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OMAGIEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- SĂRBĂTOARE A ÎNTREGII NOASTRE NAȚIUNI 

Vibrantă manifestare a indestructibilei 
unități a poporului, a țării în jurul 

partidului, al secretarului său general
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘEȘCU, 
A FĂCUT O VIZITĂ ÎN COMUNA SCORNICEȘTI
Vizita în satul natal în aceste zile, cînd întreaga țara omagiază împlinirea a 50 de ani 
de activitate revoluționară a secretarului general al partidului și aniversează ziua 
sa de naștere, a constituit pentru locuitorii acestei comune un prilej de deosebită 
mhflrie și onoare, de puternică manifestare a dragostei și stimei față de conducătorul 

partidului și statului nostru

„Consider că toate urările și aprecierile privind 
activitatea mea revoluționară sînt adresate, deopo
trivă, partidului, al cărui militant sînt, în rîndul că
ruia am devenit revoluționar, am servit și servesc 
poporul, națiunea noastră, cauza socialismului și co
munismului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Joi, 27 ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, îm- 
preunâ cu tovarâșa Elena 
Ceaușescu, au fost oaspeții 
comunei Scornicești, localita
tea natalâ a conducâtorului 
partidului și statului nostru.

Au fost prezenți, de aseme
nea, tovarâșii Constantin 
Dâscâlescu, losif Banc, Emil 
Bobu, Petru Enache.Vizita la Scornicești a tovarășului Nicolae Ceaușescu în aceste zile, cînd întreaga țară omagiază împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară a secretarului general al partidului și aniversează ziua sa de naștere, a constituit pentru locuitorii acestei comune, ca și pentru un impresionant număr de săteni din comunele învecinate, un prilej de deosebită mîndrie și onoare.Satul care a dat pe primul președinte al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, satul care a dat lumii una din marile personalități politice ale vremii noastre a trăit, cd acest prilej, ceasuri de sărbătoare. Sentimentele de dragoste fierbinte, de profundă recunoștință pentru activitatea neobosită pe care o consacră bunăstării și fericirii poporului, ridicării prestigiului și rolului României socialiste în lume și-au găsit o vibrantă expresie încă din momentul sosirii.Elicopterul prezidențial a aterizat pe platforma din fața întreprinderii de piese și subansamble auto, unde mii de oameni, care purtau portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, steaguri roșii și tricolore, scandau cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — la mulți ani „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu—România !“.Tovarășul Vasile Bărbulescu, prim- secretar al Comitetului județean Olt al n I., Constantin Neacșu, primarul £ziunei Scornicești, alți repre- zeiuanfi ai organelor locale de partid și de stat au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu un călduros bun venit, dind expresie bucuriei și satisfacției cu care îi întîmpină, și de această dată, toți cei ce trăiesc și muncesc în această vatră de țară,O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Potrivit datinei străbune, un bătrin localnic — Nicolae Gheorghe, împreună cu tineri și tinere — invită pe distinșii oaspeți să guste piine și sare. Pionieri și șoimi ai patriei înconjoară cu multă dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu și le oferă frumoase buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu iau loc, apoi, într-o mașină, străbătînd artera principală a Scorniceștiului, veche așezare românească, locul unor re

marcabile împliniri contemporane. Autoturismul prezidențial străbate strada principală a comunei, flancată de ambele părți de mii de cetățeni de toate vîrstele, bărbați și femei veniți pentru a face celui mai stimat fiu al națiunii și, deopotrivă, fiu al acestor plaiuri o primire entuziastă, dind expresie simțăminte- lor lor de dragoste și de adîncă recunoștință pe care, alături de întregul popor, le au față de conducătorul încercat al partidului și statului . nostru. Ei flutură stegulețe și eșarfe multicolore, scandează cu însuflețire numele partidului și al secretarului său general. Atmosfera entuziastă este întregită prin prezența formațiilor artistice, care interpretează dansuri populare, a corurilor unităților economice din. localitate, care intonează cîntece închinate partidului și țării. Pentru această zi de neuitat din istoria localității lor, gospodarii și-au împodobit pridvorul caselor cu portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu covoare, lucrate cu deosebită măiestrie.Scorniceștiul se înfățișează astăzi ca o așezare socialistă modernă cu zeci de blocuri construite în ultimii ani, cu un ridicat potențial economic, cu un grad sporit de civilizației

