilit în Programul unic.

IOAN ASLĂU, 
țăran cu gospodărie 

particulară, satul Grohot, 
tomuna Bulzești

Gospodăriile cu 4-5 persoane vor crește cel 
puțin 3 porci, iar cele care au peste 3 ha te
ren agricol vor avea două vaci și cel puțin 10 
oi. Tn mod corespunzător, familiile cu mai mul
te persoane vor crește un număr sporit de a- 
nimale.

Tn curtea gospodăriei individuale se vor plan
ta pomi fructiferi specifici zonei (meri, peri, 
pruni) iar de-a lungul gardurilor arbuști fruc
tiferi.

(Din Programul unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile personale ale membri
lor cooperativelor agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor particulari).

Simpozion științific
în cadrul acțiunilor po

litico-educative consacrate 
aniversării a peste 50 de 
ani de activitate revoluțio
nară și a zilei de naștere 
a secretarului general al 
partidului, președintele re

's tovarășul Nicolae 
seu, ieri a avut loc 
s simpozionul știin- 
! tema „Contribu- 
toare a tovarășului 
Ceaușescu la dez- 

legislației socia-

a a fost organi- 
’a abinetul județean

ctivitatea ideolo- 
politico-educatfvă 

m colaborare cu Organiza
ția județeană a Asociației 
juriștilor din R.S.R., și face 
parte din programul mani
festărilor din cadrul Săp- 
tămînii educației juridice 
a oamenilor muncii.

Au participat lucrători 
din procuratură, justiție, 
notariat, avocați, juris- 
consulți, cadre didactice, 
conducători ai unor între
prinderi și instituții jude
țene, activiști.

T ntervențiile prezentate 
au relevat concepția gene
rală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privitoare la le
galitatea socialistă, la drep
tul socialist. în acest ca
dru au fost puse în relief 
contribuția secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele republicii, vizînd 
rolul organelor de justiție 
în întărirea legalității so
cialiste și a ordinii de 
drept, rolul organelor de 
miliție în apărarea cuceri
rilor revoluționare ale po
porului, a ordinii și liniștii 
publice, precum și instau
rarea în lume a legalității 
internaționale.

Festivalul filmului la sate
• Baru. „România, țara 

socialismului și a păcii" 
a fost tema simpozionului 
realizat prin colaborarea 
tovarășilor Teofil Vlaicu, 
secretar adjunct al comi
tetului comunal de partid, 
prof. Adriana Vladislav 
și prof. Trandafir Ra- 
hotă.

• Leșnic. Dezbaterea 
organizată la Leșnic a 
avut ca temă „Ipostaze 
etice contemporane". Prof. 
Gh. Istvan șl înv. Viori
ca Crișan, care au cola
borat la reușita dezbate
rii, au ilustrat interven
țiile lor cu secvențe din 
filmul „Fata morgana".

Pentru feroviarii hunedoreni, 
anul 1984 a demarat viguros

— în actualele condiții 
crește tot mai mult im
portanța transporturilor 
feroviare în funcționarea 
armonioasă a angrenajului 
complex al economiei na
ționale. Vă rugăm să vă 
referiți, tovarășe ing. Va- 
sile Drăgan, șef coordona
tor al Regulatorului de cir
culație și mișcare Deva, 
la sarcinile ce revin regu
latorului în 1984, la modul 
în care se acționează pen
tru îndeplinirea lor 7

— Sarcina principală a 
feroviarilor hunedoreni 
este de a satisface în cele 
mai bune condiții toate 
cerințele întreprinderilor 
din județ, de a asigura 
transportul produselor fa
bricate la beneficiari, de a 
aduce la timp materiile 
prime și materialele de ca
re au nevoie. în același 
timp, urmărim și dirijăm 
circulația pe calea ferată a 
tuturor trenurilor (pentru 
călători și marfă) din pe
rimetrul nostru de activi
tate. în anul 1984, sarci
nile care ne revin sînt mo
bilizatoare, așa cum sînt 
pentru majoritatea colecti
velor de muncă, sîntem 
însă hotărîți și puternic 
mobilizați să le îndeplinim 
exemplar.

