
j Crezul unei
j vieți de
i patriot și
i revoluționar:

„Nu am avut, nu am și nu voi avea nimic mai de preț decit interesele ț 

poporului in rindul căruia m-am născut, am trăit și trăiesc ! j

Nu am avut, nu am și nu voi avea nimic mai de preț decit servirea i 

dorințelor sale de bunăstare, de fericire, de libertate și independență !"\
NICOLAE CEAUȘESCU !

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit, la Palatul Republicii, 
felicitările șefilor reprezentanțelor diplomatice din București 

înalte aprecieri pentru strălucita contribuție 
a președintelui României la cauza păcii
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Masă tovărășească oferită in onoarea tovarășului 

Hae Ceausescu de Comitelui Central 
al Partidului Cumunist Rumân, Consiliul de Stat 

si Guvernul Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi
neața, la Palatul Consiliului de Stat, 
pe șefii misiunilor diplomatice, pe 
reprezentanții unor organizații in
ternaționale acreditați in țara noas
tră. care î-au prezentat felicitări cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniver
sării zilei sale de naștere.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec. RĂiu Dobrescu, 
Nicolae Giosan, Petru Enache, Ștefan 
Andrei, Manea Mănescu și Iosif 
Kovacs, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat.

Au prezentat felicitări ambasadorii 
Republicii Peru — Roger Eloy 
Loayza Saavedra, Republicii Turcia 
— Nahit Ozgiir, Republicii Demo
crate Germane — Siegfried Bock, 
Republicii Irak — Dhiab M. Al-Al- 
gawi, Republicii Orientale a Uru- 
guayului — Juan Ansa Bordagaray, 
Republicii Liban — Samih El-Baba, 
Republicii Populare Congo — Lau
rent Mann, Republicii Argentina — 
Federico Carlos Barttfeld, Republi
cii Portugheze — Sergio Sacadura 
Cabral, Canadei — Peter McLaren 
Roberts, Austriei — Andreas Somo- 
gyi, Republicii Arabe Egipt — Mo
hamed Wafik Hosny, Republicii Fe
derale Germania — Michael Jovy, 
Republicii Populare Socialiste Al
bania — Jordan Pani, Finlandei — 
Olli Bergman, Belgiei — Yves Ver- 

cauteren. Republicii Burundi — Cle
ment .Sambira, Republicii Gaboneze 
— Jacques Mombo. Franței — Mar
cel Beaux. Thailandei — Seth Hera- 
bat, Republicii Populare Polone — 
Boleslaw Koperski, Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea — Ma- 
mourou Toure Republicii Socialiste 
Vietnam — Tan Phong, Olandei — 
Adrien Mansvelt, Republicii Filipi- 
ne — Mario C. Belisario, Indiei — 
Kanwar Gajendra Singh. Republicii 
Arabe Siriene — Hayasam Barakat, 
Danemarcei — Lorenz. Petersen. Ita
liei — Benedetto Santarelli, Repu
blicii Islamice Pakistan — S. Iqbal 
Hosain, Elveției — Francis Pianca, 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste — Abdulhamid S. Zintarii,
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Cuvintul ambasadorului 
Roger Elov Loavza Saavedra, 

decanul corpului diplomatic
Excelență, domnule președinte al Republicii Socialiste 

România,
Doamnelor și domnilor,

Intr-un plăcut și semnificativ popas al responsabilități
lor noastre zilnice, noi, șefii misiunilor diplomatice acredi
tați ,ip Republica Socialistă România, ne adresăm dum
neavoastră, domnule președinte, pentru a vă exprima, 
direct și personal, salutul nostru cordial, împreună cu cele 
mai bune urări de fericire, într-o zi atît de deosebită care, 
chiar dacă în principiu aparține cu prioritate apreciatei 
dumneavoastră ambianțe familiale, arc de asemenea și alte 
importante cohotații.

Știm, intr-adevăr, pe de o parte, că poporul român aso
ciază cu această ocazie amintirea a cincizeci de ani de 
activitate politică desfășurată de Excelența Voastră, in 
serviciul principiilor și obiectivelor sistemului care, de 
aproape patru decenii, susține, mobilizează și conduce dez
voltarea țării dumneavoastră, activitate pe care, prin insăși 
natura lucrurilor, concetățenii dumneavoastră sini cei care 
au dreptul — exclusiv și netransferabil — de a o aprecia 
in consistența ei reală, adică in realizările ei concrete, 
în semnificația și în toată dimensiunea ei.

Dar, pe de altă parte, este, bineînțeles, celălalt aspect 
al festivității de astăzi, domnule președinte, cel care mo
tivează și explică prezența noastră in acest cadru oficial. 
Mă refer în mod special la fericita sărbătorire a celei de-a 
65-a aniversări de viață fecundă a șefului statului român, 
stat în care guvernele noastre ne-au acreditat și în care 
desfășurăm funcțiuni consacrate și orientate spre întărirea 
relațiilor bilaterale.

Cuvîntul
Stimați tovarăși,

Doresc să exprim, incă o dată, cele 
mai călduroase mulțumiri pentru fe
licitările și urările ce mi le-ați adre
sat, șj la această masă tovărășească, 
cu prilejul aniversării a 50 de ani de 
activitate revoluționară și a zilei 
mele de naștere.

Putem, intr-adevăr, să privim cu 
deplină satisfacție drumul parcurs de 
partidul nostru, mărețele realizări pe 
care poporul român le-a obținut in 
făurirea socialismului, in ridicarea 
bunăstării sale materiale și spiritua
le. Așa cum am menționat și aseară, 
Conferința Națională a partidului din 
decembrie a făcut o amplă analiză a 
stadiului in care se găsește societatea 
socialistă românească și a stabilit un 
program cuprinzător de țnăsuri în 
vederea înfăptuirii neabătute a hotă-

tovarășului
ririlor Congresului al XII-lea, a pro
gramului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de îna
intare spre comunism. Acum hotări- 
toare este activitatea practică, organi
zatorică, pentru realizarea in viață 
a acestui program de măsuri.

Aș putea spune că anul acesta are 
o însemnătate deosebită pentru în
făptuirea acestor hotărîri, pentru 
realizarea cincinalului 1981—1985. De 
aceea, trebuie să facem totul și să 
acționăm in așa fel incit in toate do
meniile, în toate județele, în toate 
organizațiile de partid, în toate colec
tivele de oameni ai muncii să asigu
răm înfăptuirea in cele mai bune 
condiții a programelor stabilite, a 
planului pe care îl avem. Există toa
te condițiile pentru aceasta — și sint 
convins că vom obține in acest an

Nicolue Ceaușescu
succese importante în realizarea ho- 
tăririlor Conferinței Naționale.

Avem un partid puternic, avem o 
clasă muncitoare, o țărănime, o inte
lectualitate care își îndeplinesc cu 
cinste misiunea istorică in socialism. 
In general. întregul nostru popor, in 
strinsă unitate in cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, sub 
conducerea politică a partidului, 
acționează cu toată hotărîrea pentru 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului. Revine comuniști
lor, organelor și organizațiilor de 
partid să acționeze in așa fel incit 
să asigure unirea tuturor acestor 
forțe în direcțiile hotăritoare. Avem 
toate condițiile și, subliniez incă o 
dată, am deplina convingere că stă 
în puterea noastră să îndeplinim — 
și vom îndeplini — cu succes hotă- 
rîrile Conferinței Naționale.

M-am referit ieri pe larg la pro

blemele internaționale și nu doresc 
acum să mă opresc mai mult asupra 
lor. Partidul și statul nostru, guver
nul nostru acționează cu toată ho- 
tărirea pentru o politică de pace, de 
colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
pentru asigurarea dreptului suprem 
al popoarelor — deci și al poporu
lui nostru — la existență, la viață, 
Ia dezvoltarea liberă, independentă, 
a dreptului de a trăi în pace. Consi
der că trebuie ca și in domeniul poli
ticii internaționale să acționăm cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Conferinței 
Naționale, a politicii partidului nos
tru in domeniul relațiilor externe.

Și pe plan internațional, anul 1983 
are o însemnătate deosebită. De fe
lul cum se va acționa in acest an 
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineață, pe ambasadorul
R.P. Bulgaria în țâra noastră, Todor 
Stoicev, la cererea acestuia.

Ambasadorul bulgar a inmînat, cu 
această ocazie, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul omagierii a 
50 de ani de activitate revoluționa
ră și aniversării zilei sale de naște
re, un mesaj din partea tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 

Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, prin care sint adresate condu
cătorului partidului și statului nos
tru cele mai cordiale și călduroase 
felicitări, urări de sănătate și feri
cire, de noi succese în, activitatea de 
mare răspundere pe care o desfă
șoară . în fruntea partidului și sta
tului român. Mesajul exprimă, de 
asemenea, dorința de, a dezvolta in 
continuare raporturile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre, parti
dele, țările și popoarele noastre, in 
folosul lor reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule decan al corpului diplomatic,
Domnilor și tovarăși șefi de misiuni ai statelor cu care 

România întreține relații diplomatice,

Aș dori să vă mulțumesc pentru felicitările și urările 
pe care le-ați adresat cu prilejul a 50 de ani de activi
tate politică, revoluționară și al împlinirii a 65 de ani 
de viață. Vă mulțumesc pentru aprecierile și urările pri
vind relațiile dintre România și țările pe care dumnea
voastră le reprezentați.

Intr-adevăr, poporul român, în cei aproape 40 de ani 
care au trecut de la revoluția de eliberare socială și 
națională, de construcție a orinduirii noi, socialiste, a ob
ținut succese remarcabile în toate domeniile de activitate. 
Tocmai aceasta a permis dezvoltarea largă a colaborării 
internaționale — economice, tehnico-științilice și culturale 
— extinderea relațiilor noastre diplomatice cu un mare 
număr de state ale lumii.

După cum este bine cunoscut, România a acționat și 
acționează ferm pentru a extinde relațiile sale de co
laborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Ne pronunțăm cu toată hotărîrea ca aceste relații 
să se bazeze pe principiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și 
renunțării Ia forță și Ia amenințarea cu forța. Aceste 
principii sint astăzi recunoscute de toate statele lumii și 
se acționează tot mai hotărit pentru ca ele să devină 
principii care să conducă activitatea internațională, rela
țiile dintre toate statele lumii.

Deși cu prilejul Anului Nou m-am referit Ia o serie 
de probleme internaționale, nu aș putea sâ nu menționez 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros și a rugat să se 
transmită tovarășului Todor Jivkov 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări. Secretarul general al partidu
lui a exprimat, totodată, convingerea 
că raporturile româno-bulgare de 
strinsă prietenie și colaborare multi
laterală se vor adinei și în viitor, în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei generale a socialismului, des
tinderii, păcii și înțelegerii interna
ționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Călduroase urări și felicitări 
conducătorului partidului și statului

» în onoarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, cu prilejul omagierii a 50 
de ani de activitate revoluționară și 
aniversării zilei de naștere, mare 
sărbătoare, cu profundă rezonanță 
în conștiința țârii și trăită cu mul
tă bucurie și satisfacție de întrea
ga noastră națiune. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România au 
oferit o masă tovărășească in ziua 
de 26 ianuarie, la Palatul din Piața 
Victoriei din Capitală.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexan
drina Găinușe, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană. Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu. Ilie 
Verdet, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Leonard Constantin, Emi- 
lian Dobrescu, Miu Dobrescu, Marin 
Enache, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicoflte Giosan. Suzana Gâdea, 
Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena 
Nac, Constantin Olteanu, Ion 

Stoian, Iosif Szasz, Ion Ursu, 
Richard Winter, Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ion M. Nicolae, 
Gheorghe Petrescu și loan Totu, 
viceprim-miniștri ai guvernului.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, primi- 
secretari ai comitetelor județene de 
partid, membrii de partid cu sta
giu din ilegalitate, activiști de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreaga țară, reprezen
tanți ai vieții noastre științifice și 
culturale, generali și ofițeri supe
riori.

în numele Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului a luat cuvintul to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, care, a 
spus : ,:

„Mult iubite și stimate .tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Sărbătorindu-vă cu cele mai cal
de sentimente de dragoste, stimă 
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - OMAGIUL ÎNĂLȚĂTOR 
AL PARTIDULUI, AL TĂRII, AL ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

La această semnificativă aniversa
re, vă rugăm să primiți omagiul de 
aleasă simțire pe care vi-1 aduc din 
această înfloritoare vatră de istorie, 
intr-un unic cuget, comuniștii, toți 
locuitorii Albei, expresie a dragostei 
nețărmurite și prețuirii statornice cu 
care vă înconjoară împreună cu în
tregul partid și popor. Purtăm în 
inimi, ca pe un izvor nesecat de for
ță, sentimentul mobilizator al recu
noștinței pentru grija părintească și 
sprijinul deosebit pe care le acordați 
înălțării acestor meleaguri, în ritm 
cu țara, la anotimpul întineritor care 
poartă pecetea biruitoare a gîndirii și 
acțiunii dumneavoastră, cel mai iubit 
și stimat fiu al poporului, cutezător 
deschizător de epocă, într-o lume în 
care prestigiul României socialiste 
urcă neîncetat prin opera conducăto
rului ei, marcantă personalitate a 
vieții politice internaționale, militant 
neobosit pentru salvgardarea păcii și 
colaborarea pașnică intre popoare — 
se arată în mesajul adresat de CO
MITETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.

Sub stindardul unificator de ener
gii al tezelor exprimate la Conferin
ța Națională a partidului, care între
gesc programul de dezvoltare a pa
triei stabilit de Congresul al XII-lea, 
noi, demni urmași ai lui Horea și 
Iancu, ne angajăm, și cu acest prilej 
sărbătoresc, că vom acționa cu toa
tă fermitatea, ridicînd nivelul cali
tății și eficienței activității, pentru 
valorificarea superioară a resurselor 
de care dispunem în industrie și 
agricultură, pentru înfăptuirea în
tocmai a obiectivelor de edificare 
economică și socială, asumate res
ponsabil de întregul partid și popor.

In acest moment aniversar, cu ini
mile în sărbătoare, vă urăm, brav 
conducător, să ne trăiți ani mulți și 
fericiți, mereu în plenitudinea forței 
creatoare, spre binele și măreția pa
triei străbune, pentru a cuceri, 
urmindu-vă neabătut îndemnul, noi 
piscuri ale progresului și civilizației.

Vă rugăm să ne îngăduiți ca, în a- 
ceastă memorabilă zi, ciifS întregul 
nostru popor omagiază plin de însu
flețire 50 de ani de prodigioasă ac
tivitate revoluționară și aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere, să 
exprimăm în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce muncesc și trăiesc 
în județul Arad — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — o- 
dată cu sentimentele de profundă 
dragoste și înaltă prețuire, cele mai 
călduroase felicitări, recunoștința și 
gratitudinea noastră profundă și să 
vă urăm din adîncul inimilor noas
tre sănătate, fericire, mulți ani rod
nici în fruntea partidului și statului, 
spre înălțarea României socialiste 
pe culmile luminoase ale comunis
mului — se relevă, între altele, în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R. ȘI AL CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Vă asigurăm și cu acest prilej că 
vom face tot ce depinde de noi pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
producției, reducerea cheltuielilor 
materiale, economisirea și valorifi
carea superioară a materiilor prime, 
materialelor, energiei și combustibi
lului, pentru a crea produse cu para
metri tehnico-funcționali superiori și 
de un înalt nivel calitativ. In agri
cultură nu vom precupeți nici un 
efort pentru a da viață sarcinilor în
făptuirii noii revoluții agrare, de o 
deosebită importanță pentru ridi
carea nivelului de viață al întregului 
popor.

Asigurîndu-vă de întregul nostru 
atașament în tot ce faceți pentru țară 
și popor, vă urăm viață îndelungată 
alături de tovarășa dumneavoastră 
de viață, mult stimata Elena 
Ceaușescu, fericire și putere de mun
că, dorindu-vâ ca tăria revoluționară 
care v-a dat putere să afirmați 
România în lume să vă dea mereu 
tinerețe, energie și inspirație în lupta 
dumneavoastră pentru ca poporul ro
mân să descopere în el și prin el 
însuși izvorul fericirii sale într-o țară 
liberă și independentă, ziditoare a 
civilizației socialiste și comuniste.

Noi, toți cei care trăim șl muncim 
In județul Argeș — județ în care 
dumneavoastră ați activat din frage
dă tinerețe și la a cărui impresio
nantă dezvoltare aveți o contribuție 
de inestimabilă valoare — considerăm 
că este o mare fericire că în perioa
da atît de complexă pe care o stră
bate astăzi omenirea, poporul nostru 
are la cîrma destinelor sale un mare 
conducător, un comunist de mare 
omenie, vă are pe dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Sintem profund 
convinși că sub încercata dumnea
voastră conducere poporul nostru va 
face ca România să devină mai pros
peră și mai înfloritoare, va înfăptui 
neabătut măreața operă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comunism.

Mîndri de a vă fi contemporani și 
a munci sub înțeleaptă dumneavoas
tră conducere, reînnoim în această zi 
de mare sărbătoare angajamentul 
ferm al tuturor argeșenilor, că 
urmînd minunatul dumneavoastră 
exemplu, de revoluționar cutezător, 
de înalt devotament și înflăcărat 
patriotism, să acționăm cu cea mai 
mare răspundere, pasiune și abnega
ție pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea, ale Conferin
ței Naționale a partidului, să ne a- 
ducem o contribuție tot mai mare la 
înflorirea scumpei noastre patrii.

în aceste înălțătoare momente — 
se menționează în mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R. — unindu-ne și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului, cu gîn- 
durile și ființa mereu alături de 
dumneavoastră, vă rugăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți urările noastre sincere, 
pornite din adîncul inimii, de viață 
îndelungată, de multă sănătate și fe
ricire, de noi împliniri și satisfacții, 
spre binele și fericirea poporului ro
mân, spre gloria și măreția României 
socialiste.

In mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN BACĂU AL P.C.R. ȘI AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se menționează : Sărbătorim, 
întregul partid și popor, un om al 
omeniei, dreptății și demnității, al 
cărui nume se află țesut în falduri 
de drapel și zidit în impresionantele 
împliniri socialiste ale patriei ; săr
bătorim un anotimp al renașterii 
Românești, al ascensiunii noastre cu
tezătoare spre luminoasele piscuri ale 
comunismului — urcuș impetuos că

ruia clarviziunea, cutezanța și dă
ruirea dumneavoastră cu putere de 
simbol, pentru paginile de aur ale 
istoriei noastre prezente și viitoare, 
îi imprimă ritm și certitudine.

Omagiem în acest ianuarie al 
multiplei noastre împliniri pe omul 
de excepție, al cărui nume a deve
nit pe toate meridianele și paralelele 
Terrei sinonimul păcii, înțelegerii și 
colaborării între popoare.

In fruntea partidului și statului 
ați inaugurat cea mai fertilă pe
rioadă din istoria densă a construc
ției socialiste, ați fundamentat in 
mod științific rolul de conducător al 
partidului, ne-ați fost întotdeauna și 
ne sînteți un sfătuitor înțelept, cu 
spirit pătrunzător, oferindu-ne proba 
vie a capacității de a îmbogăți știin
ța revoluționară, de a o aplica nea
bătut în fiecare etapă în mod crea
tor, la condițiile concrete ale Româ
niei.

Oamenii muncii din județul Ba
cău nu vor uita niciodată ajutorul 
permanent primit din partea con
ducerii partidului, a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care, aflîndu-vâ în nenu
mărate rînduri în mijlocul nostru, 
ne-ați îndrumat și mobilizat pentru 
dezvoltarea tot mai înfloritoare a a- 
cestor locuri. Perspectivele minu
nate ce se deschid județului Bacău 
sînt nemijlocit legate de grija; con
stantă ce o manifestați pentru dez
voltarea multilaterală, armonioasă a 
tuturor zonelor țării.