Pe lingă unitățile componente ale consiliului unic agroindustrial, zestrea de valori a Scorniceștilor cuprinde întreprinderea de piese și subansamble auto, întreprinderea de confecții, întreprinderea de producție și prestări de servicii, care, alături de alte două unități economice aflate în construcție — o fabrică de produse lactate și o fabrică de bere — de instituțiile social-culturale și de învă- țămint, dau relief împlinirilor de astăzi ale localității, și evoluției viitoare.La cimitirul comunei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au depus o coroană de flori la mormintele lui Andruța și Alexandrei Ceaușescu, păstrind un moment de reculegere.Sînt depuse, de asemenea, coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, precum și din partea Comitetului județean Olt al P.C.R. și Consiliului popular județean. Pionieri din localitate au depus jerbe de flori. Prinos de recunoștință adus părinților, celor care au crescut și educat pe conducătorul partidului și statului nostru in spiritul dreptății, al cinstei și adevărului, în spiritul devotamentului ne

țărmurit pentru cauza libertății și fericirii poporului.Se face, apoi, un scurt popas la casa părintească, de unde avea să se ridice omul de omenie, drept și iubitor de libertate și dreptate, președintele de astăzi al României socialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarâșa Elena Ceaușescu sint invitați să viziteze Muzeul de istorie al comunei, așezămint ce grupează mărturia trecerii prin vreme a acestei localități românești, atestată documentar de patru secole, localitate intrată definitiv in cartea noastră de istorie prin aceea că aici, de pe acest picior de plai, a văzut lumina zilei și a copilărit cel care se află astăzi în fruntea partidului și statului nostru, ctitorul României moderne. Sînt prezente in sălile muzeului, in vitrinele sale, dovezi documentare privind originea poporului român, intre care descoperiri arheologice in zona Scornicești, ce atestă existența vieții in aceste locuri din cele mai vechi timpuri. Sint adunate aici, de asemenea, mărturii despre viața, îndeletnicirile și obiceiurile dacilor liberi, sint ilustrate file din lupta dusă de-a lungul
(Continuare în pag. a IlI-a)

S
ub arcadele unității depline, indestructibile dintre partid și popor, țara întreagă a adus tovarășului Nicolae Ceaușescu un Înălțător omagiu cu prilejul împlinirii unei jumătăți de veac de activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere.S-a dovedit a fi, această grandioasă sărbătoare a partidului, a poporului, a țării, unul dintre acele evenimente de importantă fundamentală ce rămîn înscrise cu litere de aur în istoria patriei. în conștiința întregii națiuni. S-a dovedit a fi o sărbătoare a muncii, onorată cu remarcabile fapte de muncă. în orașe și sate, în uzine, in unități agricole, in instituții științifice, de învățămînt și cultură, vibranta manifestare a sentimentelor de nețărmurită dragoste și stimă, de profundă recunoștință față de secretarul general al partidului. atmosfera de puternică eferz vescență politică, de entuziasm, marcînd marele eveniment din viața patriei noastre, s-a împletit strins cu intensificarea eforturilor tuturor colectivelor de muncă, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cu hotărirea lor de -a munci cu abnegație, cu devotament pentru a-și îndeplini in mod exemplar sarcinile.de plan.
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Din întreaga țară, unanimă cinstire vieții 
de revoluționar patriot, de conducător politic 

a tovarășului Nicolae Ceausescu
* ■>

Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al partidului 
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu, mesaje 
de prețuire și de înaltă considerație, 

calde urări din întreaga lume
Pagina a V-a

INIMA DE PURPURĂ A TĂRII
Albastră, lunca Dunării tinzind 
spre munți. Grînare curg spre zări veline 
pe unde timpuri epice, pe rind 
și sabie și plug în miini vor ține.

li caut drumurile prin mulțimi, 
pe ierburi dulci, pe dure baricade 
pină la anii caldei cârunțimi, 
în ritmul băștinașelor balade.