— Anul trecut l-ați în
cheiat cu ușoare restanțe, 
cu excepția tonajului brut 
pe tren, marfă — depășit 
cu 5,1 la sută. Cum ați 
pornit în acest an ?

— în acest an am de
marat viguros. Din primele 
zile ale lunii ianuarie și 
pînă în prezent am obți
nut, la toți indicatorii, rea
lizări importante: la tone 
expediate o depășire a sar
cinilor cu 23 la sută, la 
tone , nete pe km cu 10 la 
sută, încărcătura statică 
cu 8 la sută, iar tonajul 
pe tren marfă realizat în 
proporție de 100,9 la sută, 
în continuare, sperăm să 
mergem și mai bine.

— Ce s-a întreprins pen
tru reducerea timpului de 
încărcare-descărcare a măr
furilor, în ce măsură reu
șiți să asigurați necesarul 
de vagoane pentru benefi
ciari ?

— De la începutul nou
lui an organe competente, 
cu funcții de răspundere 
în R.C.M., au fost prezen
te în stațiile regulatorului 
pentru a supraveghea și în
druma aceste operații, in
tervenind energic acolo 
unde munca trena, unde 
unele mărfuri erau peri
clitate de îngheț. Ca urma
re a măsurilor luate, a 
contactului strîns cu șefii 
de stații și directorii de 
întreprinderi am reușit să 
asigurăm beneficiarilor mai 
multe vagoane goale decît 
in alte perioade.

— Dintre beneficiarii cu 
pondere la încărcări și 
descărcări, care sînt mai 
operativi și care mai... do
moli ?

— Sîntem mulțumiți, cc! 
puțin pînă în prezent, de 
felul în care se acționea
ză. Sprijinul acordat de 
Comitetul județean de 
partid este vizibil în mun
ca beneficiarilor noștri. Să 
argumentăm: la Mintia 
s-au descărcat într-o sin
gură noapte, 408 vagoane 
cu peste 11 000 tone de căr
bune, la C.S.V. Călan, față 
de anul trecut, s-a dublat 
în prezent numărul de va
goane descărcate zilnic (la 
ora actuală aici nu există 
tren descompus), ,1a C. S. 
Hunedoara se lucrează rit
mic, în general, deci, nu 
sînt probleme deosebite, >

— Dar transportul căr
bunelui din Valea Jiului 
spre cocserii și termocen
trale, cum decurge ?

— R.C.M. Petroșani, ne- 
avînd descărcări la nivelul 
cerut pentru asigurarea 
„goalelor", regionala Timi
șoara și în special noi tre
buie să asigurăm perma
nent vagoanele solicitate. 
Sînt constituite în acest 
sens nouă navete de vagoa
ne speciale, care circulă 
numai în relația Valea Jiu
lui — Mintia. Toți factorii 
ne străduim să onorăm cît 
mai bine solicitările de va
goane. Zi de zi urmărim 
să satisfacem cerințele be
neficiarilor, ale economiei, 
să sporim neîncetat efi
ciența transporturilor fero
viare.

LIVID BRAICA

I.M.M.R. Simeria. Secția a II-a vagoane marfă. Echipa 
de mecanici condusă de Adam Ocolișan reglează frîna la va
goanele de marfă.