Oamenii muncii din județul Bihor 
au trăit de fiecare dată sărbătoarea 
intîlnirii cu dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar gene
ral, ca pe o expresie elocventă a gri
jii statornice pe care o purtați dez
voltării armonioase a tuturor zonelor 
țării, permanentului dialog cu fău
ritorii bunurilor materiale și spiri
tuale care dau o nouă dimensiune 
efortului lor de a face cît mai fru
mos și înfloritor acest minunat colț 
de țară românească. Bihorul se 
poate astăzi mîndri cu o economie 
puternică', racordată la parametrii 
tehnici naționali și mondiali, cu o a- 
gricultură modernă în plin avînt și 
cu o viață spirituală și artistică efer
vescentă, îmbinînd tradiția progre
sistă cu largile deschideri contem
porane spre orizontul socialist, se 
arată în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Cu convingerea comunistă că nu
mai și numai de munca noastră, a 
fiecăruia depind ascensiunea țării pe 
treptele progresului și civilizației 
umane, independența și prestigiul ei 
pe meridianele lumii, sîntem anga
jați, trup și suflet, în amplul proces 
al bunăstării și prosperității, al de
mocrației și unității socialiste, pentru 
a traduce în viață istoricele hotărîri 
ale celui de-al XII-lea Congres și 
Conferinței Naționale ale partidului.

Cunoscindu-se bine potențialul 
uman și material de care dispunem, 
întreaga măsură a capacității noas
tre, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Bihor, sîntem ferm ho- 
tărîți să facem din această zi de 
sărbătoare a partidului și țării nu 
numai însertinul unei îndreptățite 
mîndril naționale, ci și prilejul unei 
responsabile și entuziaste angajări 
de a ridica la cote calitativ supe
rioare întreaga noastră activitate, 
pentru a face dtn cuvîntul partidu
lui o punte trainică între inimă și 
faptă.

Aducîndu-vă fierbintele nostru 
omagiu pentru tot ce ați înfăptuit și 
înfăptuiți pentru popor și țară, ne 
exprimăm și cu prilejul acestui eve
niment aniversar întreaga recu
noștință față de înțelepciunea cu 
care ați așezat la temelia Româ
niei repartizarea armonioasă și 
echilibrată a forțelor de produc
ție pe întreg pămîntul patriei, ca 
temei al egalității depline între toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, care a trezit la o nouă 
viață și străvechea vatră româneas
că a Bistriței și Năsăudului. Cunos
cut odinioară ca unul dintre județe
le în care urmările unor orînduieli 
nedrepte ale trecutului se regăseau 
deosebit de pregnant mai ales în si
tuația economică, ținutul Bistriței și 
Năsăudului a devenit astăzi o zonă 
a țării în plin proces de. înflorire în 
care s-au dezvoltat cu putere indus
tria, agricultura, celelalte ramuri, 
s-au produs transformări revoluțio
nare în condițiile de muncă și via
ță ale locuitorilor — se relevă în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
BISTRITA-NASAUD AL P.C.R. ȘI 
AL CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Suflet din sufletul poporului ro
mân, vizionar îndrăzneț, strălucit 
gînditor și om de acțiune, ilustru 
conducător de partid și de țară, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, veghind ca nimeni 
altul la pacea și liniștea poporului 
nostru, de numele și activitatea 
dumneavoastră, mult Iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
leagă dezvoltarea fără precedent a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
ale partidului comunist și ale 
României socialiste cu toate partide
le comuniste și muncitorești, cu for
țele progresiste și democratice, cu 
toate popoarele și națiunile lumii în 
lupta pentru triumful dreptului și 
rațiunii asupra forței, pentru întro
narea unor noi raporturi de deplină 
egalitate între state, pentru respecta
rea independenței și suveranității 
naționale, pentru colaborare și înțe
legere între popoare, pentru dezar
mare și pace, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Vă rugăm să ne Îngăduiți ca, tn a- 
ceste momente sărbătorești pentru 
întregul nostru popor, să vă adresăm, 
cu toată căldura inimilor și dragos
tea nemărginită pe care v-o poartă 
comuniștii, toți locuitorii de pe fru
moasele meleaguri ale lui Eminescu, 
Enescu și Iorga, cu prilejul împlini
rii a cinci decenii de activitate revo
luționară și a aniversării zilei de 
naștere, cele mai calde urări de să
nătate. fericire și mulți ani rodnici 
in fruntea partidului și statului, spre 
binele poporului român și a păcii în 
lume — se arată in mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R. ȘI AL CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

întruchipînd în cel mai înalt grad 
virtuțile marilor bărbați ai neamu
lui — patriotismul fierbinte, spiritul 
de sacrificiu, clarviziunea științifică 
și fermitatea revoluționară, dumnea
voastră constituit! pentru poporul ro
mân omul politic și conducătorul

Strălucit, cîrmaciul înțelept șl vizio
nar de care se leagă cele mai înalte 
năzuinți în opera măreață de înfăp
tuire a Programului partidului pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre zările luminoase ale 
comunismului. a

Să ne trăiți mulți ani scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, dumnea
voastră care ați făcut din dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste, din 
participarea maselor populare la con
ducerea societății un principiu funda
mental, dumneavoastră care acționați 
cu consecvență pentru întronarea 
dreptății, a eticii și echității socia
liste în toate domeniile I

La această sărbătoare scumpă în
tregului nostru popor ne reînnoim 
angajamentul solemn, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a vă urma în
totdeauna cu devotament și credință, 
înfăptuind în mod exemplar sarcinile 

Viața și activitatea revoluționară a secretarului 
general al partidului - cea mai luminoasă pildă de 
comunist și patriot înflăcărat, de înaltă iubire față 
de patrie și popor, de luptător dirz și neînfricat, care 
și-a făcut din slujirea devotată a partidului, patriei 
și poporului, a cauzei socialismului și păcii țelul 
suprem al întregii vieți și activități revoluționare

Sărbătorirea tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
puternică expresie a unității de nezdruncinat a 
întregii noastre națiuni socialiste in jurul partidului, 
al secretarului său general

La marea sărbătoare a țării, angajament ferm, 
muncitoresc de a face totul, fiecare la locul său 
de muncă, pentru a da viață mărețelor obiective în
scrise in Programul partidului, sarcinilor stabilite 
de Congresul al XII-lea, de Conferința Națională, 
pentru continua înflorire a României socialiste!

ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al. XII-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, prețioasele in
dicații ce ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei de lucru din iulie 1982 în ju
dețul nostru, de a fl ostași de nădej
de ai partidului, fii demni ai patriei 
noastre socialiste.

La mulți ani cu sănătate, spre glo
ria partidului și pâmîntului strămo
șesc, spre fericirea și prosperitatea 
poporului român, pentru victoria so
cialismului, pentru făurirea unei lumi 
a păcii și colaborării !

Vă rugăm să ne permiteți ca, îm
preună cu întreaga națiune, 6ă dăm 
o înaltă cinstire luptei revoluționare 
neînfricate pe care ați desfășurat-o 
din cei mai tineri ani împotriva ex
ploatării și asupririi burghezo-moșie- 
rești. împotriva fascismului, pentru 
împlinirea marilor idealuri de liber
tate și independență a țării, pentru 
triumful socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scump al patriei. In 
aceste momente sărbătorești, evocăm 
cu emoție și adîncă mîndrie pagina 
de eroism pe care ați înscris-o în 
cartea de aur a istoriei partidului și 
a țării aici, la Brașov, in primii ani 
ai activității dumneavoastră de tînăr 
militant comunist, cind ați înfruntat 
cu excepțional curaj și patos revo
luționar organele represive ale re- 
acțiunii pentru a vă exprima solida
ritatea cu tovarășii de luptă, pentru 
a afirma și susține cauza dreaptă a 
clasei muncitoare, a Partidului Co
munist Român — se relevă în mesa
jul COMITETULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. ȘI AL CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Dînd glas sentimentelor noastre de 
adîncă recunoștință și fierbinte gra
titudine pentru tot ceea ce ați fă
cut și faceți pentru progresul și 
prosperitatea patriei, dorim să vă 
mulțumim din toată inima, mult iu-

Cunună de laudă marelui fiu al țării
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Floare roșie de bujor
Iubite conducător 
Primește această floare 
In zi de aniversare.
Floarea României scumpe 
Crescută în virf de munte. 
Și-a crescut așa frumoasă 
Numai pentru dumneavoastră, 
Că sînteți precum se știe,

bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija statornică pe 
care ați manifestat-o față de județul 
nostru, pentru sprijinul prețios pe 
care ni l-ați acordat în dezvoltarea 
și modernizarea industriei și agricul
turii, a întregii economii, în propă
șirea invățămîntului, științei și cul
turii, in îmbogățirea vieții materiale 
și spirituale și creșterea bunăstării 
locuitorilor acestor meleaguri.

Indicațiile primite cu prilejul celor 
25 de vizite cu care ați onorat jude
țul nostru, întilnirile de lucru cu ac
tivul de partid și de stat, cu con
structorii de autocamioane și trac
toare, cu colectivele de muncă ale 
unui mare număr de unități con
structoare de mașini, din industria 
chiftiică, ușoară, din agricultură, 
ne-au ajutat și ne ajută să punem 
mai bine în valoare resursele ma
teriale și umane de care dispunem, 
să învingem lipsurile și greutățile cu 

care ne confruntăm, au stimulat ener
giile creatoare, devotamentul și ab
negația tuturor oamenilor muncii în 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor 
mari și de răspundere ce ne revin 
din Programul partidului.

îngemănînd virtuțile cele mai a- 
lese ale strămoșilor noștri, apărători 
și iubitori de țară, v-ați angajat cu 
înalt spirit de dăruire și neînfricare, 
încă din fragedă tinerețe, în lupta 
pentru adevăr, libertate și demnitate, 
aducîndu-vă o contribuție hotărîtoa- 
re la făurirea destinului socialist și 
comunist al României. Dăruirea 
dumneavoastră fără seamăn, cutezan
ța revoluționară și patriotismul în
flăcărat, dirzenia, gindirea lucidă 
mereu vie și înnoitoare, înțelepciunea 
cu care acționați dau dimensiune ex
cepțională personalității dumnea
voastră de conducător, contopit cu 
destinele poporului, cu idealurile și 
năzuințele sale cele mai îndrăznețe 
— se arată in mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.

Marile succese obținute de po
porul român sub conducerea partidu
lui pe drumul socialismului, Înflori
rea fără precedent a patriei, ridica
rea continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce mun
cesc, adîncirea necontenită a demo
crației socialiste sînt indisolubil le
gate de hotărîrea și clarviziunea, de 
calda omenie și intransigență cu care 
acționați in fruntea partidului și a 
statului. Desfășurarea unei prodigioa
se activități teoretice, stimularea cli
matului de vastă și aprofundată dez
batere a problemelor edificării socie
tății noastre, a celor privind evoluția 
lumii contemporane, îmbinarea spiri
tului științific, cutezător, cu investi
garea realității, a cerințelor obiective, 
a noilor fenomene sociale, contactul 
permanent cu viața și cu problemele

Primul om al României, 
Drag stejar din Scornicești, 
Scut al Țârii Românești, 
Revoluționar vestit 
In focul luptei călit, 
Ne conduci pe drumuri bune 
Și ești sol de pace-n lume. 
Luceafăr strălucitor, 
Pentru pace și popor. 

oamenilor, confruntarea teoriei cu 
practica sînt trăsături care caracte
rizează întreaga dumneavoastră acti
vitate.

Să ne trăiți cît doina și Carpații, 
întru bucuria noastră și a urmașilor 
acestui neam, care vă prețuiește ca 
pe cel mai mare ctitor al său.

Dînd o înaltă apreciere pilduitoarei 
activități pe care o desfășurați cu 
inegalabilă dăruire și patos revolu
ționar in fruntea partidului șl statu
lui, ne exprimăm adîncă noastră re
cunoștință față de contribuția pe care 
o aduceți la fundamentarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
României socialiste, față de pasiunea 
și devotamentul cu care slujiți nobi
lele idealuri de libertate națională șl 
socială ale poporului român, pentru 
înălțarea lui demnă pe noi culmi de 
civilizație și bunăstare, spre comu
nism.

Uriașa dumneavoastră activitate 
organizatorică și politică, realismul și 
spiritul profund științific pe care le 
manifestați cu strălucire, tnnoirile 
structurale pe care le-ați promovat 
in perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului în toate 
sectoarele vieții materiale și spiritua
le au imprimat un profund dinamism 
operei de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, anga- 
jînd tot mai puternic energiile și ca
pacitatea creatoare ale poporului tn 
lupta pentru o nouă calitate in toate 
domeniile construcției socialiste — 
se menționează în mesajul COMITE
TULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R. ȘI AL CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

în acest generos context, asigurat 
de preocuparea dumneavoastră sta
tornică, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea armonioasă a tuturor zone
lor patriei, județul Buzău a cunos
cut cele mai mari și profunde pre
faceri înnoitoare, fapt pentru care 
comuniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile buzoiene, in această me
morabilă zl de ianuarie, vă aduc 
prinosul lor de fierbinte recunoștință 
și adîncă prețuire, dragostea ne
țărmurită pentru tot ce ați făcut șl 
faceți pentru înflorirea acestei minu
nate vetre de pămînt strămoșesc.

Cu cea mal vie emoție șl animați 
de profundă dragoste, înalt respect, 
stimă șl considerație, la aniversarea 
a 50 de ani de activitate revoluționa
ră pusă tn slujba propășirii poporului 
român și a 65 de ani de viață, per- 
miteți-ne să vă adresăm din toată 
inima, in numele COMITETULUI 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN, al comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii, sincere fe-

Și-ți dorim de-aniversare 
Tot poporul, mic și mare, 
Rîuri cu limpezi ape, 
Lanuri cu spice înalte, 
Sănătate, viață lungă 
Și prosperitate-n muncă, 
Pentru pace și popor, 
Iubite conducător I 

DOBROVOLSCHI Mircea 
comuna Sulița, județul Botoșani
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licitări, urări de viață îndelungată, in 
deplină putere de muncă, sănăta
te și fericire, spre gloria și înălțarea 
patriei străbune pe luminoasele culmi 
ale socialismului și comunismului.

Omagiului nostru fierbinte adus la 
acest jubileu care înnobilează istoria 
neamului, permiteți-ne să adăugăm 
recunoștința vie și profundele mul
țumiri ale comuniștilor, ale tuturor 
celor ce muncesc pe vatra Caraș-Se- 
verinului — bogată și ea in tradiții 
ale mișcării muncitorești — pentru 
tot ceea ce faceți spre binele și fe
ricirea poporului român, pentrp con
tribuția dumneavoastră de inestima
bilă valoare teoretică și practică la 
elaborarea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. Ne mîndrim cu toții cu aportul 
deosebit adus la organizarea și dez
voltarea clasei muncitoare, la elibe
rarea patriei de sub dominația fas
cistă. Vasta dumneavoastră expe
riență revoluționară servește in cel 
mai înalt grad aspirațiile noi, socia
liste și comuniste ale poporului ro
mân, epoca istorică inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
care v-a învestit drept conducător al 
partidului și României socialiste, con- 
stituindu-se drept etapa cea mai fer
tilă și bogată din întreaga istorie a 
națiunii noastre.

De-a lungul celor 50 de ani de 
luptă revoluționară neîntreruptă ați 
făcut, mereu și intr-un înalt grad, 
dovada unei nesecate energii, a unor 
calități politice și morale de excep
ție, a unei impresionante capacități 
organizatorice, ați demonstrat, necon
tenit, voință de granit pentru înfăp
tuirea supremului țel al făuririi unei 
vieți noi, intr-o societate nouă. în 
care poporul să fie stăpin pe propriul 
său destin.

In eei 18 ani de cind vă aflați în 
fruntea partidului și a statului, in
vestit cu cele mai înalte răspunderi, 
consecvent convingerilor de a sluji 
cu devotament comunist poporul, ați 
întemeiat întotdeauna nobilele dum
neavoastră îndemnuri pe propria 
luptă eroică, iar poporul nostru v-a 
așezat, cu cinste, în inima și con
știința sa, alături de cei mai vene
rați eroi ai săi. într-o fericită și sem
nificativă încununare, ca pe un mare 
om pentru o mare epocă — se relevă 
in mesajul adresat de COMITETUL 
JUDEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R.

De neuitat este și va râmîne în 
memoria oamenilor din județul Că
lărași amintirea vizitelor de lucru pe 
care le-ați făcut în localitățile jude
țului nostru, momente de adîncă și 
rodnică semnificație pentru stilul de 
muncă promovat cu consecvență și 
ridicat de dumneavoastră la înălți
mea unui strălucit exemplu personal, 
definit prin prezența permanentă în 
mijlocul celor ce muncesc, prin dis
cutarea concretă a problemelor, la 
fața locului, cu muncitorii, țăranii, 
specialiștii, prin asigurarea partici
pării efective a acestora la elabo
rarea și înfăptuirea politicii de con
strucție a socialismului.

In mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
se menționează : Noi, locuitorii 
acestor pămînturi străbune, nutrim 
mindria patriotică de a ne fi că
lăuzit pașii In amplele transformări 
revoluționare încă din zorii noii 
orînduiri sociale, cînd v-ați aflat la 
conducerea organizației noastre re
gionale de partid. De atunci și pînă 
astăzi, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, prezența dum
neavoastră în mijlocul constructori
lor vieții noi din uzinele, de pe șan
tierele și ogoarele județului a de
venit o constantă majoră a muncii 
și vieții noastre, certitudinea și che
zășia trainică a tot ce am cutezat și 
am izbutit să înfăptuim pe acest 
plai românesc pentru necontenita 
înflorire a Iul și a țării, pentru 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor.

Angajați plenar in transpunerea 
In fapte a prețioaselor dumneavoas
tră indicații șl orientări privind 
construcția navelor de mare tonaj, a 
Canalului Dunăre — Marea Neagră, 
a primei centrale nuclearo-electrice, 
a Combinatului petrochimic Midia, 
extracția și valorificarea petrolului 
din mare, înfăptuirea cu succes a 
obiectivelor noii revoluții agrare și 
ridicarea altor grandioase obiective 
economice, ingăduiți-ne, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm de hotă
rîrea noastră unanimă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru realiza
rea mărețului program adoptat de 
Congresul al XII-lea și hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului, 
convinși fiind că In acest mod vom 
face din Constanța un ținut mtndru 
și îmbelșugat, cu oameni demni și 
responsabili, pe măsura timpului pe 
care îl trăim.

50 de ani de activitate revoluțio
nară consacrată cu atîta generozita
te și abnegație luptei pentru elibe
rarea națională și socială a patriei, 
pentru triumful noii orînduiri și 
dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste, pentru nobila cauză 
a păcii și aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere — sărbătoare 
6Cumpă nouă, tuturor fiilor țării — 
oferă COMITETULUI JUDEȚEAN 
COVASNA AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN, comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii — ro
mâni și maghiari — de pe aceste 
meleaguri prilejul de a exprima 
urările noastre, pornite din adîncul 
inimilor și cugetelor, de sănătate și 
fericire, viată îndelungată, putere 
de muncă, sentimentele de înaltă 
stimă, adincă prețuire, profunda re
cunoștință și gratitudine pe care 
cu toții le nutrim față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii, români și maghiari, de pe aceas
tă vatră strămoșească, sîntem mîn
dri că tot ceea ce avem astăzi mai 
de preț, industria modernă, agricul
tura in plină dezvoltare, viața spiri
tuală efervescentă, nivelul de trai 
tot mai prosper, sînt rodul transpu
nerii in viață a politicii naționale și 
științifice a partidului și statului. 
Toate acestea ilustrează grăitor grijp 
părintească permanentă pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
purtați cu aleasă generozitate față 
de toți fiii patriei, aceasta fiind cea 
mai elocventă și convingătoare do
vadă a modului realist în care acțio
nați pentru realizarea în spiritul 
Înaltelor principii ale socialismului 
științific, a adevăratei egalități în

tre cetățenii României socialiste, 
fără deosebire de naționalitate.