Vin Basarabi și vin panduri. Dar vin 
apoi trimișii asprei revoluții, 
arc proletar din nord la euxin 
să scrie-n cronici alte rezoluții.

Și imn, și odă, și balada dar 
cu curgerea ei simplă ca de ape 
și verbul clar, tăiat ca în cleștar, 
să ni-l păstreze ne-ncetat aproape.

Pe drumurile cu-ncîlcit șuvoi 
ca liniile-n palma mult muncită, 
sosesc, sosesc spre noi supremi eroi, 
istoria sub tîmplă le palpită.

Disting adolescentul temerar 
cu ochii mari, deschiși, ai întrebării, 
pornit pe drumul alb din lanuar 
spre inima de purpură a țării.

Cu apele și munții la un loc 
pe firurile vremii ne-ntreruptei 
dinspre botez de foc spre-acest soroc, 
copilul-ieri-bărbatul-azi, al luptei.♦ •
Alesul rod al veacului sublim 
la ceasul umbrelor topite-n soare, 
cu brațe împletite să-l cinstim 
și-al inimilor cînt să-l înconjoare!

Al. ANDRIȚOIU

pentru a asigura o calitate superioară a produselor pe care le realizează. a întregii activități econo- mico-sociale.Dind expresie celor mai alese sentimente de profundă prețuire și nețărmurită dragoste față de fiul său cel mai iubit, adresîndu-i din inimă, după datina străbună, „LA MULȚI ANI !“ — țara întreagă a omagiat partidul, nucleul vital al națiunii noastre socialiste, însăși conștiința sa înaintată, revoluționară. Și este deosebit de bogat în semnificații faptul că acest moment sărbătoresc, încărcat de fiorul unui însuflețitor patriotism, își are izvorul in sufletul unui popor conștient că de 18 ani, în toată această rodnică epocă de după cel de al IX-lea Congres,., ctitorește, sub conducerea partidului, un măreț edificiu economic și, social, fiind martor și participant la înfăptuirea unor prefaceri înnoitoare fără egal în întreaga istorie a României.Partidul, țara, poporul l-au omagiat pe revoluționarul care s-a avintat, încă din anii adolescenței, în tumultul istoriei, printr-o activă și neînfricată participare la lupta clasei muncitoare, afirmîndu-și plenar capacitățile organizatorice, inalta pregătire politică și ideologică, patriotismul înflăcărat, spi

ritul de jertfă și dăruire față de cauza poporului căruia îi aparține, față de cauza socialismului și comunismului. Pe întregul cuprins al patriei, oamenii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, într-o deplină unitate, au dat glas înaltei lor mîndrii patriotice, bucuriei fără margini că in fruntea partidului și a țării se ailă tovarășul Nicolae Ceaușescu — revoluționarul încercat, patriotul devotat, militantul strălucit pentru progresul și prosperitatea patriei, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, prețuit pentru ideile sale clarvăzătoare, pentru inițiativele de mare rezonanță privind asigurarea păcii, a securității, a colaborării între țări și popoare — al cărui nume istoria l-a înscris pentru totdeauna în galeria marilor personalități ale neamului, a acelor eroi care, așa cum scria Bălcescu, „în
trupară în sine individualitatea și 
cugetarea poporului spre a le reda 
lumii".Partidul, țara, poporul l-au omagiat pe eminentul conducător politic, pe strălucitul gînditor și om al acțitmii practice, revoluționare, că-
(Continuare în pag. a IV-a)_____________ /