SĂPTĂMÎNĂ
DUMINICĂ, 29 IANUARIE

• 9,00 Almanahul familiei • 9,30 
De strajă patriei • 10,00 Muzica 
pentru toți • 10,30 Viața satului 
(parțial color) • 11,45 Lumea copii
lor • 12,35 Telefilmoteca de ghioz
dan: „Pinocchio (episodul 9) • 13,00 
Album duminical (parțial color) • 
18,00 Film serial: „Viața lui Leo
nardo da Vinci" — episodul 6 (co
lor) o 18,30 Micul ecran pentru cei 
mici • 18,50 1001 de seri • 19,00 
Telejurnal (parțial color) • 19,15 
Steaua fără nume. Spectacol reali
zat la Sala sporturilor din Brăila. 
Etapa a II-a • 20,05 Telecinema- 
teca. Ciclul „Mari actori, mari regi
zori": „Fluviul îmblânzit". Premieră 
pe țară • 21,50 Telejurnal (parțial 
color) ★ Sport • 22,00 închiderea 
programului.

LUNI, 30 IANUARIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color) 

• 20,20 Orizont tehnico-științific • 
20,40 Baletul din cutia cu scule (co
lor) • 20,50 Film românesc în serial 
(color) : „Dincolo de pod" — episo
dul I • 21,25 Curier cetățenesc • 
21,35 Muzica în interpretări cele
bre (color) • 21,50 Telejurnal (par
țial color) • 22,00 închiderea pro
gramului.

MARȚI, 31 IANUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Tribuna ex
perienței • 15,20 în lumea perso
najelor lui Mozart (color) • 15,35

HANDBAL,
TURNEUL FINAL

AL CAMPIONATULUI * 
JUDEȚEAN

Un sfîrșit de săptămînă 
atractiv pentru iubitorii 
sportului se anunță la 
Deva, cu cele mai bune 
echipe de handbal-seniori 
din județ și cu un intere
sant meci de volei.

Simbătă și duminică, la 
Sala sporturilor se va des
fășura turneul final al 
campionatului județean de 
handbal-seniori. Participă 
echipele Explorări Deva, 
Ponorul Vața, Utilajul Pe
troșani și I.M.C. Deva# 
Turneul va avea loc între 
orele 10,30—20,00 — sînbătă 
și 8,30—11 — duminică.
• Duminică, de la orele 

11 va avea loe meciul de 
volei — junioare, dintre 
C.S.Ș. Deva și C.S.Ș. Cra
iova — campioană națio
nală pe anul 1983.

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
Amfiteatru studențesc • 16,00 Agro- 
zootehnia pe înțelesul tuturor (Par
țial color) • 16,20 Ecran de vacan
ță: Desene animate • 16,30 închi
derea programului • 20,00 Telejur
nal (parțial color) • 20,20 Actuali
tatea în economie • 20,45 Cîntec 
pentru plaiul românesc • 21,00 Tea
tru tv.: .Antoniu și Cleopatra" de 
William Shakespeare. Premieră pe 
țară (color) • 22,20 Telejurnal (par
țial color) • 22,30 închiderea pro
gramului.

MIERCURI, 1 FEBRUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Universul
femeilor • 15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial color) • 16,30 în
chiderea programului • 20,00 Tele
jurnal (parțial color) • 20,20 Ac
tualitatea in economie • 20,35 A-
mintiri muzicale • 20,50 împliniri 
și perspective • 21,10 Videotecă in
ternațională (color) • 21,40 Lacul 
— film • 21,50 Telejurnal (parțial 
color) * Sport • 22,00 închiderea 
programului.

JOI, 2 FEBRUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Monografii
profesionale • 15,20 Film serial (co
lor): „Karino" • 15,45 Studioul ti
neretului • 16,30 închiderea pro
gramului • 20,00 Telejurnal (par
țial color) • 20,20 Actualitatea in 
economie • 20,35 Tezaur folcloric 
• 20,50 Lumea contemporană și 
confruntările de idei • 21,05 Film

artistic (color) : „Fantezie pe tema 
dragostei" • 22,20 Telejurnal • 22,30 
închiderea programului.