împlinim dorința sinceră și fier
binte a celor ce trăiesc și mancesc 
în județul Dîmbovița de a aduce, în 
această memorabilă zi din viața 
poporului nostru, un suprem elo
giu vieții și activității dumneavoas
tră eroice, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, consa
crate cu neinfrînt curaj și pasiune 
revoluționară, din anii cei mai ti
neri, înfăptuirii celor mai scumpe 
aspirații ale poporului român — se 
relevă in mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Cei aproape 18. ani de cînd vă 
aflați în fruntea partidului și statu
lui nostru — „Epoca Ceaușescu", 
cum o numește, cu profundă mîn
drie patriotică, întregul nostru po
por — poartă pentru eternitate am
prenta personalității dumneavoastră 
de excepție, de strălucit conducător, 
de patriot înflăcărat care v-ați dă
ruit cu neasemuită abnegație cauzei 
partidului și poporului, cu care 
v-ați identificat.

Locuitorii județului Dîmbovița, 
asemenea întregului nostru ■'opor, 
au simțit și simt grija dumneaiv»>s- 
tră permanentă și îndrumarea ană 
de căldură și înaltă răspunderi*  pa
triotică și afirmă, pe temeiul de ne
zdruncinat al realităților acestei în
floritoare epoci, că dezvoltarea im
petuoasă a orașelor și satelor dim- 
bovițene este legată indestructibil 
de numele și activitatea dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Pentru toate acestea, pentru în
țelepciunea cu care ați prefigurat și 
la recenta Conferință Națională a 
partidului drumul nostru spre cul
mile civilizației și progresului, vă 
mulțumim cu toată puterea dragos
tei și recunoștinței ce vi le purtăm 
și ne angajăm să muncim cu dărui
re și devotament încit și pe aceste 
meleaguri, ridicate prin luptă și ab
negație comunistă la demnitatea 
acestor ani, să rodească din plin 
Programul partidului de construcție 
socialistă a patriei.

Asemenea întregului partid și po
por, comuniștii, oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri dunărene dau 
o înaltă apreciere aportului dum
neavoastră hotărîtor la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe de pace 
și prietenie a României socialiste, 
de întărire a colaborării cu toate 
țările socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Excepționala dumnea
voastră activitate pentru promova
rea în viața internațională a princi
piilor noi, democratice, au făcut să 
se audă departe, pe toate meridia- • 
nele globului, glasul de pace al 
României socialiste, chemarea sa 
vibrantă adresată tuturor popoarelor 
de a pune capăt războaielor și ame
nințărilor, de a construi o lume mai 
bună și mai dreaptă — se arată, 
între altele, In mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R. ȘI AL CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Ritmurile de propășire ale între
gii țări sint perfect ilustrate și de 
Galați, județul înfloritor de Ia Du
năre, unde în ultimii 18 ani timpul 
s-a dimensionat pentru a putea să 
cuprindă parcă sute de ani de isto
rie. în mijlocul siderurgiștilor sau 
al navaliștilor, al constructorilor gă- 
lățeni sau al țăranilor cooperatori, 
în fața planșetelor care propuneau 
un nou contur pentru marele port 
de la Dunăre și o nouă poartă de 
ape deschisă spre cea mai mare va
tră de_ foc a țârii, glasul dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a însemnat întotdeauna glasul viito
rului.

Urindu-vă, după vechea și stator
nica tradiție românească, viață lun
gă, sănătate și fericire, dînd expre
sie înaltă dragostei, admirației, sti
mei și recunoștinței fără margini pe 
care vi le purtăm, noi, gălățenii, ne 
angajăm solemn să muncim cu de
votament și dăruire patriotică pen
tru a înfăptui hotărîrile Congresului 
al XII-lea, pentru a răspunde cu 
fapte de vrednicie chemării pe care 
ați adresat-o țării de la tribuna 
Conferinței Naționale a partidului.

In Istoria patriei sînt înscrise.cu 
litere de aur dirzenia revoluționară, 
curajul și spiritul de sacrificiu cu 
care v-ați dăruit de la cea mai fra
gedă vîrstă, sub steagul partidului, 
marilor bătălii de clasă, împotriva 
exploatării burghezo-moșierești și a 
fascismului, pentru apărarea dreptu
rilor și libertăților democratice, pen
tru înfăptuirea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă. Lupta dum
neavoastră eroică, dăruirea fără sea
măn cu care ați acționat încă din 
anii tinereții, în condițiile aspre ale 
ilegalității, pentru răsturnarea vechiu
lui regim și triumful socialismului 
pe pămîntul românesc luminează și 
însuflețesc generațiile de azi și de 
mîine ca un minunat și mobilizator 
exemplu de fermitate, devotament 
revoluționar și de fierbinte patrio
tism — se relevă în mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R.

De o excepțională importanță este 
contribuția dumneavoastră la întă
rirea partidului, centrul vital al so-,, 
cietății noastre socialiste, la creșterea 
rolului său conducător în societatea 
românească, la întărirea statului so
cialist și dezvoltarea democrației so
cialiste. grija deosebită pentru întă
rirea continuă a legăturilor partidu
lui cu masele largi de oameni ai 
muncii, preocuparea dumneavoastră 
neabătută pentru consultarea siste
matică a partidului, a întregului po
por in elaborarea și înfăptuirea mă
surilor privind mersul înainte al ță
rii pe calea socialismului. Prin dia
logul permanent și legătura strin- 
să pe care o mențineți cu poporul, 
prin prezența frecventă în toate ju
dețele — acolo unde se înfăptuiește 
politica partidului — ați determinat 
în viața partidului șl statului nos
tru un climat de înaltă responsabi
litate socială, un spirit cu adevărat 
nou, revoluționar de muncă, de an
gajare comunistă față de destinele 
patriei.

Cu prilejul fericit al aniversării de 
astăzi, permiteți-ne, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă asigurăm, din nou, de profun
dul nostru devotament față de dum
neavoastră, față de politica internă 
și externă a partidului.

J
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MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ OFERITĂ IN ONOAREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

înalte aprecieri pentru strălucita contribuție
a președintelui României la cauza păcii

(Urmare din pag. I) 

pentru soluționarea diferitelor pro
bleme va depinde foarte mult evo
luția viitoare a vieții internaționale. 
M-aș referi numai la faptul eă in 
acest an urmează să fie amplasate 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne, să fie dezvoltate cele existente. 
De aceea, oprirea amplasării acestor 
rachete, trecerea la măsuri reale de 
dezarmare vor reprezenta un pas ho- 
tărîtor în direcția opririi cursei înar
mărilor. Dacă nu vom reuși să facem 
acest lucru, se va ajunge la o agra
vare a situației internaționale, la o 
creștere și mai mare a pericolului 
de război, de distrugere a Europei, 
a întregii lumi. De aceea, consider 
că partidul, statul nostru, întregul 
popor trebuie să facă totul pen
tru a întări colaborarea și solidari
tatea cu toate popoarele europene, 
cu toate forțele realiste care se pro
nunță pentru o Europă fără arme 
nucleare, pentru o Europă a colabo
rării pașnice. Sint convins că stă

(Urmare din pag. I)

și recunoștință, comuniștii, toti 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întreaga națiune, noi 
toți, cinstim în persoana dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe omul de 
aleasă omenie, ce întruchipează 
cele mai înalte virtuți ale neamu
lui, pe neînfricatul militant comu
nist și pe patriotul înflăcărat, cu 
inima mereu aproape de visurile 
și năzuințele poporului său. pe 
conducătorul partidului și statului, 
ale cărui viață și activitate s-au îm
pletit întotdeauna în mod organic 
cu viata și activitatea partidului, 
cu lupta sa pentru făurirea noului 
destin al României.

Lucrînd timp. îndelungat sub di
recta dumneavoastră conducere și 
îndrumare, multi dintre noi cu
noaștem îndeaproape înaltele dum
neavoastră calități de comunist și 
de conducător eminent : energia, 
principialitatea, consecvența și pa
siunea revoluționară cu care v-ați 
angajat, din cea mai fragedă vir- 
stă, in slujirea intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare, ale 
întregii națiuni, pentru apărarea 
cauzei nobile a libertății, indepen
denței și suveranității scumpei 
noastre patrii.

Tot ce s-a înfăptuit în ultimii 18 
ani în patria noastră — perioada 
cea mai bogată in împliniri din în
treaga istorie a țârii > este indi
solubil legat de neobosita și prodi
gioasa dumneavoastră activitate 
desfășurată in fruntea partidului 
și a statului, de marea dumnea
voastră capacitate de a promova 
un spirit nou. creator în toate do
meniile construcției socialiste.

Pentru contribuția dumneavoas
tră hotărîtoare la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, la 
elaborarea de noi teze și concepte 
de valoare națională și universală, 
ce îmbogățesc tezaurul teoriei și 
practicii revoluționare, al socialis
mului științific, pentru excepționa
lele dumneavoastră calități, pentru 
succesele de însemnătate istorică pe 
care țara noastră le-a dobindit sub 
înțeleaptă dumneavoastră condu
cere, vă bucurați astăzi de adînca 
prețuire a întregului popor și de 
recunoștința sa fierbinte.

Așa cum se subliniază și în Me
sajul Comitetului Central al parti
dului, Consiliului de Stat _ și 
guvernului, comuniștii, toți cetățe
nii patriei dau o înaltă apreciere 
contribuției dumneavoastră! inesti
mabile la întărirea' partidului, la 
creșterea continuă a rolului său 
conducător în viața societății noas
tre, preocupării dumneavoastră sta
tornice de a vă consulta permanent 
cu partidul, cu oamenii muncii în 
elaborare^ și in stabilirea celor mai 
corespunzătoare căi și măsuri me
nite să asigure mersul înainte al 
patriei pe calea socialismului, grijii 
deosebite pe care o manifestați 
pentru aplicarea consecventă a de
mocrației muncitorești, socialiste, 
pentru ca hotăririle adoptate să 
reflecte voința întregii națiuni.

Militînd neobosit pentru înflo
rirea necontenită a țării, pentru 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al celor cu muncesc — 
telul și scopul fundamental al po
liticii partidului, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm în România — dum
neavoastră sînteți, în același timp, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai autori
zat promotor al idealurilor scumpe 
de pace ale poporului român, o per
sonalitate proeminentă a vieții po
litice mondiale, un strălucit luptă
tor pentru cauza destinderii, dezar
mării, înțelegerii și colaborării in
ternaționale. pentru înfăptuirea nă
zuințelor de libertate, independen

în puterea popoarelor europene, 
a popoarelor întregii lumi de a 
opri cursul politicii spre catastrofă, 
de a pune capăt cursei înarmărilor, 
de a impune trecerea la dezarmare. 
Așa cum am acționat și pină acum, 
vom acționa cu toată hotărîrea și in 
viitor în această direcție, servind in 
acest fel interesele poporului nostru, 
interesele tuturor popoarelor, de pace 
și colaborare.

Aș dori să urez tuturor organelor 
și organizațiilor de partid succese tot 
mai mari in îndeplinirea sarcinilor 
lor de mare răspundere, de a asigu
ra — prin activitatea practică a fie
cărei organizații, a fiecărui membru 
al partidului — creșterea rolului po
litic conducător al partidului in toate 
domeniile de activitate. Consider că 
trebuie să întărim și mai mult spiri
tul de răspundere, de organizare, să 
asigurăm repartizarea temeinică a 
forțelor, să dezvoltăm cu putere spi
ritul muneii colective, dar și răspun
derea personală a fiecăruia in înde
plinirea sarcinilor sale.

ță, progres și pace ale tuturor na
țiunilor.

Au găsit un profund ecou în ini
mile noastre cuvintele rostite ieri 
dt dumneavoastră, la adunarea o- 
magială solemnă, prin care subli
mați — cu experiența celor 50 
de ani de activitate revoluționa
ră — că pentru a fi comunist nu 
este suficient să ai un carnet 
roșu în buzunar/ ci trebuie să ac
ționezi în toate împrejurările ca re
voluționar, să îți ridici continuu 
nivelul de cunoștințe, să-ți perfec
ționezi necontenit activitatea, pen
tru Că numai astfel partidul nostru 
își va putea îndeplini misiunea sa 
istorică in transformarea socialistă 
a societății și în edificarea noii 
oi induiri.

în aceste momente sărbătorești, 
deosebit de emoționante pentru în
tregul partid și popor, dorim să vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotă
rîrea noastră fermă de a urma cu 
credință strălucitul dumneavoas
tră exemplu de viață, de muncă și 
de luptă revoluționară.

Ne angajăm ca, strîns uniți în 
jurul dumneavoastră, să acționăm 
cu nesecată energie pentru înfăptui
rea exemplară a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea și 
de Conferința Națională ale P.C.R., 
a luminosului Program ele, făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Cu aceste gînduri, în numele Co
mitetului Politic Executiv, al Con
siliului de Stat și al guvernului, 
vă invit, dragi tovarăși, să ridicăm 
paharul în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să-i adresăm din 
adîncul inimilor noastre cele mai 
calde felicitări cu prilejul omagierii 
a 50 de ani de activitate revolu
ționară , și al aniversării zilei sale 
de naștere.

Vă urăm din toată inima, cu 
profund respect și afecțiune tovără
șească, multă sănătate, putere de 
muncă și forță creatoare, ani mulți 
și fericiți pentru a conduce parti
dul și poporul nostru spre noi și 
strălucite victorii în construcția so
cialistă, spre orizonturi tot maj^ 
luminoase de bunăstare și progres, 
spre comunism !

Vă adresăm dumneavoastră, to
varășei Elena Ceaușescu, întregii 
familii urări de fericire, de satis
facții cît mai mari, de viață lungă, 
plină de bucurii și împliniri 1

La mulți ani, iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu !“.

Exprimînd urarea caldă a mem
brilor de partid cu stagiu din ilega
litate, tovarășul Andrei Neagu a 
spus :

„Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Este greu să exprim în cuvirrte 
bucuria nemărginită pe care o în
cerc acum, cînd întregul partid, 
țara întreagă vă aduc, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un fierbinte și înalt 
omagiu la împlinirea a 50 de ani de 
activitate revoluționară și cu 'pri
lejul aniversării zilei de naștere.

Cu atît mai mult mă stăpînește i 
emoția acestor clipe sărbătorești, cu 
cit gindurile mă duc spre anii de 
dinainte de eliberarea patriei, spre 
acei ani grei ai ilegalității, cînd am 
avut privilegiul să-mi desfășor ac
tivitatea revoluționară în preajma 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, aflat 
mereu cu demnitate și neînfricare 
comunistă in primele rînduri ale 
luptei partidului, ale clasei mun
citoare.

Deși au trecut ani mulți de cînd 
l-am cunoscut pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. momentul primei noas
tre intîlniri mi-a rămas neșters in 
memorie, întrucit el a înrîurit 
profund drumul meu in viață, ca și

Să dezvoltăm larg și să perfecțio
năm cadrul democratic de participare 
a tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, a întregului 
popor la conducerea diferitelor sec
toare de activitate, să asigurăm func
ționarea in cele mai bune condiții a 
noilor organe și organisme democra
tice, a principiului autoconducerii, 
autogestiunii și autoaprovizionării. 
Să facem în așa fel incit întreaga 
noastră națiune să acționeze intr-o 
strinsă unitate pentru realizarea nă
zuințelor sale spre o viață demnă, 
liberă, spre țelurile luminoase ale 
socialismului și comunismului.

Vă asigur, încă o dată, că, in ce mă 
privește, ca și pină acum, voi face 
totul și nu voi precupeți nici un efort 
pentru a contribui la realizarea aces
tor obiective mărețe ale națiunii 
noastre socialiste, că îmi voi înde
plini, în toate împrejurările, însăr
cinările și răspunderea incredințată 
de partid, de popor, servind întot
deauna cauza poporului, a patriei, in
dependența și suveranitatea României 

al atîtor militanți comuniști, activi
tatea sa revoluționară constituind 
pentru noi toți un strălucit exem
plu de slujire devotată, cu nezdrun
cinată credință, a partidului și a po
porului.

Ceea ce m-a impresionat în 
anii tinereții tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost increderea sa 
neclintită în justețea cauzei mărețe 
a partidului nostru în rîndurile 
căruia s-a înrolat din cea mai fra
gedă virstă, încrederea în viitorul 
luminos al patriei, curajul, dîrze- 
nia, tenacitatea și energia clocoti
toare. marea capacitate organiza
torică, profunzimea în gîndire.

Toate acestea constituie alese în
sușiri de comunist, ce caracteri
zează și astăzi pe cel care condu
ce, cu atîta înțelepciune și strălu
cire, partidul, destinele națiunii, 
ridicînd țara pe culmi tot mai înal
te de civilizație socialistă, contri
buind astfel la afirmarea plenară 
a României în lume, ca factor ac
tiv în apărarea păcii, independen
ței, libertății și progresului tuturor 
popoarelor.

Sintem mîndri că avem un ase
menea om, un asemenea revolu
ționar în fruntea partidului și a 
țării, exemplu pilduitor pentru noi 
toți, comuniștii, toți oamenii mun
cii.

Să-i urăm cu toții, în această zi 
aniversară, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu toată căldura ini
milor noastre, multă sănătate, via
ță îndelungată, aceeași nesecată 
putere de muncă. Spre gloria și 
măreția României socialiste și a 
poporului român, pentru împlini
rea visului nostru de aur — co
munismul".

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Constanta al 
P.C.R., care, în numele delegațiilor 
comitetelor județene de partid, al 
celorlalte delegații de oameni ai 
muncii din țara, a spus :

„Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși.
îndeplinind cu adincă emoție în

sărcinarea de mare cinste pe care 
mi-au incredințat-o delegațiile or
ganizațiilor județene de partid, ce
lelalte delegații venite aici din 
toate colțurile țării spre a vă adu
ce omagiul lor fierbinte, cu acest 
fericit prilej aniversar, vă rog 
să-mi îngăduiți, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a vă exprima, într-un gind și o 
simțire cu întreaga națiune, cele 
mai alese sentimente de dragoste 
și respect, adînca noastră recunoș
tință, pentru activitatea dumnea
voastră îndelungată de eminent 
militant revoluționar pusă în 
slujba partidului și a poporului, 
pentru înaltul exemplu de abnega
ție și dăruire comunistă, patriotică 
pe care îl dați în permanență în
tregii țări, pentru contribuția hotă- 
ritoare pe care o aduceți la elabo
rarea și infăptuirea politicii parti
dului, la progresul și Înflorirea 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste.

Toți fiii acestei țări, muncitori, 
țărani și intelectuali — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici — știu și sint mindri 
că anii de cînd dumneavoastră vă 
aflați în fruntea partidului și sta
tului au marcat cea mai fecundă 
perioadă din istoria țării.

Este un adevăr profund, pe care-I 
subliniem astăzi cu satisfacție și 
bucurie, că de numele și activita
tea dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, se leagă 
înflorirea puternică a tuturor ju

socialiste, cauza păcii și colaborării 
internaționale, a socialismului și co
munismului.

Cu aceste cuvinte, vă adresez tutu
ror, dragi tovarăși și prieteni, cele 
mai bune urări de succes !

Propun să ridicăm paharul pentru 
gloriosul nostru partid comunist, pen
tru îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a misiunii sale istorice in 
conducerea poporului spre culmile 
luminoase ale societății comuniste !

Pentru minunatul nostru popor, 
căruia îi urez viață veșnică în liber
tate deplină, multă fericire ! Ii urez 
să trăiască veșnic în pace, în societa
tea comunistă ! (Vii aplauze).

Ridic paharul pentru activul nostru 
de partid și de stat, pentru toate or
ganizațiile de masă și obștești, pentru 
organismele noastre democratice, 
pentru întărirea colaborării și unității 
lor în cadrul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Vii și puternice aplauze).

statului
dețelor și localităților țării, ca ur
mare a înfăptuirii politicii de in
dustrializare, de dezvoltare echili
brată, armonioasă, a forțelor de 
producție pe întreg cuprinsul pa
triei, politică inițiată și promovată 
cu atita consecvență de dumnea
voastră, asigurîndu-se astfel baza 
materială pentru realizarea egalită
ții depline a tuturor cetățenilor 
României socialiste, fără deosebire 
de naționalitate, pentru afirmarea 
plenară a personalității și capacită
ții de creație a tuturor cetățenilor 
patriei, a minunatului nostru popor.