Epoca Ceaușescu-epoca 
unor istorice înfăptuiriAsemeni tuturor oamenilor' țării, ale căror inimi și conștiințe sunt unite de adincul respect pentru faptele dăruite slujirii patriei, am participat cu omenească bucurie la manifestările prin care poporul l-a omagiat vibrant și emoționant pe cel ce-i conduce cu înțelepciune destinele. Cuvintele ce urmează sunt rodul citorva meditații asupra semnificației evenimentelor sărbătorești ale acestui final de ianuarie.După cum se știe, în mai vechea literatură, portretul naturalist al revoluționarului făcea din revoltat un visceral, un nemulțumit necontrolat, aducînd mai mult a anarhist decit a gînditor politic. A trebuit să vină epoca noastră, care a modificat cu totul această imagine deformată. Marxismul s-a dovedit o filosofie dinamică, modernă, privind critic trecutul și vizionar în ceea ce în

seamnă timpul de dinainte, El a produs indivizi dotați, mai înaințe de orice filosofic, și cind spun asta mă gindesc la Lenin. Baricadele, luptele de stradă, închisorile sunt numai etape intermediare în această luptă de durată. Principalul
Eugen BARBU

moment și examenul pe care-1 dă definitiv revoluționarul este preluarea puterii. Dacă băgați de seamă, oriunde s-a instalat forța proletară. regimurile sunt de durată. Vorba lui Napoleon, ajuns în palatele regilor : „Ia- tă-ne aici, chestiunea este cit o să rămî- nem ?“ e doar o butadă. Ce ar explica rezistența revoluțiilor ? Duritatea lor, spun în gura mare inamicii noștri. Se poate ca în unele perioade aceste revoluții să capete, și 

e sigur că au căpătat, aspecte violente, dar care revoluție nu are motnentele ei de tensiune, clipele ei de eroare ? Să ne gindim înainte de toate la cea mai încărcată de erori, numită și cea mai liberală, adică la revoluția franceză și avem răspunsul. Pe mine, ca scriitor, însă mă interesează altceva : dacă scopurile acestor revoluții sunt duse pină la capăt, dacă își ating țelul. în ce ne privește, răspunsul îl avem. O Românie nouă, puternică, făcînd uitată imaginea unei țări înapoiate ia tot mai vizibil locul acelui pămint arhaic in care sărăcia cea mai lucie contrasta cu posibilitățile reale ale acestui ținut exploatat de cine vrei și cine nu vrei. Răspunsul concret a fost dat in faptele revoluționare ale comuniștilor. Plătirea datoriilor
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Din întreaga țară, unanimă cinstire vieții de revoluționar patriot, 
de conducător politic a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al partidului
Continuăm să publicăm mesaje și telegrame adresate, în 

semn de înalt omagiu, tovarășului Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de eroică activitate revoluționară și 
aniversării zilei sale de naștere, de către comitete județene de 
partid și consilii populare județene, ministere și instituții cen
trale, uniuni de creație, colective de oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură. Ele dau expresie sentimentelor de 
profundă stimă și respect pentru secretarul general al partidu
lui, de recunoștință pentru neobosita sa activitate consacrată 
propășirii patriei, hotărîrii oamenilor muncii de a nu precupeți 
eforturile pentru a înfăptui exemplar istoricele hotărîri ale 
Congresului al Xll-lea, ale Conferinței Naționale ale partidului.