VINERI, 3 FEBRUARIE

• 15,00 Telex • 15,05 Politehnica 
tv. • 15,20 Desene animate • 15,30 
Viața culturală • 15,45 Moment fol" 
cloric • 15,50 La volan • 16,00 E- 
misiune in limba germană (parțial 
color) • 16,30 închiderea programu
lui • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 20,03 Cîntece pentru dv. • 
20,45 Cadran mondial • 21,00 Tele
filmoteca de aur (parțial color): 
Fory Etterle. Medalion teatral și ci
nematografic • 21,50 Telejurnal 
(parțial color) • 22,00 închiderea 
programului.

S1MBATA, 4 FEBRUARIE

• 13,00 Telex • 13,05 Insula de 
smaraid: Sri Lanka. Documentar • 
13,15 La sfîrșit de săptămînă • 16.45 
Săptămina politică • 17,00 închi
derea programului • 19,00 Telejur
nal (parțial color) • 19,20 Dans, 
dans. dans... (color) • 19,40 Teleen- 
ciclopedia • 20.10 Film serial: „Jean 
Christophe". Ecranizare a romanu
lui scriitorului Romain Rolland (co
lor). Premieră pe țară • 21,05 Va
rietăți... varietăți • 22,00 Telejur
nal * SDort (parțial color) • 22.10 
Mondovi Ion (color) • 22,30 Invita
ții televizi-’nii • 23,00 închiderea 
programului.
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ROMANIA —CEAUȘESCU O IDENTITATE 
CU LARGĂ REZONANȚĂ INTERNAȚIONALĂ
O politică internă funda

mentată pe efortul conti
nuu spre progres ți dez
voltare independentă. O 
susținută activitate interna
țională de pace, prietenie 
și cooperare cu toate ță
rile ți popoarele lumii, lato 
coordonatele care definesc 
astăzi, mai mult ca ari
cind, afirmarea României 
pe arena politică mondia
lă. Amprenta profund uma
nistă și responsabilă o po
ziției pe care înțelege să 
se situeze mereu Romonio 
in concertul națiunilor a gă
sit o binemeritată rezonan
ță internațională. Este un 
prilej de mîndrie patriotică 
pentru orice român să con
statăm că prestigiul și au- 

i toritatea de care se bucu- 
| râ in întreaga lume poli

tica externă a țării noastre
— atribute indisolubil lega
te de remarcabila persona
litate a conducătorului 
României socialiste, pre
ședintele Nicola* Ceaușescu

- — și-ou găsit și își află zil
nic multiple expresii. pe 
țpgte meridianele globului. 
Reprezentanți de vază ai 
vieții publice de pretutin
deni, oameni de cele mai 
diferite profesii și concep- 
ții-'Sînt unanimi in a opre- 
chs clarviziunea, realismul 

.și fermitatea unei politici 
consacrate înțelegerii, co
laborării și păcii, dezarmă
rii ți dezvoltării.

Vocația de pace a po
porului român, înalta res
ponsabilitate față de riî-_ 
torul omenirii sint aprecio- 
te co o trăsătură esenția
lă. definitorie o politici: 
promovate pe plan intern 
și extern de România so
cialistă. In mod unonhr. se 
subliniază că demersu' 'o- 

u menesc pe plan mondial
— realist și novator — este 
maroc t, indiferent de do
meniul in care se materia- 
fizeozo de preocuparea 
majoră față de destinele 
păcii mondiale, cauza su
premă a poporului romon. 
a tuturor celorlalte popoa
re de pe Terra. Desfășu
rată cu girul întregului po
por român, această poli
tică dedicată permanent 
binelui țării si al umani
tății stă. me'eu, sub sem
nul acelorași nobile idea- 
tor- - pocea, destinderea, 
independența națională, 
progresul social, făurirea 
unei vieți mai drepte și 
mai bune, in timp, am o- 
vut adesea prilejui să con
semnăm, cu o cdincă sa
tisfacție, calde sentimente 
de știmă și prietenie, de 
iaaltă p-ețuire față de rea
lizările României, de acti