Iată de ce, folosind acest minunat 
prilej, exprimăm hotărîrea noastră 
de a munci mereu mai bine, valori- 
ficînd din plin potențialul și re
sursele însemnate ale tuturor jude
țelor, mărindu-ne astfel contribuția 
la dezvoltarea economică și socială 
a patriei.

In același timp, dăm o deosebită 
apreciere contribuției dumneavoas
tră remarcabile la creșterea presti
giului și rolului României socialiste 
pe arena mondială, aportului dum
neavoastră inestimabil — ca perso
nalitate proeminentă a vieții inter
naționale — la rezolvarea construc
tivă a problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, la edificarea 
unei lumi fără arme și fără 
războaie, a unei lumi a păcii, în
țelegerii și colaborării, în care, fie-, 
cate națiune să trăiască liberă", in
dependentă și să se dezvolte co
respunzător propriilor sale aspirații.

încrederea dumneavoastră în pu
terea de creație a poporului român, 
înțelepciunea, devotamentul fără 
seamăn cu care serviți partidul, pa
tria, cauza socialismului și păcii vă 
așază în conștiința și inimile între
gii noastre națiuni printre cele mai 
luminoase personalități ale istoriei 
naționale.

Din adincul inimilor noastre vă 
urăm ani mulți și fericiți de via
tă, în deplină sănătate, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu 
întreaga familie, multă putere de 
muncă, pentru a ne conduce cu 
aceeași cutezanță revoluționară spre 
împlinirea destinului comunist al 
patriei noastre, spre noi și noi ori
zonturi de civilizație, bunăstare și 
progres. La mulți ani, iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu !“.

A răspuns tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. v

Cuvîntul secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
a fost primit cu îndelungi aplauze.

Participanții au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă și emo
ționantă manifestare de dragoste și 
stimă, exprimindu-i profunda lor 
prețuire și recunoștință pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre gloria 
și măreția națiunii noastre, pentru 
înțelepciunea, clarviziunea și cu
tezanța revoluționară cu care 
conduce partidul și țara, pentru 
activitatea neobosită ce o consacră, 
cu dăruire și abnegație, înfloririi 
continue a patriei, în deplină liber
tate și independență, bunăstării și 
fericirii poporului, creșterii presti
giului și rolului României în lume, 
cauzei socialismului și păcii.

Tovarășii din conducerea parti
dului și statului, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, activiști 
de partid și de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, oameni 
de știință, artă și cultură, militari, 
mesageri ai tinerei generații au 
felicitat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, adresînd, din ini
mă, secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, urări 
de viață îndelungată, multă sănă
tate și putere de muncă, pentru a 
conduce patria noastră socialistă 
spre noi și noi victorii, spre mari și 
minunate împliniri.

si colaborării internaționale
Cuvîntul președintelui Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)

și acum, la începutul acestui an, că 
aceste probleme continuă să pre
ocupe toate statele lumii. Noi consi
derăm că trebuie să facem totul și 
să acționăm intr-o colaborare cit mai 
strinsă pentru a opri agravarea vieții 
mondiale, pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, și în primul rind la 
dezarmarea nucleară. România se 
pronunță ferm pentru unirea efortu
rilor tuturor statelor și popoarelor, 
pentru trecerea la soluționarea tu
turor problemelor numai și numai pe 
calea tratativelor.

Considerăm că anul 1983 constituie, 
in multe privințe, un an hotărîtor 
pentru trecerea la dezarmare, și în 
primul rînd la dezarmarea nuclea
ră. Facem această apreciere pornind 
de Ia faptul că in acest an urmează 
să fie amplasate noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune în Europa 
și să se dezvolte cele existente. De 
aceea, considerăm că trebuie să 
facem totul pentru a opri această 
amplasare și dezvoltare a rachetelor 
cu rază medie de acțiune.

Nu există nici o îndoială că, dacă 
se va trece la amplasarea de noi 
rachete eu rază medie de acțiune, a- 
ceasta va agrava mult situația în 
Europa, va duce la creșterea perico
lului de război, de distrugere. De 
aceea, considerăm că trebuie să 
facem totul în acest an pentru a se 
renunța la amplasarea și dezvoltarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
pentru a realiza un acord de elimina
re a rachetelor existente și a opri 
amplasarea altora noi. Desigur, tre
buie să se pornească de la princi
piile — pe care toate statele le do
resc — de a se asigura un echilibru 
al raportului de forțe, dar acest echi
libru să fie realizat nu prin noi ar
mamente și rachete nucleare, ci prin 
diminuarea și reducerea celor exis
tente Ia un nivel cît mai scăzut.

In acest sens, aș dori să menționez 
importanța Declarației politice adop
tate de statele socialiste participante 
la Tratatul de Ia Varșovia, la în
ceputul acestei luni, care reflectă 
preocuparea și hotărîrea acestor sta
te de a acționa cu toată fermitatea 
în direcția opririi cursei înarmărilor 
și pentru dezarmare, în primul rînd

Cuvîntul ambasadorului Roger Eloy Loayzu Saavedra
(Urmare din pag. I)

Pentru noi toți este foarte cunoscu
tă, in diferitele sale aspecte, evoluția 
care, de la început și pină acum, au 
atins-o legăturile țărilor noastre cu 
România și, în egală măsură, posibi
litățile și perspectivele care se pre
zintă in viitor.

Tocmai de aceea, noi toți, după cum 
sintem martori de excepție și leali 
executori ai inițiativelor și acțiunilor 
țărilor noastre legate de România, tot 
așa cunoaștem de aproape eforturile 
pe care guvernul român le-a făcut 
in același scop în ultimii ani, dato
rită în primul rind inspirației și pre
ocupării personale a Excelenței 
Voastre, care in acest mod a binevoit 
nu numai să răspundă acelor iniția
tive și acțiuni, ci, de asemenea, să 
interpreteze fidel vocația de prietenie 
și colaborare a poporului român.

Ca in orice realitate dinamică, evo
luția dialogului țărilor noastre cu 
România înregistrează, în mod fericit, 
multe momente de mare importanță, 
care sint sau apar ca o încoronare a 
unei etape și începutul uneia noi. In 
acest sens, au fost hotărîtoare vizi
tele realizate de șefii noștri de stat 
sau de guvern la București, după 
cum și cele pe care Excelența Voastră 
le-a efectuat pină acum in respecti
vele noastre capitale, unde ați dus 
mesaje istorice și pozitive de bună

Solemnitatea" de la Palatul Republicii
(Urmare din pag. I) 

secretar al Comitetului Popular al 
Biroului Popular, Republicii Fede
rale Nigeria — Abdulkadir N. Ga- 
dau, S.U.A. — David B. Funderburk, 
Republicii Tunisiene — Moharhed El 
Mokhtar Zannad, R.P. Mongole — 
Namsrain Luvsanravdan, R.S. Ceho
slovace — Josef Simon, R.P. Bulga
ria — Todor Stoicev, Japoniei — Ta- 
kaaki Hasegawa, Republicii Indone
zia — Mohamad Isnaeni, Regatului 
Hașemit al Iordaniei — Nasir Ba- 
taynen, Republicii Zimbabwe — 
John George Mahyowe, R.S.F. Iugo
slavia — Milbș Melovski, Republicii 
Costa Rica — Alexander Guerra Al

dezarmarea nucleară. Aș menționa 
propunerile privind începerea nego
cierilor directe între statele partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia și 
statele din N.A.T.O. Considerăm că 
aceste tratative și realizarea unui a- 
cord de dezarmare între aceste două 
blocuri militare ar avea o importan
ță hotărîtoare pentru întreaga viață 
internațională, avînd în vedere că, 
de fapt, aceste două blocuri militare 
dețin mai mult de 80 la sută din ar
mamente și aproape totalitatea ar
mamentelor nucleare.

Aș menționa, de asemenea, pro
punerea cu privire la încheierea 
unui tratat de neagresiune între cele 
două blocuri militare. Noi conside
răm că propunerile formulate la 
Praga sint realiste și răspund nu 
numai intereselor popoarelor noas
tre, dar și ale popoarelor din țările 
N.A.T.O., ale tuturor popoarelor 
europene și întregii lumi. De aceea, 
așteptăm ca țările din N.A.T.O. să 
răspundă constructiv și să se treacă 
la tratative, atit pe baza propuneri
lor formulate de țările socialiste din 
Tratatul de la Varșovia, cît și pe 
baza propunerilor statelor din 
N.A.T.O., precum și a altor propu
neri, pentru a se ajunge la acorduri 
acceptabile pentru ambele părți.’

Așa cum am mai menționat de ci- 
teva ori, noi considerăm că propu
nerile formulate și de o parte, și de 
alta trebuie să constituie o bază 
pentru tratative, să fie luate in con
siderație și — pornind de aici — 
să acționăm cu spirit de răspunde
re pentru viața și existența popoa
relor noastre, a Europei, a întregii 
lumi, pentru a se ajunge la acorduri 
corespunzătoare.

In acest spirit aș dori să acționăm, 
împreună cu guvernele, cu șefii de 
state, cu popoarele dumneavoastră, 
pornind de la răspunderea pe care 
o avem fiecare pentru popoarele 
noastre, cit și pentru pacea intregii 
lumi. Subliniez aceasta, în acest mo
ment, pentru că, așa cum am men
ționat aseară, mi-am început activi
tatea politică într-o perioadă grea, 
de ascensiune a fascismului și de 
pregătire de război. Deci am început 
prin lupta împotriva fascismului și 
războiului. Acum sintem intr-un mo
ment în care omenirea se află într-o 
situație gravă ; sint în pericol viața, 
existența civilizației,' a oamenilor, 

voință. Toate acestea, pe lingă faptul 
că au ridicat menționatul dialog la 
cel mai înalt nivel politic, au creat 
cadrul cel mai propice pentru a pune 
în funcțiune, sau pentru a intensifica 
și mai mult, tot atitea programe de 
cooperare, luînd in considerație prin
cipii și rațiuni de conveniență reci
procă.

Dacă prezentind acest salut m-am 
extins — poate — în conceptele re
feritoare la relațiile dintre România 
și țările pe care le reprezentăm, este 
nu numai pentru acel motiv oficial 
pe care îl menționam la începutul 
acestui mesaj, ci, de asemenea, deoa
rece cunoaștem, domnule președin-_ 
te, că astfel de relații constituie o" 
parte primordială a activității dum
neavoastră de șef de stat, activitate 
pe care, ca autentic patriot și om de 
stat, știți să o situați întotdeauna 
deasupra oricărei motivări sau interes 
personal.

Domnule președinte
Cu nespusă plăcere, noi, reprezen

tanții țărilor care au relații diploma
tice cu Republica Socialistă România, 
aici prezenți, ne alăturăm sărbători
rilor care, cu explicabilă bucurie, au 
loc cu ocazia acestei deosebite ani
versări a Excelenței Voastre. Și, in 
același timp, exprimăm din nou sin
cerele noastre urări nu numai pentru 

varado, R.P. Ungare — Barity Mi
klos, Israelului — Zvi Brosh, Co
lumbiei — Lucilla Ossman de Du
que, Republicii Islamice Mauritania 
— Yahdih Ould Sid Ahmed, Repu
blicii Cuba — Rodney Lopez Cle
mente, U.R.S.S. — Evgheni Mihai- 
lovici Tiajelnikov ; însărcinații cu 
afaceri ad-interipi ai Republicii 
Ecuador — Lucindo Almeida Teran, 
Republicii Chile — Pablo Cabrera 
Gaete, Republicii Zair — Edebidi 
Atale, Republicii Liberia — Webster 

' Simpson, Republicii Ghana — Ce- 
cili W. Quartey, R.P. Bangladesh — 
Mohammed Farooq, R.P. Benin — 
Daniel Dohou, R.P.D. Coreene — Li 
Ha Zun, Republicii Democratice Su

a națiunilor noastre — și de aceea 
se cere să acționăm cu toată hotă
rîrea, punind mai presus de orice 
deosebiri de orînduiri sociale sau de 
concepții politice sau religioase, 
lupta pentru pace, pentru dezarma
re, pentru independența popoarelor.

Aș menționa, de asemenea, și cu 
acest prilej, problema instaurării 
noii ordini economice, a lichidării 
subdezvoltării, a realizării, în acest 
sens, a unei înțelegeri corespunză
toare între țările bogate și sărace — 
ceea ce constituie o necesitate obiec
tivă pentru depășirea crizei econo
mice mondiale, pentru relansarea 
activității economice, pentru ridica
rea la un nivel de viață mai bună 
a aproape două treimi din omenire.

Sint multe probleme, nu doresc să 
mă refer acum la ele. Am menționat 
acestea două, care constituie astăzi 
problemele cele mai importante ale 
vieții internaționale.

Aș dori să-mi exprim speranța că, 
în acest an, popoarele, guvernele 
noastre vor găsi căile unor conlu
crări mai active, în toate domeniile 
de activitate, că vom acționa pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
economică, tehnico-științifică și cul
turală, că — așa cum am menționat 
— vom face totul pentru a contri
bui la soluționarea problemelor gra
ve ale vieții internaționale, în inte
resul destinderii, al păcii, al inde
pendenței, al vieții oamenilor, al po
poarelor.

încă o dată, domnilor și tovarăși 
reprezentanți diplomatici, vă mul
țumesc pentru urările pe care mi 
le-ați adresat, pentru urările trans
mise poporului român. Vă asigur câ 
poporul român, eu personal voi 
face totul pentru a îndeplini politi
ca României socialiste, pentru a rea
liza năzuințele națiunii noastre de 
colaborare, de pace, de progres eco
nomic și social. Doresc să reafirm, 
încă o dată, hotărîrea noastră de a 
dezvolta larg colaborarea cu țările 
dumneavoastră, cu toate statele lu
mii.

Vă urez, la rîndul meu, dumnea
voastră succes in activitatea pe 
care o desfășurați in România pen
tru dezvoltarea relațiilor între sta
tele noastre. Urez popoarelor dum
neavoastră multă fericire, prosperi
tate și pace !

Vă mulțumesc. (Vii aplauze).

fericirea dumneavoastră personală, 
ci și pentru o lungă și mereu fecundă 
existență in serviciul nobilului dum
neavoastră popor. Acest prilej este 
deosebit de propice pentru a releva 
valoroasa și permanenta contribuție 
adusă de doamna Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
bineînțeles, nu numai în căminul 
dumneavoastră, dar și ca cea mai 
apropiată colaboratoare în activitatea 
de conducere a statului român.

In semn de cordial omagiu, dorim, 
incă o dată, să vă facem, domnule 
președinte, dovada hotăririi noastre 
ferme de a servi in continuare leal 
pentru o mai bună dezvoltare a rela
țiilor între țările noastre și România. 
Sintem convinși că vom găsi întot
deauna cea mai bună înțelegere și 
sprijin din partea guvernului țării 
Excelenței Voastre și sintem încreză
tori că vom primi efectiv toate înles
nirile pentru desfășurarea plenară a 
activităților misiunilor diplomatice 
acreditate Ia București, cît și pen
tru cele ale tuturor membrilor lor, nu 
numai pentru respectul pe care — 
după cum știm — guvernul român 
ii profesează față de principiile 
curtoaziei internaționale, ci, de ase
menea, și mai ales, pentru că așa o 
determină generoasa și proverbiala 
ospitalitate a națiunii române.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

dan — Osman Mohamed Osman Di- 
rar, Norvegiei — Embet Aasen, R.P. 
Chineze — Tian Gin-feng,. Statelor 
Unite Mexicane — Jose David Pare
des Korber, Republicii Algeriene 
Democratice și Populare — Boussa- 
lem Mourad, Republicii Elene — 
Elie Clis, Marocului — Ahmed Ba-, 
had, Spaniei — Francisco Pasqual, 
Republicii Federative a Braziliei —■ 
Sergio Barbosa Serra, Malayeziei — 
Shamsudin bin Abdullah, Marii Bri
tanii — Elisabeth Macglashan, Ve- 
nezuelei — Jose Aimancas Briceno, 
Suediei — Andre Thiria, precum și 
Khaled El-Sheich, reprezentantul 
permanent al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Abdel Salam Da- 
jani, director al Centrului de infor
mare al Organizației Națiunilor Uni
te, Raymond F. Rabenold. repre
zentant rezident al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Franz Eberhard, director 
al Centrului european pentru învăță- 
mîntul superior al UNESCO, Ndeu- 
limane Shamena, reprezentantul 
permanent S.W.A.P.O., și Victor Mo- 
tapanyane, reprezentantul perma
nent al Congresului național sud- 
african (A.N.C.).

In numele reprezentanților diplo
matici prezenți, a luat cuvîntul am
basadorul Republicii Peru, Roger 
Eloy Loayza Saavedra, decanul cor
pului diplomatic, care a exprimat 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de deosebită 
prețuire, înaltă stimă și considerație 
ale corpului diplomatic.

Răspunzînd, a luat apoi cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a mulțumit reprezentanților di
plomatici pentru felicitările și cu
vintele de deosebită apreciere rosti
te Ia adresa sa, a poporului român.

în încheierea solemnității, repre
zentanții diplomatici au ciocnit o 
cupă de șampanie cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în sănătatea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat ieri expoziția florală, organizată în semn de omagiu 

la împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară 
și aniversarea zilei sale de naștere

^Exprimînd voința de pace a popoarelor, pe toate meridianele continuă

Ample acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor nucleare

„Centrul și Nordul Europei — zone „Solidaritatea
fără arme nucleare !*  antinucleară a orașelor"

Oaspetele s-a declarat, totodată, 
impresionat de potențialul economic, 
îndeosebi cel industrial al țării, de 
modul în care România știe să-și 
asigure continuitatea dezvoltării în 
condițiile actuale complexe ale vieții 
internaționale. „Avem nevoie de 
România, a spus el, atit din punctul 
de vedere al relațiilor de cooperare 
pe plan economic, cit și pentru înțe
legerea față de problemele noastre 
politice, țle care ea dă dovadă. Viziu
nea președintelui Nicolae Ceaușescu 
în această privință este de mare preț 
pentru noi“.

Răspunzînd la întrebări, oaspetele 
a relevat că tradiționala cooperare 
dintre România șl Costa Rica în fo
rurile internaționale, inclusiv în ca
drul dialogului Nord-Sud, va cunoaș
te noi valențe, avîndu-se în vedere 
faptul că pozițiile celor două țâri în 
principalele probleme ale lumii con
temporane — dezarmarea, pacea, 
noua ordine economică internaționa
lă —' coincid sau sînt foarte apropia
te. El a arătat că țara sa, guvernul 
costarican au primit cu deosebită sa
tisfacție propunerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se organiza o 
reuniune la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare. „Avem in această 
privință în România un partener se
rios, cu o mare experiență. Venim 
aici pentru a ne împărtăși din expe
riența dumneavoastră bogată, expe
riență aparținînd unei țări a cărei 
traiectorie politică și economică este 
pilduitoare pentru întreaga lume".

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30; (sala „23 Au
gust") : Doi pe un balansoar — 19.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
$ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) ; Noaptea umbrelor
— 19.
• Teatrul Giulești , (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,30; (sala
Giulești, 18 04 85) : Dragostea prințesei
— 15.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Diogene clinele — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cîntec
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece ! — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 18; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu") : Petrică și 
lupul — io.
• Circul București (11 01 20) : 
Muppets... la circ — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Agachi flutur — 19,30.
• Ansamblul de estradă al armatei
(sala C.C.A., 13 60 64) ; Veselia are
cuvintul — 19,30.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar igeneral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a vizitat, în cursul 
dimineții de miercuri, expoziția flo
rală, organizată în semn de omagiu 
la împlinirea a 60 de ani de activi
tate revoluționară și aniversarea zilei 
sale de naștere.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Constantin 
Dăscălescit, Ion Dirtcă, Ghâorghe 
Oprea, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Republicii India
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii India, ambasadorul acestei 
țări la București, Kanwar Gajendra 
Singh, a oferit, miercuri, o recepție.