purtați și a sprijinului neprețuit acordat în fiecare clipă.Vă mulțumim din toată inima și vă asigurăm că vom fi mereu uniți în jurul partidului și nimic nu ne va clinti din hotărîrea noastră de a da viață istoricelor documente ale Conferinței , Naționale a partidului, făcînd din prețioasele dumneavoastră indicații program al muncă. și orientări un ferm faptelor noastre deîmplinirii a 50 de ani revoluționară și aniver-
Sîntem mîndri că istoria zilelor noastre a dat țării omul de glorie la vreme de glorie. Anii de rodnice împliniri, inaugurați de Congresul al IX-lea al partidului, au pus in e- vidență cu puterea de convingere a faptelor marea forță a personalității dumneavoastră, patriotismul înflăcărat, remarcabila energie și cutezanță revoluționară, spiritul de totală consacrare cu care acționați în vederea propășirii gliei strămoșești. Prin înțeleaptă și neobosita dumneavoastră activitate, prin aportul decisiv la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ați deschis noi orizonturi dezvoltării societății românești — se arată în mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.De numele dumneavoastră se leagă remarcabilul prestigiu pe care partidul. România îl au astăzi pe toate meridianele. Vor rămîne pentru totdeauna incrustate cu litere de aur in istoria umanității inițiativele și contribuțiile ce le-ați adus pentru statornicirea unor noi principii în relațiile dintre state, pentru pace și securitate în Eurrpa. in întreaga lume, pentru o nouă ordine economică și politică internațională.Datorită grijii deosebite ce o manifestați pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui colț de țară, Gor- jul a înregistrat o profundă renaștere economică, socială. Purtînd cu cinste titlul de miner, petrolist, e- nergetician sau constructor, acționînd neabătut sub proiecția de lumină a indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, urmașii lui Tudor Vladimirescu înalță noi trepte coloanei fără sfîrșit a marilor izbînzi socialiste și sint hotăriți să facă totul pentru a spori contribuția lor la dobîndirea independenței energetice a României.Animați de cele mai calde ginduri și sentimente, vă rugăm să primiți cel mai vibrant omagiu pe care vi-1 aducem la acest moment aniversar, odată cu asigurarea că. urmind e- xemplul dumneavoastră luminos, vom munci cu pasiune revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a hotă- rîrilor Congresului al Xll-lea, ale Conferinței Naționale.

mai rodnică și bogată în împliniri în toate domeniile vieții materiale și spirituale — se menționează in mesajul adresat de COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Omagierea de activitate sarea zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare scumpă întregului nostru popor, se arată în mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. ȘI AL CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN, constituie și pentru noi, comuniștii, pentru toți cei ce trăim și muncim pe aceste legendare și tot mai înfloritoare meleaguri, un minunat prilej de a vă

strămoșească — se spune în mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. ȘI AL CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN,Comuniștii, toți locuitorii Mehedin- țiului știu că tot ce am dobîndit în acești ani luminoși, de cînd in fruntea partidului vă aflați dumneavoastră — o patrie puternică și independentă, cu o economie modernă, dinamică și tot mai competitivă, cu o cultură înfloritoare, cu un imens prestigiu internațional, o viață fericită, demnă și prosperă, un climat optim de muncă și creație, de afirmare plenară a personalității umane — poartă amprenta distinctă a personalității dumneavoastră de excepție, a uriașei energii, înțelepciunii și cutezanței cu care conduceți întreaga națiune.Uniți în cuget și simțiri, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți, in semn de aleasă recunoștință și

frăția de nezdruncinat a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari și germani, lată de ce sîntem ferm hotăriți. tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca prin întreaga noastră muncă și viață să întărim necontenit și să apărăm ca lumina ochilor unitatea și frăția atît de scumpă nouă, românilor, maghiarilor și germanilor, dind Înălțare și strălucire socialistă și comunistă patriei noastre comune — Romârfia socialistă.In mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se spune ; în aceste momente memorabile, de adîncă emoție și bucurie,, cind întregul popoț român omagiază 50 de ani de activitate revoluționară și ziua dumneavoastră de naștere, gindurile și sentimentele noastre pline de recunoștință și profund respect se îndreaptă către dumneavoastră, eroul României noi, socialiste, cel mai iubit fiu al națiunii, care

ința lui hotărîtă de a edifica societatea luminoasă a socialismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii — se arată in mesajul MARII ADUNĂRI NAȚIONALE.Aducîndu-vă cel mai înalt omagiu pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați la cirma destinelor națiunii noastre, evocăm, totodată, cu admirație și recunoștință, bogata și intensa dumneavoastră activitate în domeniul vieții internaționale, grija pe care o manifestați pentru destinele poporului român, ale intregii umanități. Politica externă pe care ați elaborat-o, pildă de realism și înțelepciune, conceptele și pozițiile românești privind marile probleme cu care se confruntă omenirea au un larg ecou internațional, ridicind la cote fără egal prestigiul țării noastre pe arena mondială. în acest context, pornind de la însemnătatea de excepțională valoare teoretică și practică a concepției dumneavoastră pri-
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• însuflețit angajament al întregului popor de a urma neabătut luminosul 
exemplu de viață, de muncă și dăruire revoluționară al secretarului general al 
partidului, de a-și consacra, in strînsă și indisolubilă unitate, energia și puterea 
de creație înfăptuirii politicii partidului, înfloririi României socialiste.