In Belgia, a apârut lucrarea
I *. ■ - - * - —

„România — de la Burebista la Ceaușescu"
BRUXELLES 26 <Ager- 

presȘ. — La prestigioasa e- 
ditură „Artis Historia* din 
Belgia, a apărut lucrarea 
„România — de la Burebis- 
ta la Ceaușescu", scrisă 
de Albert d'Haenens, 
profesor la Univer
sitatea din Louvain-la- 
Ncuve. Publicat în condi
ții grafice excepționale, 
bogat ilustrată, cartea des
chide seria unui ciclu de 
lucrări dedicate popoarelor 
și culturii țărilor europe
ne.

Consacrarea primei lu- 
•crări din acest ciclu Româ
niei este o expresie a 
înaltei aprecieri date rolu
lui și contribuției țării 
noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la edi
ficarea unei Europe unite, 
.la crearea unui climat de 
pace și colaborare pe con
tinentul european. ' 

vitatea sa pe plan inter
național, purtînd nedezmin
țita pecete a concepției și 
acțiunilor președ nte- 
lui Nicolae Ceaușescu. lată 
doar citeva din nenumăra
tele aprecieri rostite la o- 
dresa României și a pre
ședintelui ei:

..A vi nd posibilitatea să 
vorbesc cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. an con
statat in cit de mare mă
sură Domnia Sa person^, 
guvernul român sint atașați 
de Națiunile Unite. Este • 
satisfacție pentru mine să 
aduc mulțumiri unei per
sonalități ea președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru 
contribuția atit de activă, 
constructivă și energică a- 
dusă in toate sferele de 
activitate ale O.N.U.*.
JAVIER PEREZ DE CUELIAR 
secretarul general oi O.N.U.

-Ca țări vecine, Iugo
slavia și România întru
nesc toate condițiile pen
tru a se bucura intr-o mă
sură și mai mare de bine
facerile comunicării direc
te, ale schimbului de ex
periență și de cunoștințe. 
Ca două țări in curs de 
dezvoltare, pnntr-o moi 
strinsâ conexiune a econo
miilor pot fi atenuate tafi- 
cultătife care se află in 
fata noastră și ta foto dum- 
neavoastră. Prirrtr-o coro
borare multilaterală și re
ciproc utilă, Repubbca So
cialistă Federativă Iugosla
via și Republica Socialistă 
România pot confirma io 
viitor că trăsăturile speci
fice și deosebirile na con
stituie un obstacol atunci 
cind sintem convinși de ne
cesitatea eotabororw egtae 
in drepturi pe plan taker- 
national*.

MULA ȘP1UAK. 
președintele Prezd»uiu. 
R.S.F. Iugoslava

^Nutresc pentru Româ
nia, pentru marele nos
tru prieten, președintele 
Nicoîoe Ceausescu, cele 

recunoștință și sinceră prie
tenie. România, președin
tele Nicoloe Ceaușescu mi
litează ferm și consecvent 
pentru o reală indepen
dență și afirmarea liberă a 
tuturor popoarelor lu
mii. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este un campion 
al păcii*.

SAM NUJOMA, 
președintele SWAP.O.

-Președintele Ceaușescu 
este un președinte al că
nii prestigiu nu se limrtea-

La festivitatea de lansa
re a cărții au luat parte 
senatori, rectorul Universi
tății din Louvain-la-Neu- 
ve, președintele Consiliului 
de administrație al editu
rii „Artis Historia", profe
sori, ziariști, oameni de 
cultură.

In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, A. d’Haenens a 
declarat că lucrarea „Româ
nia — de la Burebista la 
Ceaușescu", importantă o- 
peră științifică, are un 
profund caracter pedagogic 
și se adresează unui public 
foarte larg.