Au participat Alexandrina Găinu
șe, viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, Virgil Teodo-

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Mulțumim pentru copilăria ferici

tă. Program Uterar-muzicai
11.30 Școala în epoca Ceaușescu
11,M Ansamblul folcloric „Oltul"
12,15 Forum politico-ideologic
12,35 înflorești pămînt al bucuriei — 

cîntece patriotice și revoluționare
12.45 Actualitatea economică
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Imagini din India — documentar
16.30 studioul tineretului
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27 

ianuarie, ora 20 — 30 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vreme schimbătoare. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. In jumăta
tea de nord a țării, unde vor cădea

cinema
• Comoara : SALA MARE A PALA
TULUI — 17,15; 20, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Punga cu libelule : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
• Maria Mirabela : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30.
Q Quo vadis homo sapiens : GRIVI- 
ȚA — 15,45; 18; 20, COTROCENI
(49 48 48) — 16; 18; 20.
• Mama — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16, 
Comedie mută ’77 — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
• Trandafirul galben : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Concurs : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Vrăjitorul din Oz — 9,30 J 11,30;
13,30; 15,30; Năpasta — 17,30; 19,30 :
COSMOS (27 54 93).
• Haiducul năzdrăvan — 15,30; Cu 
mîinile curate — 17,30; 19,30 : FLACA- 
RA (20 33 40).
• Prea tineri pentru riduri ; PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Noaptea e scurtă : VICTORIA 
(16 38 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• ...Șl a fost jazul ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Waterloo : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16; 19.
• Apașii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 
17,30; 19,45.

In foaierele sălii Palatului Repu
blicii, locul unde este amenajată ex
poziția, prin intermediul unor fru
moase aranjamente florale și plante 
ornamentale, sînt conturate harta 
României socialiste, drapelele parti
dului și statului, datele aniversare 
însoțite de tradiționala urare „La 
mulți ani !“, exprimînd, prin mijloa
cele frumoasei lor îndeletniciri, sen
timentele de dragoste, stimă și pre
țuire ale floricultorilor de pe întreg 
cuprinsul tării fată de secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru neobosita și rodnica activitate 
pe care o desfășoară pentru dezvol

rescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Ioan Ceterchi, pre
ședintele Asociației de prietenie ro- 
mâno-indiană, reprezentanți ai unor 
ministere și altor instituții centrale, 
oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

20,00 Telejurnal
20,30 O viață eroică, revoluționară. 

Nicolae Ceaușescu, om pentru oa
meni. Redactor : Anca Arion. Emi
siune de Eugen Florescu

21,10 Partidului, conducătorului iubit, 
un imn al tinereții noastre. Spec
tacol omagial organizat de Comite
tul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România^ Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor șl Radiotele- 
vlziunea română \

22.00 Telejurnal
22,15 Mîndru cîntec românesc

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal ••
20,30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotele viziunii
22,00 Telejurnal
22,15 Mîndru cîntec românesc 

precipitații locale sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. în celelalte regiuni 
precipitațiile vor fi izolate, mai ales sub 
formă de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat cu intensificări locale, 
predomlnînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 6 și plus 4 grade, iar cele maxime 
între zero și 10 grade. Local, se va pro
duce ceață, mai frecventă în centrul 
țării.

• Anna celor o mie de Zile — 9,30; 
13; Transportul — 16; 18; 20 : UNION 
(13 49 04).
• Operațiunea anti-„Tigru“ î DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Combinația : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tăunul : VIITORUL (11 48 03) — 14; 
16; 18; 20.
• Raidul vărgat ; MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Bani grei : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19,30.
• Competiția ; SCALA (11 03 72) —
9,15; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,30; 15; 17,30; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14,30; 17;
19,30.
• Intîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,15,
• Sindromul : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, MELODIA (12 06 88) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 19,4£
• Domnul miliard : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Imperiul contraatacă : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FEROVIAR (50 51 40) — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Șeriful din Tennessee : DACIA 

tarea și înflorirea continuă a patriei, 
pentru prosperitatea întregului nos
tru popor.

în cadrul expoziției, ce va fi des
chisă în zilele următoare pentru pu
blic, cunoscute întreprinderi, sta
țiuni de cercetare și laboratoare hor
ticole din întreaga țară, între care 
cele de la Arad, Codlea, Oradea,. 
Dumbrăveni, Galați, . Constanța, „1 
Mai" Berceni, teăneasa. Popești și de 
Ia Cluj-Napoca, expun soiuri și va
rietăți noi de flori și arbuști de seră 
aclimatizați în țara noastră, precum 
și noi creații ale specialiștilor români 
din acest domeniu, în diferite aranja
mente ce se constituie într-o adevă

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Miercuri după-amiază, Serge Nog

haven, ambasador în misiune spe
cială, trimis personal al președintelui 
Republicii Costa Rica, Luis Alberto 
Monge, a participat în Capitală la o 
conferință de presă cu reprezentanți 
ai ziarelor centrale, ai Agenției ro
mâne de presă „Agerpres" și ai 
Radioteleviziunii române.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Costa Rica la București, Ale
xander Guerra Alvarado.

Referindu-se la convorbirile pe 
care le-a avut cu ocazia primirii sale 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trimisul personal al președintelui 
Costa Rica a spus : „Mă bucur că mă 
aflu în România în aceste zile în 
care întregul popor român își oma
giază președintele. Să cunoști un om 
de talia președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie un mare privi
legiu. Este o personalitate de an
vergură politică mondială, un om de 
stat deosebit, o prezență marcantă in 
viața internațională. M-a impresio
nat analiza profundă pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o face 
nu numai problemelor regiunii in 
care este situată România, ci și celor 
ale lumii întregi, o analiză care poar
tă amprenta unei gindiri originale, 
proprii unei personalități deosebite. 
Am constatat cu deosebită satisfacție 
că președintele Nicolae Ceaușescu, 
atît de iubit de poporul său, este în 
același timp un prieten al poporului 
costarican, al popoarelor lumii".

(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
• Amnezia : LIRA (317171) — 10; 12; 
15,30; 18; 20, MUNCA (21 50 97) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Provocarea dragonului :> GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Papillon : PACEA (60 30 85) — 10,30; 
15,30; 18,30.,
• Războiul stelelor : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30; 14: 16,45; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30; (sala Ate
lier) : între patru ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Paul Staicu — 19.
• Radioteleviziunea română (14 68 00, 
sala Nuferilor) : Concert simfonic. 
Dirijor : Horia Andreescu — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19. 

rată simfonie a culorilor, etalînd ra
finamentul, talentul și priceperea 
floricultorilor noștri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe organizatori, pe creatorii 
și cultivatorii de flori și arbuști pen
tru reușita deosebită a acestei expo
ziții, pentru rezultatele muncii și pa
siunii lor, urîndu-le succese în fru
moasa îndeletnicire ce....o desfășoară,, 
pentru îmbogățirea în continuare a 
sortimentației și speciilor, în mod 
deosebit a celor existente în patrimo
niul autohton, în vederea unei mai 
bune aprovizionări \a populației cu 
flori, pe tot parcursul anului.

HELSINKI — Președintele Fin
landei, Mauno Koivisto, și-a afir
mat sprijinul pentru ideea creării 
unei zone denuclearizate în Eu
ropa centrală. Intr-un interviu 
acordat unui grup de ziariști nor
vegieni, Mauno Koivisto a apreciat 
că inițiativa Suediei cu privire la 
crearea unei asemenea zone în 
centrul Europei este „demnă de

„Concepțiile privind un război 
contravin intereselor

BONN — Social-democrații vest- 
germani se opun cu hotărîre pla
nurilor militare strategice prezen
tate de Pentagon în studiul pri
vind orientările în domeniul mili
tar ale S.U.A. in perioada 1984— 
1988 — a declarat secretarul gene
ral al P.S.D., Peter Glotz, la o 
conferință de presă, organizată la 
Miinchen, potrivit agenției D.P.A. 
Conceptele unui război nuclear 
prelungit și ale dezvoltării arme
lor cosmice și antisatelit — a spus

„Bugetul de pace al orașului Chicago"
WASHINGTON — „Fiecare locu

itor al orașului Chicago subvențio
nează Pentagonul în medie cu 1 081 
dolari anual, deși mii de cetățeni 
nu au de lucru și trăiesc la limita 
sărăciei", se spune in declarația 
„Bugetul de pace al orașului 
Chicago pe 1983“, elaborată de co
mitetul pentru pace din această 
localitate. Cheltuielile militare ale
S.U.A. — se arată in document — 
pot fi considerabil reduse fără a 
se diminua capacitatea de apărare 
a țării. La nivelul întregii țări,

„Afară cu bazele americane !"
ATENA — Cîteva mii de persoa

ne au participat la o manifestație 
organizată, sub deviza „Afară 
imediat cu bazele americane", în 
apropierea bazei militare a S.U.A. 
de lingă Atena.

AZI SE REIAU LA GENEVA

Convorbirile sovieto-americane privind limitarea 
armamentelor nucleare in Europa 

Declarații ale șefilor de delegații
GENEVA 26 (Agerpres). — Șeful 

delegației U.R.S.S. la convorbirile 
sovieto-americane privind limitarea 
armamentelor nucleare in Europa — 
care urmează să fie reluate pe 27 
ianuarie — a declarat, la sosirea sa 
la Geneva, că U.R.S.S. a prezentat 
propuneri sincere și constructive, 
cu implicații de perspectivă, oferind 
posibilitatea ajungerii la un acord, in 
termeni reali — informează agenția
T.A.S.S. Uniunea Sovietică, a adău

Necesitatea sporirii rolului Națiunilor Unite
— subliniată de secretarul general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— „Sper ca 1983 să fie anul Începe
rii unor tratative serioase in dome
niul dezarmării", a declarat la o con
ferință de presă secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. 
El a apreciat pozitiv propunerile in 
domeniul dezarmării prezentate de 
Iuri Andropov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., precum și inițiative
le cuprinse în recenta Declarație po
litică a Consfătuirii Comitetului Po

Noi demonstrații de
DAMASC 26 (Agerpres) — Stu- 

denți palestinieni au organizat in 
apropierea vechiului centru al ora
șului Nablus, din Cisiordania, teri
toriu ocupat de Israel, noi demon
strații, informează agenția W.A.F.A. 
Tinerii protestează împotriva acțiu
nilor militarilor israelieni care în
cearcă să oprească accesul în ve
chiul centru al orașului și la Uni
versitatea palestiniană AI-Najah, în
chisă de autoritățile de ocupație la 
11 ianuarie. Președintele Consiliului

RELAȚIILE GRECO-TURCE. — 
Intr-o declarație făcută presei la 
întoarcerea sa de la Paris, primul 
ministru ai Greciei, Andreas Pa- 
pandreu, și-a exprimat speranța 
că o întrunire a miniștrilor de ex
terne grec și turc va putea să aibă 
loc in următoarele două luni „pen
tru a pregăti o serie de măsuri și 
a căuta modalitățile de reducere 
a tensiunii între cele două țări" — 
informează agenția United Press 
International.

VIITOAREA CONFERINȚA LA 
NIVEL ÎNALT A ȚARILOR NEA
LINIATE, ce urmează să aibă loc 
la Delhi, „va constitui un prilej 
de reafirmare a principiilor co
existenței pașnice, de denunțare a 
cursei nesăbuite a înarmărilor și 
de avertizare împotriva pericolului 
declanșării unui război", a decla
rat Habib Bourguiba, președintele 
Tunisiei, intr-un interviu acordat 
agenției Taniug.

ACORD DUPĂ 7 ANI DE NE
GOCIERI. Miniștrii cu problemele 
pescuitului din C.E.E. au ajuns la 
un acord asupra cotelor ce revin 
fiecărei țări membre și nivelului 
maxim al cantităților de pește, 
transmit agențiile de presă. Deci
zia pune capăt uneia din cele mai 
îndelungate dispute economice în- 
t.e statele membre ale C.E.E., 

reținut și — în multe privințe — 
plină de semnificație".

Pe de altă parte, șeful statului 
finlandez a menționat că propu
nerea țării sale privind constitui
rea unei zone denuclearizate in 
nordul Europei corespunde atit in
tereselor Finlandei, cit și ale celor
lalte țări nordice.

nuclear prelungit
R.F.G."

Glotz — contravin intereselor 
noastre, iar strategiile vizînd rea
lizarea unei superiorități a arse
nalului nuclear american ar putea 
declanșa reacții extrem de pericu
loase pentru R.F.G.

El a precizat că, în cazul în care 
rezultatele alegerilor de la 6 mar
tie a.c. vor permite partidului său 
să revină în guvernul de la Bonn, 
P.S.D. va adopta o atitudine cate
gorică împotriva acestor concepții 
strategice ale Pentagonului.

asemenea reduceri ar putea totali
za 66,6 miliarde dolari, din care 
orașului Chicago i-ar reveni peste 
un miliard de dolari. Numai la 
Chicago, cu acest miliard ar putea 
fi create peste 55 000 locuri de 
muncă, s-ar asigura finanțarea 
unor programe de primă necesi
tate, s-ar putea extinde rețeaua 
urbană de transporturi, repara 
3 300 locuințe și acorda ajutor me
dical gratuit pentru 80 000 de per
soane.

Se reamintește că in capitala 
Greciei sint in curs de desfășura
re tratative cu privire la viitorul 
celor patru baze militare ale 
S.U.A, de pe teritoriul elen.

gat el, se pronunță pentru un acord 
just, pe baza principiilor egalității 
și securității.

Șeful delegației S.U.A. la convor
biri a ‘declarat la sosire că Statele 
Unite doresc să ajungă la un acord 
echitabil privind limitarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune pe conti
nent, informează agenția Associated 
Press. El a menționat că delegația 
americană nu se va crampona de 
formula „opțiunii zero".

litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
menționînd că acestea contribuie la 
crearea unei atmosfere propice pen-

• tru tratative in problemele dezarmă
rii. Totodată, Javier Perez de Cuel
lar a cerut ca in condițiile actualei 
situații internaționale mecanismele 
O.N.U. să fie amplu folosite in lupta 
pentru pace, pentru rezolvarea corn- ( 
plexelor probleme ale contempora
neității.

protest In Cisiordania
studențesc de la această universita
te continuă să se afle în închisoare 
de trei săptămîni, adaugă W.A.F.A. 

Duminica trecută, Consiliul stu
dențesc de la Universitatea Al-Na- 
jah a publicat un comunicat in care 
condamnă măsurile luate de Israel 
împotriva instituțiilor palestiniene 
de invățămint superior. Se mențio
nează, de asemenea, că trupele isra- 
eliene au ocupat centrele universi
tare din Hebron, Bethleem și Na
blus.

AGENȚIILE DE PRESA 
SP -• pe scurt

pentru reglementarea căreia au 
fost necesari șapte ani de nego
cieri, blocate în ultimele luni de 
poziția daneză și de conflictul în 
această chestiune între Danemarca 
și Marea Britanie.

ÎN CADRUL REMANIERII GU
VERNAMENTALE DIN NIGER 
au fost înființate funcțiile de 
prim-ministru, ministru de stat

„CĂLĂUL DE LA LYON” A FOST ARESTAT. Ministrul de externe al 
Boliviei, Mario Velarde, a anunțat la La Paz arestarea criminalului de 
război Klaus Barbie, alias Klaus Altman - informează agenția Reuter. 
El a precizat, totodată, că procedurile privind extrădarea lui Altman, na
turalizat cetățean bolivian, vor începe in perioada următoare, răspunzînd 
astfel repetatelor cereri înaintate în acest sens de guvernele R.F.G. și 
Franței Supranumit „Călăul din Lyon”, Klaus Altman a fost șeful Ges
tapoului din acest oraș în perioada ocupației hitlerisle, făcindu-se vi
novat de moartea a peste 4 000 de persoane.

AUSTRALIA : Program pentru combaterea

CANBERRA 26 (A- 
gerpres) — Primul 
ministru al Australi
ei, Malcolm Fraser, a 
anunțat elaborarea 
unui proiect în va
loare de 510 milioane 
dolari australieni, vi- 
zind dezvoltarea re
surselor de apă ale a- 
cestei țări, afectată in

urmărilor secetei
prezent de una din 
cele mai grave secete 
din istoria sa. Pre
mierul a precizat că 
fondurile prevăzute 
vor fi folosite in ur
mătorii cinci ani pen
tru ameliorarea apro
vizionării cu apă a 
zonelor rurale și ur
bane, avindu-se in

TOKIO. - Primarii orașelor japo
neze Hiroșima și Nagasaki, devas
tate de bombe atomice americane 
la sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, au adresat un apel muni
cipalităților a 72 orașe din 23 de 
țări, chemind la eforturi comune și 
solidare în vederea inițierii unor 
ample acțiuni menite să ducă la 
abolirea totală a armelor nuclea
re, informează agenția Associated 
Press.

Directorul Institutului Memorial 
pentru Pace de la Hiroșima, Keiso 
Yoneda, a declarat că inițiativa de 
a organiza o campanie antinuclea
ră în cadrul „solidarității interorașe" 
s-a născut din dezbaterile ultimei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezar
mării.

Tinerii socialiști — 
împotriva 

„eurorachetelor"
BONN — Reprezentanții organi

zațiilor socialiste de tineret din 
Belgia, Danemarca, R.F. Germa
nia, Olanda și Norvegia — țări 
membre ale N.A.T.O. — au lansat 
un apel statelor europene, cerin- 
du-le să facă totul pentru a îm
piedica staționarea de noi rachete 
nucleare în Europa și de a milita 
pentru dezarmarea nucleară, 
transmite agenția D.P.A. în urma 
unei reuniuni desfășurate la Bonn, 
președintele organizației Tinerii 
Socialiști din R.F.G., Rudolf Har
tung, a relevat, la o conferință de 
presă, că participanții au respins 
planurile N.A.T.O. da a amplasa 
cele 572 de rachete atomice mo
derne în Europa occidentală și a 
cerut puterilor atomice să înghețe 
toate armele nucleare la nivelul 
actual, ca bază pentru tratativele 
vizînd o reducere considerabilă a 
arsenalelor nucleare.

Intensificarea luptelor 
in Salvador

SAN SALVADOR 26 (Agerpres). — 
Luptele dintre armata salvadoriană 
și detașamentele de insurgenți ale 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (FMLN) s-au in
tensificat, extinzîndu-se în întreaga 
țară, informează agenția France 
Presse, citind surse militare din San 
Salvador. De asemenea, în cerțurjlp 
oficiale s-a confirmat că insurgenții 
au preluat controlul asupra localită
ților Alegria, aflată în sud-estul Sal
vadorului, în departamentul Usulu- 
tan, și la Palma, situată în nord, iii 
departamentul Chalatenango. Conți* * 
nuă, în același timp, să se Înregis
treze lupte intense în nordul depar
tamentului Morazan, din nord-estul 
Salvadorului, unde armata încearcă 
să redobîndească pozițiile pierdute, 
în special localitatea Meanguera. Din 
sursă militară s-a mai anunțat că 
insurgenții își mobilizează forțele și 
în nordul departamentului San Vi
cente, din partea centrală a țării.

Reducerea producției 
de oțel în țările 

capitaliste
BRUXELLES 26 (Agerpres). — Unul 

dintre cele mai elocvente indicii pri
vind recesiunea ce afectează econo
miile țărilor occidentale este situația 
dificilă dir# industria siderurgică, 
unde anul 1982 a însemnat o nouă 
reducere a producției. Astfel, potri
vit datelor difuzate la Bruxelles de 
Institutul Internațional al Fierului și 
Oțelului (I.I.S.I.), principalii produ
cători din Europa occidentală, Ame
rica de Nord, Japonia,*Africa  de Sud 
și Oceania-au realizat anul trecut nu
mai 335,7 milioane tone oțel — trans
mit agențiile Associated Press și 
Reuter. Se precizează că diminua
rea producției în C.E.E. a fost de 
11,9 la sută, în timp ce în Statele 
Unite cea mai mare depresiune eco
nomică de la „marea criză" a anilor 
’30 a făcut ca reducerea producției 
de oțel să fie de 40,1 la sută.

pentru finanțe și ministru de stat 
pentru planificare, comerț și 
transporturi. Ca prim-ministru a 
fost numit Oumarou Mamane, fost 
ministru al tineretului, sportului 
și culturii. Postul de ministru al 
afacerilor externe și cooperării . 
continuă să-l dețină Daouda Dia
llo.