• Convingerea nestrămutată a tuturor fiilor patriei: prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului și a țării constituie chezășia puternică 
a înaintării noastre neabătute pe calea progresului, spre viitorul comunist.

1 Sol al păcii și-nfrățirii
A înscris în cartea țării 
Epocă de drumuri noi... 
E conducător de frunte, 
E erou între eroi I

Omeniei și-a iubirii 
De la noi, din România.

A făcut să urce țara 
Trepte demne și mărețe 
Să ne cheme spre mai bine 
Vise tot mai îndrăznețe.

Ii dorim să ne trăiască 
Ani frumoși pe mîndrul plai 
înflorind această țară 
Ca și pomii-n luna mai.

Noi, cei care în deplină unitate și strînsă frăție, români și maghiari, trăim și muncim pe plaiurile harghi- tene, vă purtăm.. adîncă recunoștință și vă adresăm, și cu această ocazie, fierbinți mulțumiri pentru grija deosebită și permanentă pe care o acordați zi de zi dezvoltării și prosperității acestor meleaguri, ca și a întregii țări. Județul Harghita, a cărui constituire și puternică dezvoltare se datorează preocupării dumneavoastră de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, reprezintă o expresie grăitoare a justeței politicii Partidului Comunist Român de asigurare a deplinei egalități a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții politice, economice și sociale și de afirmare neîngrădită a personalității umane — se arată în mesajul adresat de COMITETUL JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.Pătrunși de cele mai adînci sentimente de mîndrie patriotică, ne exprimăm admirația și înalta considerație pentru fermitatea și hotărîrea cu care acționați ca exponent și pro- / motor al idealurilor și năzuințelor ) de pace șl progres ale poporului nostru, ca strălucit militant al cauzei păcii și prieteniei dintre popoare, pentru instaurarea unei atmosfere de pace și colaborare între toate statele lumii, pentru dezarmare generală.Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți să vă exprimăm cele mai calde și sincere mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în interesul propășirii patriei și fericirii tuturor fiilor ei și, în aceste momente de sărbătoare a întregului partid și popor, să dăm glas hotărîrii noastre ferme și unanime de a ne consacra toate eforturile și energia pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne răvin din istoricele hotărîri ale Congresului al Xll-lea și ale recentei Conferințe Naționale ale partidului, pentru a ne spori neîncetat contribuția la izbînda socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei noastre dragi, România socialistă.

Pentru ele nu cunoaște 
Țel mai sfint și arzător 
Decît dragostea de țară 
Și iubirea de popor.

Să trăiți la cîrma țârii 
Și ca floarea primăverii, 
Să faceți să înflorească 
Scumpa țară românească

Sol al păcii ți-nfrățirii 
A purtat cu drag solia

Fiu demn
Există un arbore 
In care soarele 
Adună la sfat 
Toate izvoarele.

Fructe de aur 
Lumina-i durează
Și-i este călăuză 
Cea mai aprinsă rază.

*!-■

Prin el viu pămîntul 
Dorul și-l spune. 
Piinea, omenia 
Să fie in lume.

Elena VODĂ 
poetă țărancă 
comuna Șicula, 

județul Arad

patriei române
Și leagăn de copii,
Și stilp de casă nouă,
Și liniște in toate 
Cit intr-un bob de rouă,

Există un arbore
Pe frunțile zării 
Și-acesta-i Ceaușescu 
Falnic stejar al țării.