în alocuțiunea sa, sena
torul Hugo Andriaensens, 
președintele grupului de 
prietenie Belgia — România 
din parlament, a subliniat 
că „este o deosebită o- 
noare de a putea prezenta 
cartea „România — de la

-Partidul Comunist Ro
mân, gwemui și pooorw 
român. sub conduce
rea tovarășului Mketae 
Ceausescu, ou obțtaut rec
uza n mărețe ta renitrwția 
socialisto și ou odus o con
tribuție remarcabilă la o- 
părarea pocii, la cauza pro
gresului omenirii*.

HU YAOBANG 
secretar genera!
a! C.C. a* P C. Over

prtm-m inistni 
oi Republic ! Zimbabwe

-Ca o consecință a ori
ginalității, independenței și 
fermității opțiunilor pre- 
ședtatefai Ceaușescu, Româ
nia a fost pioniera destin
dem internaționale și a sta
bilirii de bune relații intre 
teri cu puncte de vedere 
divergente și, in anumite 
cazuri, antagonice*.

ANTONIO R. EANES. 
p-eședinte'e 
Republicii Portugheze

-Comuniștii bulgari, po
porul bulgar cunosc bine 
viata dumneavoastră, de 
fiu credincios al poporului 
român și al Partidului Co
munist Român. Comuniștii 
bulgari, oamenii muncii

Burebista la Ceaușescu*, 
în preajma unui mare e- 
veniment pentru popo
rul român — sărbători
rea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care îșl consacră 
întreaga activitate creatoa
re înfloririi patriei sale, 
realizării unei păci traini
ce în lume, a unei coope
rări strânse între toate po
poarele.

Christian Kremer, direc
torul Editurii „Artis Histo
ria" a subliniat că „lucra
rea prezintă cititorilor 
România sub aspect isto
ric, cultural, turistic, artis
tic și social-politic. Cartea 
de față este o sursă de in
formare despre această ța
ră latină, care este Româ
nia".

Secretarul general al A- 
sociației culturale Belgia 
— România, Jean Paul Vi- 

bulgari vă cunosc ca pe 
un renumit militant al miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, unul 
dintre marii prieteni ai țâ
rii noastre*.

TODOR J1VKOV, 
secretar genere! 
d CC d P.C.B..
p eședntele Consiliului 
de Stat al RT. Bulgaria

-M-a impresionat per
sonalitatea președintelui 
Ceaușescu și rămin cu im- 
presă deosebite despre cei 
ce se află la conducerea

tarea colaborării bilaterala,

MARGARET THATCHER.

-T a v a r â ș ■ I PCcotoe

fășoară o amplă activitate 
tatemațiooato ca militant 
pentru pacea lumii*.

KIM IR SEN. v 
secretar general ol C.C. 
oi Partidului Muncii 

din Coreea, președintele
R.P.D. Coreene

.Președintele României 
crede ta pace și crede in 
intelegere. la ceea ce pri
vește acțiunea, președinte
le crede ta necesitatea de 
a se foce pași Înainte mai 
semnificativi in aplicarea 
Actului find de la Hel
sinki*.

SPYROS KYPR1ANOU. 
președintele 
Republicii Gpw

Profund umanism, acțiu
ne .fermă, responsabilă, 
principială și consecventă 
in sprijinul dezideratelor 
de poce și dezvoltare inde
pendentă ale tuturor po
poarelor. Acestea sint tră
săturile definitorii ce se 
desprind din toate apre
cierile exprimate pe diver
se meridiane și paralele ale 
globului, oprecieri care e- 
vidențiază, în cuvinte de 
caldă simpatie, raportul 
intrinsec de identitate ce 
s-a stabilit de-a lungul a 
mai b;ne de 18 ani : 
ROMÂNIA - CEAUȘESCU.

EUGENIA MARINESCU

dick, a arătat că „lucrarea 
constituie o remarcabilă 
frescă a unui popor cura
jos și luptător, care secole 
de-a rândul a dus o luptă 
înverșunată pentru a-și sal
va identitatea națională șl 
a-și construi un viitor demn 
In rîndul celorlalte națiuni.