TELESCOPUL SPAȚIAL „IRAS“. 
De la baza aerospațială Vanden
berg, din California, a fost lansată 
racheta ce va plasa pe orbită cir- 
cumterestră telescopul spațial 
„IRAS“, capabil să capteze radia
ții infraroșii; emise de stele, incă 
necunoscute, ale galaxiilor mari, de 
la distanțe de 32 milioane ani lu
mină, a anunțat un purtător de 
cuvint al N.A.S.A.

vedere și efectuarea 
unor studii asupra 
posibilității devierii I
cursurilor unor riuri.

După cum relatea- i
ză agenția Reuter, in 
unele regiuni din es
tul Australiei nu a 
plouat de șase ani, in 
multe zone recoltele I
fiind dezastruoase.
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TOVARĂȘULUȚ NICOLAE CEAUȘESCU, ELOGIOASE MESAJE DE PREȚUIRE, 

DE ÎNALȚĂ CONSIDERAȚIE, CALDE URĂM DIN ÎNTREAGA LUME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. vă felicită călduros pe 
dumneavoastră, remarcabil conducător de partid și de stat al Re
publicii Socialiste România, militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale cu ocazia celei de-a 65-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere.

în Uniunea Sovietică este bine cunoscută contribuția dumnea
voastră la înfăptuirea transformărilor economico-sociale fundamen
tale, la construirea socialismului pe pămîntul românesc, la dezvol
tarea colaborării sovieto-române.

Vă dorim multă sănătate și succese in Activitatea dumneavoastră 
spre binele României socialiste, In interesul întăririi și dezvoltării 
în continuare a relațiilor sovieto-române, pe baza principiilor de 
neclintit ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist.

Cu salutări comuniste,

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
L'ecretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Drrci, tovarășe Ceaușescu,

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere și conferirii înaltului ordin bulgar „Stara Pianina" cu 
eșarfă, vă adresez cele mai cordiale felicitări și sincere urări de 
sănătate, fericire personală și noi succese în realizarea sarcinilor 
stabilite de Congresul al, XII-lea al Partidului Comunist Român, 
pentru dezvoltarea continuă a României socialiste vecine, spre 
binele poporului frate român.

Comuniștii și oamenii muncii din Republica Populară Bulgaria 
vă cunosc ca pe un bun prieten al poporului nostru și dau o înaltă 
apreciere activității dumneavoastră pentru întărirea și adîncirea 
prieteniei tradiționale bulgaro-române.

Sînt convins că multilaterala colaborare dintre Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă România se va dezvolta și în viitor 
în folosul poporului bulgar și poporului român, în interesul unității 
țărilor din comunitatea socialistă, al cauzei păcii și socialismului 
în lume.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Permiteți-mi, ca In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, al poporului cehoslovac și al meu 
personal să vă adresez sincere felicitări tovărășești cu prilejul 
celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere.

Sînt convins că prietenia și colaborarea rodnică dintre Partidul 
4 Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre 

Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă Româ
nia, ca și dintre poporul cehoslovac și poporul român se vor dez
volta și adînci cu Succes și în continuare. Aș dori să vă asigur 
că în Republica Socialistă Cehoslovacă apreciem contribuția dum
neavoastră activă la dezvoltarea relațiilor cehoslovaco-române.

Cu prilejul aniversării dumneavoastră jubiliare primiți, stimate 
tovarășe Ceaușescu, urări de multă sănătate și de noi succese in 
munca dumneavoastră plină de răspundere pentru fericirea Româ
niei socialiste, spre binele socialismului, păcii și progresului în 
lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Drag\ tovarășe Ceaușescu,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare 
Ungare, vă transmitem salutări tovărășești și sincere urări de bine 
cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.

în numele partidului și poporului nostru muncitor, dorim noi 
succese oamenilor muncii din România în construcția societății so
cialiste dezvoltate. Sîntem convinși că colaborarea multilaterală 
intre partidele, țările și popoarele noastre, bazată pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar, servește in
tereselor popoarelor ungar și român, cauzei comunității socialiste, 
păcii și securității internaționale.

Vă dorim dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, sănătate și multe 
succese în activitatea pe care o desfășurați în interesul înfloririi 
României socialiste, al bunăstării și fericitii oamenilor muncii.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului' Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării a 65 de ani, primiți felicitările noastre 
frățești, în numele Partidului Comunist și al Consiliului de Stat al 
Republicii Cuba.

Amintim, In aceste momente, activitatea dumneavoastră în frun
tea partidului și statului român, eforturile dumneavoastră pentru 
cauza socialismului și păcii și contribuția la dezvoltarea multila
terală a relațiilor care există între popoarele, partidele și guver
nele noastre.

Vă reînnoiesc, cu acest prilej, sentimentele de prietenie fră
țească ce ne unesc și urarea de noi succese in îndeplinirea impor
tantelor dumneavoastră răspunderi.

♦ FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și Guvernului Republicii Cuba

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea să vă prezint felicitările mele cordiale cu ocazia 
celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Vă urez, de asemenea, deplin succes în eforturile pe care le 
depuneți pentru realizarea obiectivelor poporului român de înain
tare pe calea progresului și prosperității, precum și în eforturile 
dedicate slujirii cauzei popoarelor care luptă Împotriva agresiunii 
și exploatării.

Folosesc această ocazie pentru a adresa, totodată, urările mele 
cele mai bune poporului prieten al României.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere și a împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară, în 
numele Partidului Comunist Chinez și al poporului chinez, vă 
adresăm calde și sincere felicitări.

Dumneavoastră, conducător eminent al partidului șl statului 
român, militant activ pentru apărarea păcii mondiale, luptați încă 
din tinerețe în primele rînduri ale clasei muncitoare, aducînd o 
contribuție remarcabilă la cauza eliberării sociale și naționale a 
poporului român.

Fiind un reprezentant fidel al intereselor poporului, astăzi dum
neavoastră desfășurați o activitate asiduă și neobosită pentru pro
gresul și prosperitatea României. Sub conducerea Partidului Co
munist Român, in frunte cu dumneavoastră, poporul român a 
dobîndit strălucite succese in construcția socialismului și In lupta 
pentru salvgardarea independenței și suveranității naționale.

Dumneavoastră sînteți un prieten stimat al poporului chinez. 
Dumneavoastră prețuiți în mod deosebit prietenia dintre cele două 
partide, state și popoare ale Chinei și României și ați adus o con
tribuție însemnată la dezvoltarea necontenită a acestei prietenii. 
Vizita de prietenie efectuată de dumneavoastră în țara noastră, 
în luna aprilie a anului trecut și întrevederile deosebit de fruc
tuoase dintre dumneavoastră și conducătorii țării noastre au des
chis noi perspective dezvoltării In continuare a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.

Vă dorim din toată inima multă sănătate, viață lungă și putere 
de muncă pentru a conduce poporul român în Înfăptuirea con
strucției socialismului. Urăm poporului frate român noi și tot mai 
mari succese în transpunerea în viață a hotărîrilor adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres și de Conferința Națională ale partidului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETUL PERMANENT 
AL ADUNĂRII NAȚIONALE 

A REPREZENTANȚILOR POPULARI 
A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone 
și al nostru personal, vă transmitem felicitări cordiale și cele mai 
bune urări.

Ca participant activ la luptele revoluționare ale clasei munci
toare românești, ulterior ca activist eminent și conducător al parti
dului și statului, v-ați adus o contribuție importantă la victoria 
orînduirii de dreptate socială pe pămîntul României, la dezvol
tarea multilaterală a Republicii Socialiste România.

Prietenia și colaborarea frățească polono-română, bazată pe 
Ideile marxism-leninismului șl pe comunitatea țelurilor noastre 
politice, se dezvoltă cu succes, constituind un bun trainic, făurit 
in comun. Sîntem convinși că acesta va fi Îmbogățit In continuare 
în interesul ambelor noastre țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

De ziua aniversării dumneavoastră, vă rugăm să primiți, sti
mate tovarășe Ceaușescu, cordiale urări de sănătate și de noi suc
cese in munca dumneavoastră plină de răspundere, pe linie de 
partid și de stat, pentru binele patriei și al poporului român.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole și al intregului popor mongol, precum și al meu 
personal, vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări cu 
prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Poporul mongol se bucură sincer de minunatele succese pe care 
le obține poporul frate român, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, In construirea societății socialiste dezvoltate și dă o 
Înaltă apreciere contribuției sale la lupta noastră comună pentru 
triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

îmi exprim Încrederea fermă că relațiile de prietenie frățească 
șl colaborare dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta șl 
întări neabătut și în viitor, spre binele popoarelor noastre, in in
teresul consolidării păcii și securității generale.

De ziua jubileului dumneavoastră, vă urez din toată inima, 
stimate tovarășe Ceaușescu, multă sănătate, ani de viață lungă și 
noi succese in activitatea dumneavoastră consacrată Înfloririi con
tinue a României socialiste, în interesul cauzei păcii și securității 
internaționale.

. Cu salutări comuniste,

J. ȚEDENBAL
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele
Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Vietnam, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam, al 
întregului popor vietnamez și al nostru personal, vă adresăm cele 
mai călduroase felicitări.

Vă urăm multă sănătate pentru ca, împreună cu Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România, să conduceți poporul român pe calea 
înaintării spre noi succese tot mai mari în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate In România.

Avem deplină convingere că relațiile de prietenie și cooperare 
frățească dintre Vietnam și România se vor consolida și dezvolta 
continuu, în Interesul celor două popoare ale noastre, al socialis
mului și păcii în lume.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață și a 50 de ani de 
activitate revoluționară, transmit Excelenței Voastre cele mai 
cordiale felicitări din partea mea personal, a guvernului și a po
porului din Costa Rica.

Adresez și cu această ocazie cele mai bune urări pentru 
Excelența Voastră și pentru admirabilul popor român.

Reafirmăm încă o dată sprijinul nostru pentru toate eforturile 
Excelenței Voastre in favoarea păcii și îmbunătățirii vieții mate
riale și spirituale a umanității.

Doresc să folosesc și această ocazie pentru a vă reînnoi senti
mentele mele de afecțiune și prietenie și pentru a vă adresa cele 
mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

Cu cordialitate,

LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adre
sez in numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia și al meu personal felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de fericire personală, multă sănătate și noi succese în activitatea 
consacrată bunăstării poporului prieten din Republica Socialistă 
România.

Amintindu-mi cu satisfacție de recenta noastră Intîlnire din 
Iugoslavia, doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că rela
țiile prietenești iugoslavo-române și colaborarea rodnică dintre 
țările noastre socialiste vecine se vor dezvolta și întări în conti
nuare, în interesul reciproc și, totodată, ca o contribuție la cauza 
înțelegerii, colaborării egala în drepturi, păcii și securității în 
Europa și în lume.

PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, in numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germana 
și al meu personal, vă transmit cele mal cordiale felicitări.

Poporul Republicii Democrate Germane vă stimează ca activist 
de seamă al mișcării muncitorești din România și proeminent om 
de stat. în activitatea dumneavoastră in fruntea Partidului Comu
nist Român și a Republicii Socialiste România ați dobîndit mari 
merite In opera de edificare a socialismului în țara dumneavoas
tră, In creșterea prestigiului ei . internațional, în lupta pentru 
pace în lume.

Cu satisfacție putem constata că Intre partidele, statele șl po
poarele noastre există relații fructuoase pe multiple planuri. Po
porul nostru prețuiește contribuția pe care dumneavoastră o adu
ceți la întărirea acestei colaborări.

Sîntem convinși că, In spiritul Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, țările noastre frățești, împreună cu 
toate popoarele comunității statelor socialiste, vor înainta cu succes 
pe calea socialismului și păcii.

Primiți, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările noastre cele 
mai bune de sănătate, putere de muncă și fericire personală.

Cu salutări comuniste,

E. HONECKER
Secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania,

Președintele Consiliului de Stat 
v al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă 
transmitem urările cordiale ale comuniștilor Italieni și ale mele 
personal.

Folosim prilejul pentru a evidenția opera dumneavoastră în 
scopul asigurării unei dezvoltări moderne a Republicil*'Socialiste  
România și contribuția adusă la lupta pentru pace și destindere, 
la politica de cooperare Intre popoarele din întreaga lume.

Sîntem convinși că, în această acțiune, va continua șă fie pre
zentă și activă contribuția Partidului Comunist Român.

In acest spirit, vă reînnoim urările de viață lungă și de noi 
succese in serviciul cauzei progresului, păcii și socialismului.

ENRICO BERLINGUER
Secretar general 

al Partidului Comunist Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmit cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 65-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere. Vă doresc dumneavoastră 
sănătate deplină, iar poporului român succese tot mai mari în 
oonstrulrea socialismului.

KENJI MIYAMOTO
Președinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Japonez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmitem, in numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Austria, felicitările comuniștilor austrieci.

Dumneavoastră sînteți secretarul general al unui partid care 
s-a afirmat nu numai ca forță conducătoare in construirea socia
lismului in Republica Socialistă România, ci și ca un partid in
fluent In mișcarea comunistă internațională. Aducînd elogii apor
tului important al Republicii Socialiste România și al Partidului 
Comunist Român la cauza socialismului și 1a lupta pentru menți
nerea păcii, evidențiem meritele dumneavoastră remarcabile in 
fruntea acestui partid și în fruntea acestui stat.

Vă urăm, tn continuare, multă sănătate șl multă putere de 
muncă In interesul poporului român, iar pe plan internațional, în 
interesul țelurilor noastre comuniste comune.

Pentru C.C. al P.C.A.,

FRANZ MUHRI
ERWIN SCHARF

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In numele Comitetului Central al Partidului nostru, ne adresăm 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru a ex
prima cele mai bune salutări și urări cu ocazia celei de-a 65-4. 
aniversări a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român și președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Salutînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, un conducător încercat 
al partidului și statului român, funcție de responsabilitate istorică 
la care a ajuns după o îndelungată și valoroasă activitate de luptă, 
începută ca militant și conducător al tineretului comunist și ocu- 
pind sarcini de combatant In primele rînduri in construcția Parti
dului Comunist Român, apoi a statului socialist, apreciind tenaci
tatea sa in timpul celui de-al doilea război mondial, partidul nostru 
salută, de asemenea, clasa muncitoare și poporul din România.

Succesele obținute tn construcția societății socialiste dezvoltate, 
tn continua îmbunătățire a nivelului de viață al poporului, creșterea 
prestigiului și autorității partidului, rolul activ al statului român 
pe plan internațional sînt fapte de care este legată activitatea 
multilaterală și creatoare a. președintelui Nicolae Ceaușescu. Cea 
de-a 65-a aniversare a ziiei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ne oferă prilejul de a exprima ferma noastră prietenie 
cu partidul comunist și cu poporul român, prietenie bazată pe 
principiile internaționalismului proletar și pe lupta comună contra 
imperialismului și a războiului și pe construcția socialismului la 
scară mondială.

Vă reînnoim cele mai bune sentimente de prietenie șl urări de 
succese In conducerea partidului și statului.

Cu salutări frățești,

pentru C.C. al P. C. Peruan

JORGE DEL PRADO
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Peruan

ASUNCION CABALLERO
Secretar

pentru relații internaționale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, doresc să vă adresez, dragă prietene, în numele Comi
tetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Re
publicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și ai 
meu personal cele mai călduroase felicitări.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dum
neavoastră, poporul român a desfășurat o luptă energică pentru 
dezvoltarea independentă și edificarea socialistă a țării, schimbind 
înfățișarea patriei sale — România, în trecut rămasă în urmă, 
într-un stat industrial-agrar cu o industrie puternică și modernă, 
cu o agricultură socialistă avansată.

In prezent, poporul român, transpunlnd ta viață hotărlrile celui 
de-al XII-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale partidului, 
luptă activ pentru realizarea cu succes a celui de-al șaptelea plan 
cincinal, pentru apărarea păcii și securității în Europa și în lume.

Poporul coreean se bucură din toată inima și acordă o înaltă 
apreciere succeselor obținute de poporul frate român în construc
ția socialismului și în domeniul relațiilor externe.

Astăzi, raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se află pe o treaptă superioară de dez
voltare înfloritoare în spiritul celor convenite cu prilejul .'frecven
telor noastre întîlniri.

Convins că relațiile tradiționale de prietenie Intre Coreea șl 
România se vor extinde și dezvolta în cadrul luptei noastre co
mune pentru pace și victoria socialismului, folosesc acest prilej 
pentru a vă exprima cele mal bune urări de multă sănătate șl 
fericire personală, de noi succese în activitatea dumneavoastră de 
răspundere consacrată edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și fericirii poporului român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului. Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, precum și cu ocazia împlinirii a 50 de ani de 
luptă consecventă pentru cauza triumfului asupra fascismului, în 
opera de edificare și dezvoltare a unei Românii moderne, vă rog 
să primiți, în numele meu și al Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, cele mai călduroase și cordiale 
felicitări. Vă dorim, totodată, dumneavoastră multă sănătate și 
fericire, tar poporului român prieten, progres și prosperitate și vă 
adresăm urări de noi succese în eforturile dumneavoastră alese 
consacrate instaurării și consolidării păcii în întreaga lume, propă
șirii și progresului popoarelor.

In aceste clipe fericite, țin «ă vă exprim gratitudinea mea 
profundă, iar, prin dumneavoastră, să exprim vii mulțumiri între
gului popor român prieten, guvernului și Partidului Comunist 
Român, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, pentru sprijinul 
și ajutorul acordate poporului arab palestinian în lupta dreaptă 
pentru redobîndirea drepturilor sale naționale inalienabile, Inclusiv 
a dreptului la reîntoarcere, autodeterminare șl instaurarea statului 
național propriu, independent, sub conducerea unicului său repre
zentant legitim — Organizația pentru Eliberarea Palestinei.

Vă transmitem încă o dată urări de multă sănătate, de progres 
continuu și prosperitate poporului român prieten.

Cu salutări revoluționare,

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandantul general al Forțelor Revoluției Palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului, al poporului pakistanez și al meu perso
nal, îmi face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre 
cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 65-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere.

Urmărim cu admirație eforturile multiple pe care dumneavoastră 
le depuneți pentru prosperitatea și dezvoltarea poporului român 
prieten. Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și dinamică au 
avut loc transformări profunde In viața politică, economică și so
cială a țării, care au făcut ca România să ocupe un loc de frunte 
In comunitatea națiunilor.

Contribuția dumneavoastră personală la evoluția realistă a poli
ticii României pe plan internațional este universal recunoscută. 
Rolul dumneavoastră în promovarea și întărirea raporturilor dintre 
România șl Pakistan este, de asemenea, proeminent, fapt care a 
condus la adîncirea înțelegerii politice și a cooperării economice 
dintre țările noastre.

Am convingerea că sub conducerea dumneavoastră legăturile de 
prietenie și încredere reciprocă, care în mod fericit există între 
popoarele șl guvernele României și Pakistanului, vor Înflori și se 
vor dezvolta și in viitor.

încă o dată vă felicit pe dumneavoastră și pe membrii familiei 
dumneavoastră cu această fericită ocazie șl vă doresc succes deplin 
și fericire In anii care vin.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,

Doresc să vă transmit, In această fericită împrejurare din partea 
partidului, guvernului și poporului din Zambia, precum și a mea 
personal, cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă dorim ani mulți de viață și sănătate pentru a putea contribui 
In continuare la dezvoltarea frumoasei dumneavoastră țări, căreia 
l-ați consacrat 50 de ani de activitate. Urăm multă sănătate și 
prosperitate poporului român.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am plă
cerea de a transmite Excelenței Voastre cele mai calde felicitări.

Primiți, Excelență, cele mal bune urări pentru noi succese în 
activitatea viitoare de conducere a țării și poporului român pe 
calea progresului și prosperității, precum și pentru sănătate și 
bunăstare personală.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea să transmit Excelenței Voastre, In numele poporu
lui Venezuelei, al guvernului național și al meu personal, cel mai 
sincer mesaj de felicitare la aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere.

Folosesc această ocazie atît de deosebită pentru a formula urări 
fierbinți pentru fericirea Excelenței Voastre, pentru realizări pros
pere ale poporului român și vă reînnoiesc asigurarea celei mai 
înalt» și distinse considerații.

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela
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la aniversarea a 50 ile ani de activitate revoluționară si a zilei tie naștere a președintelui României
ÎN MAREA BRITANIE 

A APĂRUT VOLUMUL: „NICOLAE CEAUȘESCU
. constructorul României moderne - om de stat de talie internațională"

MANIFESTĂRI OMAGIALE PESTE HOTARE

k

Prestigioasa editură „Pergamon Press", din Marea Britanie, a 
scos de sub tipar un nou volum consacrat personalității proemi
nente a președintelui României : „NICOLAE CEAUȘESCU : 
CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI MODERNE - OM DE STAT DE 
TALIE INTERNAȚIONALA". Cartea, apărută intr-o ținută grafică 
deosebită, in colecția de deosebită audiență - „Mari oameni de 
stat ai lumii" - a fost tipărită și difuzată simultan de editură la 
Londra, New York și în alte mari orașe ale lumii.

Editorul acestei colecții bine 
cunoscute este Robert Maxwell, 
directorul editurii „Pergamon 
Press", care a efectuat, recent, 
o vizită în țara noastră, in 
cursul căreia a fost primit de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Prezentînd cititorilor perso
nalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care și-a consacrat 
întreaga viață luptei împotriva 
oprimării sociale, împotriva 
fascismului, pentru edificarea 
României moderne, pentru 
construcția socialismului în pa
tria noastră, volumul redă i- 
maginea vie, fidelă, a istoriei, 
în curgerea sa multimilenară, 
formarea poporului român, 
continuitatea sa pe aceste me
leaguri, marile bătălii purtate 
de-a lungul timpului pentru o 
existență liberă și demnă.

Primul capitol al cărții, e- 
ditată în Marea Britanie, se 
intitulează „O viață închinată 
oamenilor", care realizează o 
emoționantă prezentare bio
grafică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe fundalul eveni
mentelor social-politice din a- 
ceastă perioadă, culminînd cu 
evidențierea activității sale in 
fruntea partidului și statului. 
Capitolul II, „Vastă activitate 
științifică, teoretică și prac
tică", subliniază preocupa
rea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, in cadrul acțiunilor 
sale multilaterale pe plan in
tern, contribuția remarcabilă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea teoriei și practi
cii construcției socialiste, la 
creșterea rolului conducător al 
partidului în perspectiva inte
grării sale in societate.

Un capitol aparte, intitulat 
„Permanent în contact cu 
partidul, cu poporul, cu țara", 
este consacrat prezentării sti
lului dinamic, de activitate 
laborioasă, de consultare ne
mijlocită a făuritorilor de bu
nuri materiale în marile pro
bleme care privesc dezvolta
rea țării.

Capitolul IV — „Luptător 
pentru pace, pentru colaborare 
și înțelegere între toate po
poarele lumii" — relevă vasta 
activitate a conducătorului 
partidului și statului nostru de
dicată soluționării importante
lor probleme ale lumii Con
temporane, democratizării re
lațiilor dintre state, instaurării 
unei noi ordini economice.

Valorosul tablou privind via
ța și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este între
git printr-un amplu interviu 
pe care conducătorul partidu
lui și statului nostru l-a acor
dat lui Robert Maxwell, di
rectorul editurii „Pergamon 
Press", t

Răspunzînd unei întrebări 
adresate de editorul englez, în 
care este rugat să evidențieze 
ce determină — după opinia 
sa — marea popularitate de 
care se bucură în rîndurile 
poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

în anii construcției socialis
te, România a cunoscut o dez
voltare foarte puternică în 
toate domeniile de activitate, 
într-o perioadă istorică scurtă, 
economia românească s-a dez
voltat într-un ritm înalt. Din- 
tr-o țară cu o economie, în ge
neral, slab dezvoltată. Româ
nia a devenit o țară cu o in
dustrie modernă, puternică, cu 
o agricultură avansată. Aceas
ta a permis ridicarea rapidă a 
nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. S-au 
dezvoltat puternic știința, în- 
vățămîntul, cultura.

La aceasta aș adăuga întă
rirea independenței și suvera
nității naționale, politica de 
pace, de prietenie și colabora
re cu toate statele lumii pro
movată de Partidul Comunist 
Român, de statul român.

Toate acestea au făcut ca 
politica partidului nostru să 
fie sprijinită unanim de în
tregul popor.

în calitate de revoluționar, 
apoi în diferite activități des
fășurate în cadrul conducerii 
partidului si statului, iar timp 
de aproape 18 ani în condu
cerea partidului si statului, am 
acționat întotdeauna în inte
resul poporului, al bunăstării, 
al independentei și, fericirii 
sale. Aceasta a dus la încre
derea pe care partidul și po
porul meu mi-au acordat-o și 
mi-o acordă și mă determină 
să fac totul pentru a merita 
această încredere, pentru a 
servi cît mai bine interesele 
poporului meu, năzuințele sale 
spre o viață mai bună, spre 
independentă, politica Româ
niei de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Invitat să prezinte cititori
lor volumului orientările noi 
în politica internă și externă 
pe care le-a dezbătut Confe
rința Națională a partidului, 
precum și principalele hotărîri 
pe care le-a adoptat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat :

Conferința Națională a par
tidului a făcut bilanțul activi
tății pe trei ani. de lâ Con
gresul al XII-lea. din 1979. de 
fapt a primilor doi ani ai cin
cinalului 1981—1985. în al doi
lea rînd, și-a propus — ținînd 
seama de problemele deose
bite din viața internațională, 
atit politice, cît și economice, 
care au exercitat o influentă 
și asupra României, ca dealt
fel asupra tuturor statelor — 
să traseze căile pentru depă
șirea unor greutăți vremelni

ce și pentru asigurarea înfăp
tuirii Programului partidului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
în al treilea rînd, am făcut o 
analiză mai generală a sta
diului actual de dezvoltare a 
societății socialiste românești 
și am tras de aici unele con
cluzii — teoretice și practice 
— pentru activitatea partidu
lui și statului nostru, a po
porului român. în noile con
diții.

Consider că orientările sta
bilite și măsurile adoptate în 
această direcție vor asigura 
depășirea unor greutăți care 
au apărut în societatea socia
listă românească, atît ca ur
mare a unor lipsuri proprii, 
dar și ca o consecință a cri
zei economice mondiale, asi- 
gurînd dezvoltarea în conti
nuare a tării pe drumul tra
sat de Congresul al XII-lea, 
realizarea în întregime a Pro
gramului partidului.

La Conferința Națională am 
acordat, de asemenea, o aten
ție deosebită problemelor in
ternaționale — politice și eco
nomice. Am pornit de la ne
cesitatea că situația mondială 
actuală impune să se pună pe 
primul plan lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare. pentru 
pace, de a se face totul pen
tru asigurarea dreptului fun
damental al oamenilor, al po
poarelor la existență, la pate, 
ia independență. în acest spi
rit, am formulat o serie de 
propuneri în direcția unirii 
eforturilor tuturor popoare
lor pentru realizarea acestor 
obiective.

Rugat să comenteze renun
țarea la teza dictaturii pro
letariatului și adoptarea for
mulei „stat al democrației 
muncitorești revoluționare" 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Analizînd stadiul actual al 
dezvoltării societății socialiste 
românești, a trebuit să tragem 
și unele concluzii mai generale 
cu privire la activitatea din 
trecut, la prezentul și la viito
rul societății omenești. Aceasta 
a făcut necesar să analizăm și 
unele teze teoretice care au 
exercitat multă vreme — Șl 
mai exercită încă — o puter
nică influență în mișcarea re
voluționară muncitorească și 
în lume, în general.

Printre acestea este și teza 
cu privire la dictatura prole
tariatului. Desigur, aceasta a 
apărut în anumite împrejurări 
istorice. De exemplu, Marx a 
formulat într-un anumit sens 
această problemă după Comu
na din Paris, ca urmare a 
înăbușirii i în sînge a acesteia 
de către burghezie. Aceasta a 
determinat să se pună între
barea : cum trebuie să șe ac
ționeze pentru a se evita în 
viitor asemenea înfrîngeri ?

Comuna din Paris nu poate 
fi considerată numai ca o ac
țiune spontană, a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ea 
nu a fost însă organizată în 
așa fel încît să se evite infrîn- 
gerea — și nici nu au existat 
condițiile necesare în acest 
scop. Dar această problemă 
necesită o discuție mai înde
lungată. Lenin a dezvoltat teza 
dictaturii proletariatului ținînd 
seama de condițiile existente 
în etapa respectivă pe plan 
mondial și îndeosebi în Uni
unea Sovietică. Desigur, într-o 
formă sau alta, această tgză a 
fost adoptată și a fost însușită 
ca o teză generală.

Viața a demonstrat însă că 
este necesar să se revadă a- 
ceastă teză. în condițiile cînd 
noțiunea de dictatură a căpă
tat noi forme și noi înțelesuri, 
consider că însăși folosirea a- 
cestei noțiuni poate să creeze 
confuzii în rîndul masei mun
citorilor, al popoarelor. Socia
lismul, în esența sa, nu este 
o orînduire de dictatură, ci o 
orînduire democratică, în care 
popo,rul, masele largi de oa
meni ai muncii își făuresc 
în mod conștient viitorul. 
Dealtfel și Marx și Lenin au 
avut în vedere folosirea dic
taturii proletariatului pentru o 
perioadă foarte scurtă — în 
perioada preluării puterii și 
lichidării claselor exploatatoa
re — și nu ca o formă de 
conducere care să se genera
lizeze și să constituie formă" 
de guvernămînt în societatea 
socialistă.

în același timp, am avut în 
vedere transformările sociale 
petrecute în România. Am în 
vedere lărgirea cadrului de
mocratic, precum și faptul că, 
în realitate, nici nu mai avem 
proletariat în țara noastră, 
pentru că — odată cu prelua
rea puterii politice — clasa 
muncitoare s-a transformat pe 
ea însăși și a devenit o clasă 
nouă, stăpînă pe mijloacele 
de producție. proprietară. 
Deci nu se mai poate vorbi 
de existența unui proletariat, 
în sensul real al cuvîntului. 
într-o țară unde clasa munci
toare este clasă conducătoare 
a societății, iar formele de 
conducere ale clasei muncitoa
re nu sînt forme dictatoriale, 
ci forme democratice, nu se 
poate vorbi de dictatura pro
letariatului.

Rugat să comenteze faptul 
că în timp ce în țările occiden
tale industrializate se înregis
trează o creștere masivă a șo-

majului și a inflației, ca și 
o reducere a exporturilor, 
România își propune și în a- 
ceastă perioadă de recesiune 
economică mondială un ritm 
anual de creștere însemnat, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a relevat :

Am menționat, deja, că 
manifestările crizei economice 
mondiale au avut o anumită 
influență și în România, ca 
dealtfel asupra tuturor țărilor. 
Am adoptat o serie de măsuri 
cu privire la dezvoltarea mai 
puternică a bazei energetice 
și de materii prime. Conside
răm că în România există po
sibilități pentru a asigura în
tr-o măsură mai mare atît re
sursele de energie, cît și de 
materii prime, că industria ro
mânească este astăzi capabilă 
să soluționeze toate probleme
le exploatării și punerii în va
loare a acestor resurse de e- 
nergie și de materii prime, 
așa cum știința românească, 
cercetarea tehnologică sînt în 
stare să dea soluțiile necesare 
pentru valorificarea eficientă 
a acestor resurse, chiar dacă 
au un conținut util mai redus.

Din acest punct de vedere, 
programele pe care le-am sta
bilit le considerăm realiste, pe 
deplin posibil de realizat. De
sigur, ele impun eforturi foar
te serioase, dar am stabilit 
măsurile tehnice și organiza
torice necesare și acționăm cu 
toată hotărîrea în direcția rea
lizării lor.

Din punct de 
vedere financiar, 
avem în vedere ca 
toate aceste progra
me să le realizăm 
cu forțele proprii, 
fără a recurge la 
credite din străină
tate, sub nici o 
formă. Realizarea 
acestor programe 
va însemna crearea 
unor condiții mai 
bune pentru activi
tatea economico- 
socială, pentru în
făptuirea progra
melor din indus
trie, în toate do
meniile, și — ca 
atare — vor avea o 
influență pozitivă 
în realizarea preve
derilor de creștere 
a economiei în 
general. Aceasta va 
determina, în mod 
direct, realizarea 
produsului brut, a 
venitului național 
și deci crearea mij
loacelor necesare 
âtit pentru dezvol
tare, cît și pentru 
ridicarea 
de trai 
porului.

Programele noastre ______
deci în vedere o reducere a 
nivelului de trai al populației. 
Dimpotrivă, avem în vedere o 
creștere ceva mai mică decît 
ne-am propus • în 1979 —
dar o creștere, totuși — cu 
8—10 la sută în acest cincinal 
a veniturilor reale ale oame
nilor muncii. încă în a doua 
parte a acestui an avem în 
vedere să trecem la majorarea 
retribuției oamenilor muncii, 
care va asigura realizarea a- 
cestor obiective.

în legătură cu necesitatea 
intensificării comerțului exte
rior, chiar In condițiile actua
lei recesiuni economice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
arătat :

Acordăm, Intr-adevăr, 
mare atenție problemelor 
chilibrării balanței comerciale 
și balanței de plăți. De aceea 
am și pus un accent deosebit 
pe creșterea exporturilor. 
Dispunem, realmente, de pro
dusele necesare care să asi
gure exporturile pe care ni 
le-am propus. în general, sînt 
produse pe care le vom putea 
vinde pe piața internațională, 
ceea ce ne va putea permite 
să asigurăm și importurile pe 
care le-am prevăzut, precum 
și să restituim o parte din da
toria externă. Avem în ve
dere ca pînă în 1985 să resti
tuim cel puțin 50 la sută 
această datorie.

în 1982 am avut un sold 
tiv în balanța comercială 
aproape 2 miliarde 
Anul acesta sperăm să fie ceva 
mai mare. Totuși, ca să nu se 
ivească probleme, ne-am pro
pus să 
a unor 
pentru 
fel de

Cu F.M.I.-ul am ajuns, în 
general, la o bună conlucrare, 
în viitor nu avem în vedere 
să mai trebuiască noi angaja
mente — și sper să nu mai a- 
pelăm niciodată la noi cre
dite.

Ținînd seama de accentuarea 
crizei economice mondiale, 
considerăm că este necesar să 
se realizeze o mai bună con
lucrare între toate statele, să 
se acționeze cu mai multă fer
mitate pentru intensificarea 
schimburilor economice, ca o 
necesitate a depășirii crizei 
mondiale.

Răspunzînd la o întrebare 
privind relațiile României cu 
țările socialiste și, în acest 
cadru, despre rezultatele co
laborării în C.A.E.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat :

în general, aș putea spune 
că relațiile României cu ță
rile socialiste sînt bune și e- 
xistă o dezvoltare continuă a 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii. 
Dealtfel, România se numără 
printre țările fondatoare ale 
C.A.E.R. și trebuie șă declar 
că, 1 în perioada celor 30 
de ani de existență, C.A.E.R.-ul 
a avut un rol important în

se pregătește să 
consfătuirea la ni- 
C.A.E.R. cu dorin-

dezvoltarea economîco-socialâ 
a țărilor socialiste, a colabo
rării dintre ele și deci și în 
dezvoltarea României. Dar, 
așa cum se întîmplă în viață, 
odată cu trecerea anilor apar 
și probleme noi, care necesi
tă o anumită revedere și îm
bunătățire a organismelor e- 
conomico-sociale — deci și 
o îmbunătățire a activității 
C.A.E.R.

România 
participe la 
vel înalt a
ța de a discuta și găsi solu
ții noilor probleme care au a- 
părut în dezvoltarea țărilor so
cialiste, în viața economică in
ternațională și în C.A.E.R. Noi 
pornim de la faptul că țările 
socialiste dispun de posibilități 
să soluționeze în condiții mai 
bune problemele dezvoltării e- 
conomice și sociale, ale mate
riilor prime și energeticii, că 
au astăzi posibilități mari pen
tru a rezolva cele mai compli
cate probleme tehnologice și 
tehnice, ceea ce face necesa
ră o mai strînsă colaborare a 
lor. Desigur, nu avem in ve
dere să 
izolare, 
relațiilor 
însă să 
lății pe . 
și avantaj reciproc, vrem 
se înțeleagă și de către țări
le capitaliste dezvoltate că re
lațiile cu țările socialiste tre
buie să fie reciproc avantajoa
se. că relațiile tehnico-științi-

ne orientăm spre o 
spre o restrîngere a 
cu alte state. Vrem 
dezvoltăm aceste re- 
principii de egalitate . • —,----- ------ 1 s£

nivelului 
al po-

nu au

a

o 
e-

din

ac- 
de 

dolari.

discutăm o reeșalonare 
datorii, ca să spun așa, 
a nu mai avea nici un 
tensiune.

fice trebuie să fie. de aseme
nea, avantajoase, că și în ță
rile socialiste se găsesc 
te. tehnologii avansate, 
unele care nu există in 
le capitaliste, și că 
schimbul de tehnologii, dez
voltarea colaborării este în a- 
vantajul reciproc, că trebuie 
să acționăm in această direc
ție. Cu atît mai mult dorim 
ca dezvoltarea activității de 
cercetare tehnologică, științifi
că să contribuie la acordarea 
unui sprijin mai puternic pen
tru țările în curs de dezvol
tare.

De asemenea, dorim să dis
cutăm problemele agricultu
rii. Și în acest domeniul noi 
pornim de la faptul că agri
cultura țărilor socialiste poate 
— într-o perioadă scurtă — să 
soluționeze problemele asigu
rării pe deplin a necesităților 
cu produse agroalimentare și 
să dispună chiar de surplusuri 
pentru export.

In ceea ce ne privește, tre
buie să menționez că rezulta
tele pe care le avem în Româ
nia în agricultură, și măsurile 
stabilite, ne asigură pe de
plin independenta din punct 
de vedere alimentar, că nu 
sîntem nevoiți și nu vom mai 
fi nevoiți să importăm produ
se agroalimentare decît în ca
drul schimburilor economice 
internaționale obișnuite.

Răspunzînd la o întrebare 
In legătură cu decretul pri
vind obligativitatea restitui
rii integrale de către persoa
nele care cer să se stabilească 
definitiv în străinătate a chel
tuielilor suportate de stat 
pentru școlarizarea lor. pre
ședintele României a spus :

Adoptarea acestui decret 
este o problemă de echitate 
și dreptate socială. După cum 
se știe, in România invăță- 
mîntul este complet gratuit ; 
aproape 70 la sută din stu- 
denți primesc burse de la stat. 
Desigur, noi avem prevederi 
în legislația românească —' de
altfel. cum au multe statș — 
prin care absolvenții sînt obli
gați să lucreze un anumit nu
măr de ani in diferite dome
nii de activitate. Prin activi
tatea pe care o desfășoară in 
economia ._ . ‘
ce sector, specialiștii își achi
tă — în 
obligațiile 
pentru < 
aceasta le-a ___
școlariza, pentru a-i pregăti. 
Aceia însă care doresc să 
meargă să lucreze In străină
tate pentru diverse firme ar 
însemna să primească gratuit 
această specializare si. în loc 
să restituie cheltuielile socie
tății în care au învățat, aduc 
venituri firmelor respective. 
Or. societatea românească, po
porul român nu pot să admi
tă o asemenea situație.