Acțiunile curajoase în
treprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru 
a opri cursa înarmărilor, 
pentru a împiedica insta
larea de noi rachete în 
Europa, pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare 
sînt expresia elocventă a 
dorinței României de a 
trăi în pace, de a construi 
o lume mai bună și mai 
dreaptă, de a evita ca 
spectrul unui război devas
tator să amenințe civiliza
ția umană".

FABRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE 
HUNEDOARA 

ORGANIZEAZĂ
în ziua de 3 februarie 1984

CONCURS
pentru ocuparea postului de șef secție încăl
țăminte.

Condițiile de încadrare și retribuire, conform 
legilor nr. 12/1971 și 57/1974, precum și De
cretului 335/1983.

AUTOBAZA 2 DEVA
Str. Ulpia nr. 15

ÎNCADREAZĂ
• un sudor
• un electrician auto
• un timplar
• șoferi posesori de permis de conducere 

categoria „D", pentru transport călători, în 
zona Ilia.

Retribuția în acord global conform Legii nr. 
57/1974.

Pentru relații și încadrare solicitanții se vor 
adresa la compartimentul de personal al Auto
bazei 2 Deva, telefon 16030.

ÎNTREPRINDEREA DE BLĂNĂRIE 
„VIDRA" ORĂȘTIE 

ÎNCADREAZĂ
• 1 maistru confecții îmbrăcăminte din textile.
• muncitori (bărbați și femei) calificați în me

seria de confectioner îmbrăcăminte.
• muncitori (bărbați și femei) absolvenți ai 

școlii generale în vederea calificării în me
seria de confectioner îmbrăcăminte din bla
nă.

• muncitori (bărbați și femei) necalificați. 
Informații suplimentare la Biroul personal-în-

vățărrînt, telefon 41560, int. 168 sau 142.

________ DECESE 4^
*miC(i"
publicitate

VlNZARI

• Vind apartament două
camere. Deva. Zarandului, bloc 
A 1—5. apartament 19, lingă 
ștrand. (3669)
• Vind convenabil, in două

rate, apartament trei came
re, confort I, cărămidă, gaze. 
Deva, strada Scărișoara, bloc 
ÎL scara L apartament 13. 
lingă Școala generală nr. 5, 
telefon 23793. (3705)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu. nr. 3983, pe numele 
La di Rusanda. eliberată de 
I. M. Hunedoara. O declar 
nulă. (c. 33)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Băileșteanu 
Marin, eliberată de C. S. Hu
nedoara. O declar nulă.

(c. 35)
• Pierdut legitimație de ser

viciu. pe numele Doncea Cor
nel, eliberată de întreprin
derea „Vidra" Orăștie. O de
clar nulă. (c. 12)

• Familia profund in- • 
durerată mulțumește, pe 
această cale, celor care 
au condus pe ultimul său 
drum pe cel ce a fost ’ 
un bun soț. tată, socru 
și bunic

HANN SIMON
din Deva, în vîrstă de ? 

64 ani.
Amintirea lui va răml- 

ne vie în inimile noastre.
:3’i9)

• Colectivul de muncă de
la Țesătoria de mătase Deva, 
compartimentul mecano-ener- 
getic. este alături de colegul 
Hann Otto-Emeric la greaua 
încercare pricinuită de decesul 
tatălui său și transmite sin
cere condoleanțe familiei în
doliate. (3737)

• Mulțumim tuturor celor 
care au fost alături -de noi la 
greaua încercare pricinuită 
de pierderea celei care a fost

ȚFRMIRE LUDOVICA 
Familia îndoliată.

• Fiica Olga anunță 
cu profundă durere în
cetarea din viață a scum
pei ei mame

LOCSEI ELISABETA
în vîrstă de 71 ani, din 

Deva.
înmormîn tarea are loc 

mîine, 28 ianuarie, orele 
14, cu plecarea de la blo
cul F 1, Gojdu, Deva.
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