în paranteză, aș menționa că 
și alte țări s-au preocupat de 
această problemă ; chiar State
le Unite au adoptat, în octom
brie, anul trecut, o lege prin

mul- 
chiar 
țări- 
deci

românească. în ori-

decursul
■ față de 
eforturile 

făcut

anilor — 
societate 

pe care 
spre a-i

care îi obligă pe cetățenii care 
au primit credite de la stat 
pentru studii superioare să 
restituie creditele ; inclusiv 
atunci cînd ies la pensie, sînt 
obligați să restituie aceste 
credite.

Desigur, noi dorim ca toți 
specialiștii noștri să rămînă 
în țară. Nu dorim și nu încu
rajăm în nici un fel pe cineva 
să plece din România. Asigu
răm locuri de muncă și con
diții egale de muncă pentru 
toți cetățenii patriei. Nu avem 
șomeri și consider că în peri
oada previzibilă, în perspecti
vă, societatea socialistă româ
nească nu va cunoaște șomajul. 
Ca atare, nu este nici un fel 
de justificare de a părăsi țara 
pentru a lucra în altă parte. 
Dacă, totuși, cineva dorește să 
plece, nu îl putem reține cu 
forța, dar trebuie să restituie 
societății cheltuielile pe care 
aceasta le-a făcut pentru pre
gătirea lui. Această cerință 
constituie un act de echitate și 
dreptate socială.

în ceea ce privește volumul 
acestor obligații, am luat ca 
bază cheltuielile pe care un 
student străin le face în țara 
noastră — și avem astăzi pes- 
este 21 000 studenți străini care 
învață in România. Deci nu 
am stabilit niște obligații arbi
trare, ci pornim de la ceea ce 
studenții străini care învață in 
România cheltuiesc pentru a se 
pregăti, cheltuieli care — de 
regulă — sînt mai mici decit 
în multe țări dezvoltate.

Președintele Republicii So
cialiste România a fost rugat 
să-și expună punctul de vedere 
cu privire la soluționarea pro
blemelor dezarmării și, in mod 
special, dezarmării nucleare.

într-adevăr, România a pro
movat și promovează ferm o 
politică de dezarmare, de opri
re a cursei înarmărilor și, in 
primul rînd, de dezarmare nu
cleară, a relevat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. însăși 
esența societății noastre socia
liste impune o politică de pace 
și de colaborare interna
țională.

Situația in lume este deose
bit de gravă. Cursa înarmărilor, 
continuă, se acumulează noi 
armamente nucleare, care, de 
fapt, aproape în proporție de 
80 la sută se află în Europa. 
De aici și necesitatea de a face 
totul pentru a opri cursa înar
mărilor, creșterea cheltuielilor 
militare — care au depășit 
peste 600 miliarde dolari — și, 
mai cu seamă, pentru a opri 
amplasarea de noi armamen
te nucleare și dezvoltarea celor 
existente in Europa.

în fond, problemele rachete
lor nucleare cu rază medie de 
acțiune privesc toate țările 
europene. Statele Unite ale 
Americii sînt în afara razei 
lor de acțiune. Teritoriul eu
ropean al Uniunii Sovietice 
este însă în raza lor de acțiu
ne. De aceea noi, țările euro
pene, sîntem cele mai in
teresate ca să nu se aducă în 
Europa noi rachete, iar cele 
existente să fie retrase și 
distruse.

Firește, se pune problema 
realizării unui acord care să a- 
sigure un echilibru al forțelor. 
Se vorbește de „opțiunea zero", 
însă este necesar să se aducă 
clarificări cu privire la ceea 
ce înseamnă această „opțiune 
zero". Dacă prin „opțiunea 
zero" se înțeleg numai rache
tele, atunci înseamnă că nu se 
asigură un echilibru și, de 
fapt, nu se ajunge la o lichi
dare a armelor nucleare. Este 
necesar să șe pună pe masă 
— ca să vorbesc plastic — 
toate mijloacele care pot să 
transporte la distanțe medii 
armele nucleare — rachetele, 
rachetele de pe nave, bombar
dierele și să se acționeze fie 
pentru limitarea lor la maxi
mum, păstrînd un echilibru, 
fie pentru lichidarea lor com
pletă. Eu sînt pentru lichida
rea lor completă. Dar a pro
pune o reducere unilaterală ar 
însemna un nonsens și este 
greu de presupus acest lucru.

Deci este necesar să facem 
totul ca să oprim amplasarea 
rachetelor, dezvoltarea altor 
mijloace de distrugere în masă, 
să acționăm pentru reducerea 
lor proporțională, pînă la eli
minarea lor completă. Iar in 
această direcție trebuie să 
pornim de la realități. Este mai 
realist și mai corect să se ac
cepte reducerea echilibrată a 
rachetelor și armamentelor, ca 
un prim pas, pentru a crea 
condițiile eliminării complete a 
acestora. Nu trebuie să pornim 
de la concepția „sau totul, sau 
nimic". Este mai rațional să 
începem cu puțin, și puținul a- 
cesta ar însemna să nu se am
plaseze noi rachete, să se redu
că o parte, proporțional, din 
cele existente și distrugerea 
lor și, desigur, să se continue 
tratativele pentru o eliminare 
completă a acestora. Aceasta 
corespunde Intereselor po
poarelor europene.

întrebat despre rezultatele 
recentei întîlniri la nivel înalt 
de la Praga a Tratatului de la 
Varșovia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

întilnirea la nivel înalt de la 
Praga a țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia a 
dezbătut pe larg problemele 
dezarmării, îndeosebi ale de
zarmării. nucleare, ale elimină
rii politicii de forță din viața 
internațională și soluționării 
problemelor pe calea tratative
lor, ale destinderii, colaborării 
și păcii. Documentele adoptate 
au pus în evidență răspunderea 
manifestată de țările socialiste 
față de soarta păcii, voința lor

de a acționa pentru preîntîm- 
pinarea primejdiei unui război 
atomo-nuclear, pentru trecerea 
la măsuri concrete, practice de 
dezarmare, pentru înfăptuirea 
securității și păcii în lume. In 
cadrul consfătuirii au fost 
formulate aprecieri și propu
neri cate prezintă o importanță 
deosebită pentru oprirea politi
cii de înarmare și pentru pro
movarea destinderii. Dintre 
acestea, doresc să mențio
nez propunerile privind ini
țierea de tratative între părți
le interesate și. îndeosebi, pro
punerea privind începerea ne
gocierilor directe între țările 
N.A.T.O. și țările participante 
la Tratatul de la Varșovia. 
Consider că începerea unor a- 
semenea negocieri ar avea în
semnătate deosebită. ținînd 
seama de faptul că țările a- 
cestor două blocuri militare 
dețin marea majoritate a ar
mamentelor și trupelor, că 
ponderea cheltuielilor milita
re ale acestor țări reprezintă 
peste 80 la sută din totalul 
cheltuielilor militare ale lu
mii. Deci un acord pentru re
ducerea armamentelor de că
tre țările acestor două blocuri 
militare ar reprezenta un im
portant pas înainte în direc
ția dezarmării. România con
sideră că ar avea o însemnă
tate deosebită începerea, în 
cel mai scurt timp, a unor a- 
semenea negocieri directe în
tre statele celor două blocuri 
militare pentru încheierea 
unui acord privind înghețarea 
cheltuielilor militare și trece
rea la reducerea lor ulterioa
ră. in procente sau în expre
sie absolută. îh mod concret, 
apreciem că ar avea o mare 
însemnătate adoptarea de că
tre țările N.A.T.O. și țările 
Pactului de la Varșovia a unei 
hotărîri privind oprirea aces
tor cheltuieli la nivelul anu
lui 1983 și trecerea la redu
cerea lor cu cel puțin 20 la 
sută pină în 1985. In acest 
context, doresc să menționez 
că la Conferința Națională 
România a adoptat hotărîrea 
de a nu spori pină în 1985 
cheltuielile sale militare peste 
nivelul anului 1982.

In Declarația țărilor partici
pante la Consfătuirea la ni
vel înalt de la Praga a fost 
formulată, de asemenea, pro
punerea cu privire la reali
zarea între cele două blocuri 
militare — N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia — a unui 
tratat cu privire la nefolosi- 
rea reciprocă a forței militare 
și menținerea de relații paș
nice. tratat care este deschis 
tuturor celorlalte state. De
sigur, au fost formulate și 
alte propuneri de natură să 
ducă la pași concreți în direc
ția dezarmării, a întăririi în
crederii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

Răspunzînd unei întrebări 
referitoare la situația din Ori
entul Mijlociu. președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat : 

România s-a pronunțat tot
deauna pentru o soluție reală 
a problemei palestiniene, pe 
baza dreptului la autodeter
minare și la formarea unui 
stat palestinian independent. 
Desigur, pot fi soluții inter
mediare. dar obiectivul stra
tegic, ca să mă exprim așa. îl 
reprezintă realizarea unui stat 
palestinian independent, crea
rea condițiilor ca poporul pa
lestinian să-și poată organiza 
viața așa cum o dorește el. 
Desigur, el va putea să intre 
Iritr-o federație sau confede
rație cu unii sau cu alții, poa
te și cu Israelul în perspecti
vă, dar o asemenea alegere 
nu o poate face pînă nu-și 
cucerește independenta, pină 
nu-și are statul său propriu, 

în momentul de tată este 
necesar ca Israelul să-și re
tragă trupele din Liban și să 
se respecte independenta și 
suveranitatea Libanului. în 
același timp, trebuie să se ac
ționeze pentru o pace globală 

■ în Orientul Mijlociu. România 
se pronunță pentru organiza
rea unei conferințe interna
ționale cu participarea tutu
ror statelor interesate, inclu
siv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. O pace 
trainică tn Orientul Mijlociu 
presupune realizarea si exis
tența unui stat palestinian 
independent, dar și recunoaș
terea și existenta statului Is
rael. Este necesar ca intre 
aceste state. între arabi și Is
rael să se stabilească relații 
de bună vecinătate și de con
lucrare.

Invitat să facă referiri la 
relațiile economice ca și pe 

• alte planuri ale României cu 
Marea Britanie. la perspecti
vele dezvoltării acestora, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat :

Apreciez relațiile dintre 
România și Anglia ca bune. 
Avem o serie de acțiuni de 
cooperare, cum este cea din 
domeniul aviației, care conti
nuă să se dezvolte. Sînt însă, 
desigur, posibilități și mai mari 
pentru extinderea colaborării 
dintre țările noastre. înțeleg 
bine că situația economică 
mondială are anumite influen
te și asupra acestor relații. Noi 
am dori însă ca împreună — 
guvernul român, guvernul Ma
rii Britanii, oamenii de afaceri 
din Marea Britanie, întreprin
derile românești — să acțio
năm pentru a găsi căile depăși
rii acestor greutăți și promo
vării in continuare a relațiilor 
dintre țările noastre. Consider 
că există asemenea posibilități 
și noi vom acționa în direcția 
aceasta. în același timp, do
rim, desigur, să colaborăm și 
în soluționarea marilor proble
me internaționale și, în pri
mul rînd, a celor din Europa.

Numeroase și variate acțiuni și manifestări organizate peste 
hotare continuă să marcheze sărbătoarea cea mai de preț 
din aceste zile a poporului român : omagierea a 50 de ani 
de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și aniversarea zilei sale de naștere. Adunări omagiale, con
ferințe de presă, expoziții de cărți și fotografii, gale de filme, 
alte manifestări au ca puncte comune reliefarea persona
lității proeminente a președintelui României, sublinierea pres
tigiului său internațional.

BEIJING 26 (Agerpres). — O întîlnire prietenească a fost or
ganizată la Ambasada României din Beijing. Au participat Qiao 
Shi, membru supleant al Secretariatului și șeful Secției relații 
externe ale C.C. al P. C. Chinez, Wang Huide, adjunct al 
Secției de propagandă a C.C. al P. C. Chinez, Li Shuzheng, 
adjunct al Secției relații externe a C.C. al P. C. Chinez, Qian 
Qichen, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai 
conducerilor Direcției generale politice a Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Ministerului Comerțului Exterior și Relațiilor 
Economice, Ministerului Culturii, primăriei orașului Beijing, 
Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, Ligii 
Tineretului Comunist, alte oficialități chineze din aparatul 
central de partid și de stat, reprezentanți ai presei și radiote- 
leviziunii chineze.

Participanților le-a fost prezentată o expoziție de fotografii 
reflectînd momente din activitatea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aspecte ale succeselor obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., în frunte cu secretarul său ge
neral, în edificarea socialistă a țării și imagini din cronica re
lațiilor româno-chineze.

Tovarășul Qiao Shi, în cuvîntul său, a subliniat că tov: ^ășul 
Nicolae Ceaușescu este un eminent conducător al partidului și 
statului român, care, încă din fragedă tinerețe, s-a aflat in, pri
mele rînduri ale luptei revoluționare din România, aducin^țisși 
o contribuție remarcabilă la cauza luptei poporului român .en- 
tru eliberare națională și socială. Sub conducerea P.C.R.. in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceausescu — a spus vorbitorul — 
poporul român a obținut succese remarcabile in edificarea so
cialistă, in apărarea independenței și suveranității de stat a 
României. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este un militant con
secvent in viața internațională contempdrană, care luptă cu 
dirzenie împotriva imperialismului, colonialismului, pentru 
apărarea păcii mondiale. Arătînd că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este un prieten stimat al poporului chinez, vorbitorul a adăugat 
că sînt bine cunoscute importantele contribuții pe care le aduce 
la dezvoltarea necontenită a prieteniei dintre cele două partide, 
țări și popoare, prețuirea deosebită ce o acordă acestor relații.

PHENIAN 26 (Agerpres). — Sub auspiciile Comitetului popu
lar municipal din Phenian și ale Asociației de prietenie co- 
reeano-române, la Casa de cultură a sindicatelor din capitala 
R.P.D. Coreene a avut loc o adunare festivă. în cuvîntările 
rostite, vicepreședintele comitetului, Wan Ghion Hak, și amba
sadorul țării noastre la Phenian, Constantin Iftodi, au evidențiat 
personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, meritele sale deo
sebite în cei 50 de ani de activitate revoluționară.

„Datorită activității energice pe care o desfășoară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe plan extern și a politicii independente și 
iubitoare de pace a Partidului Comunist Român, prestigiul Româ
niei pe plan internațional crește pe zi ce trece" — a relevat, in 
cuvîntul său, vicepreședintele Comitetului popular municipal 
Phenian. „Tovarășul Nicolae Ceaușescu este un prieten apropiat 
al poporului nostru, aducindu-și o contribuție deosebită la dez
voltarea prieteniei dintre România și Coreea", a arătat el.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La Ambasada română din 
Varșovia a fost organizată o gală de filme românești. Au luat 
parte reprezentanți ai C.C. al P.M.U.P., Ministerului de Externe, 
conducerii unor instituții centrale și organizații de masă și 
obștești, redactori șefi și reprezentanți ai principalelor organe 
de presă, oameni de artă și cultură. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați la Varșovia.

PRAGA 26 (Agerpres). — La Clubul tineretului din Bratislava 
a avut loc o intilnire cu tineri elevi in cadrul căreia au fost 
evocate viața și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, subli- 
niindu-se personalitatea de talie internațională a celui omagiat, 
importanta sa contribuție la dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare româno-cehoslovace.

HANOI 26 (Agerpres). — La ambasada țării noastre din Hanoi 
a fost organizată o gală de filme. Au fost prezenți Phan Dinh 
Vinh, adjunct al șefului secției relații externe a C.C. al P.C. din 
Vietnam, Hoang Luong, adjunct al ministrului afacerilor externe, 
alte oficialități, reprezentanți ai unor ziare centrale.

In alocuțiunea rostită cu acest prilej, Hoang Luong a elogiat 
meritul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu in dezvoltarea 
și întărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și 
Vietnam.

COLOMBO 26 (Agerpres). — într-unul din cele mai cunoscute 
așezăminte culturale din Sri Lanka, „The Sri Lanka Foundation 
Institute", a avut loc o adunare omagială organizată de Asocia
ția de prietenie Sri Lanka—România. Festivitatea a fost des
chisă de Bernard Soysa, secretarul general al Partidului Socia
list, vicepreședinte al Asociației de prietenie, care a elogiat 
activitatea revoluționară a secretarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolul său in miș
carea comunistă internațională, patriotismul, contribuția sa la 
dezvoltarea țării noastre, la îmbogățirea teoriei construcției so
cialiste. f'j.

în cuvîntul său, adjunctul ministrului afacerilor exter 
Tyronne Fernando, exprimind onoarea de a participa la festivi
tatea omagială, a relevat poziția unică deținută de România în 
cadrul comunității națiunilor, grație eforturilor neobosite ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.

DAMASC 26 (Agerpres). - Sub auspiciile Asociației de prie
tenie Siria — România și Ambasadei române la Damasc a avut 
loc o adunare omagială.

Despre prestigioasa personalitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și activitatea sa revoluționară, desfășurată de-a lun
gul a 50 de ani, au vorbit Michel Richa, vicepreședinte al Fe
derației Generale a Sindicatelor Muncitorlor din Siria, vice
președinte al Asociației de prietenie Siria - România, și amba
sadorul țării noastre, Grigore Comartin.

HELSINKI 26 (Agerpres) — La Institutul de cadre al Par
tidului Comunist Finlandez „Sirola Opisto" din Hammeenlinna, 
ambasadorul României la Helsinki, Maria Stănescu, a ținut o 
expunere în care a scos în evidență realizările obținute de 
poporul român în opera de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul patriei, politica externă de pace, 
progres, înțelegere și cooperare între state promovată în mod 
dinamic de România sub conducerea și îndrumarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au fost reliefate personalitatea proeminen
tă a conducătorului partidului și statului nostru, activitatea sa 
revoluționară pentru edificarea unei lumi a păcii și dreptății.

PARIS 26 (Agerpres). — Ambasada română din Franța a făcut 
o donație de cărți bibliotecii orașului Palaiseau din regiunea 
pariziană. Lo loc de frunte s-au situat operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.

OTTAWA 26 (Agerpres) — In holul Universității Ottawa a 
avut loc vernisajul unei expoziții de carte românească, conți- 
nind, in principal, lucrări din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. In vitrina centrală sînt expuse portretul președinte
lui României, stema și drapelul românesc. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al țării noastre in Canada a prezentat o expunere, 
subliniind principalele evenimente din viața și activitatea poli
tică internă și externă ale președintelui Nicolae Ceaușescu.

Postul de radioficare al Universității a transmis informații cu 
caracter istoric, geografic, cultural și general-politic despre 
România, precum și melodii populare românești.

La biblioteca publică din Ottawa a avut loc o seară culturală 
românească în cadrul căreia a fost prezentată o expoziție de 
carte din opera președintelui Nicolae Ceaușescu.

COPENHAGA 26 (Agerpres). — La Ambasada Republicii So
cialiste România din Copenhaga a fost organizată o adunare 
omagială. Au participat președintele Partidului Comunist din 
Danemarca, Joergen Jensen, membri ai conducerii Partidului So
cialist Popular, parlamentari, oameni de cultură și artă, membri 
ai conducerii Asociației Danemarca—România.

La biblioteca orașului danez Hvidovre Săee s-a inaugurat o 
expoziție de carte lomânească, operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu fiind expuse la loc de cinste. Tot cu acest prilej a 
avut loc deschiderea unei bogate expoziții documentare de 
fotografii prezentînd aspecte din viața și activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din realizările poporului român in toate 
domeniile.

BANGUI 26 (Agerpres). — La Camera de comerț și industrie 
a Republicii Centrafricane din Bangui a avut loc vernisajul 
unei expoziții documentare de fotografii și de carte. Sint expuse 
lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. ilustrînd concepția 
partidului și statului nostru, a președintelui României asupra 
principalelor probleme ale vieții internaționale.
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