George ACHIM
Cenaclul „Anton Pann" 

Rm. VîlceaI OMAGIU PREȘEDINTELUI, pictură de Constantin Nițescu
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însuflețiți neîncetat de puternica dumneavoastră personalitate, de înaltul dumneavoastră exemplu de gîndire și acțiune revoluționară, adine încrezători în idealurile socialismului și comunismului, pe care le promovați cu deosebită forță și abnegație, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu deplină răspundere și devotament pentru a adinei și lărgi aportul județului la înfăptuirea neabătută a programelor adoptate de Conferința Națională a partidului, sporind continuu producția de cărbune, energie electrică, oțeluri aliate, materiale de construcții, de alte produse necesare dezvoltării și înfloririi patriei noastre socialiste.
Minerii și siderurgiștii, energeti- cienii și constructorii, oamenii ogoarelor de pe această vatră de istorie milenară și bogate împliniri socialiste — români, maghiari, germani și de alte naționalități — vă aduc recunoștință fierbinte, întreaga lor stimă și prețuire pentru devotamentul nemărginit cu care de-a lungul vieții ați slujit și slujiți cauza dreaptă a partidului și poporului, generoasele idei ale socialismului și comunismului, ale păcii, independenței și suveranității naționale.Sărbătorind 50 de ani de muncă și luptă revoluționară zilei dumneavoastră scurtă vreme de la țională a partidului, hunedoreni, într-o cu întreaga națiune, cu un sentiment de adîncă mîndrie patriotică gloriosul drum străbătut de poporul nostru, sub conducerea partidului, pentru făurirea societății socialiste în România. Din amplul proces constructiv, perioada inaugurată de Congresul al IX-lea care v-a ales în fruntea partidului se distinge în chip strălucit prin dimensiunile transformărilor revoluționare, constituindu-se în etapa cea

și aniversarea de naștere, la Conferința Na- oamenii muncii unitate deplină rememorează

Noi, ialomițenii, alături de întreaga țară, sîntem mîndri că trăim privilegiul de a fi contemporanii maturității politice a unui partid care și-a asumat cu atîta decizie destinele poporului și a conducătorului încercat și înțelept, ce întruchipează virtuțile cele mai nobile ale neamului românesc și a cărui viață s-a identificat în toate momentele ei fundamentale cu problemele, aspirațiile și idealurile națiunii — se relevă în mesajul adresat de COMITETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.Prin dumneavoastră, întreaga lume cunoaște și apreciază astăzi trăsăturile distincte ale poporului român : capacitate de înțelegere și discernă- mint, curaj și dîrzenie, omenie și fierbinte iubire de țară, dorința de pace, libertate, independență, bună înțelegere și colaborare, România dobindind un imens prestigiu prin activitatea președintelui său.Ați venit mereu în mijlocul nostru și fiecare vizită s-a constituit ca un moment hotărîtor in dezvoltarea economico-socială a județului, înfățișarea socialistă a orașelor și satelor noastre, noua condiție de viață și de muncă a locuitorilor acestor străvechi ținuturi fiind tot atitea dovezi ale grijii permanente ce ne-o

adresa cele mal alese gînduri și sentimente de dragoste, de profundă stimă, de nemărginită prețuire, de înaltă considerație față de devotamentul și abnegația cu care vă con- sacrați întreaga viață și activitate slujirii intereselor fundamentale ale poporului, cauzei independenței și suveranității patriei, triumfului comunismului și păcii.Ne mîndrim că toate mărețele noastre realizări, precum și înaltul prestigiu al României socialiste în lume poartă amprenta gîndirii și acțiunii dumneavoastră revoluționare clarvăzătoare, dinamice, creatoare. Pentru noi toți sînteți cu adevărat un model de patriot înflăcărat, de luptător neobosit pentru pace, dezarmare și securitate, pentru înțelegere între toate popoarele lumii, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Folosim și acest fericit prilej, iubite conducător, pentru a reafirma atașamentul profund al tuturor maramureșenilor la întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru, alesele noastre mulțumiri pentru grija statornică ce o manifestați față de progresul continuu al Maramureșului în pas cu întreaga țară, precum și hotărîrea nestrămutată de a munci cu și mai multă dăruire pentru a da strălucită împlinire istoricelor documente ale Congresului al Xll-lea și ale Conferinței Naționale a partidului.La fel ca toți fiii pămîntului românesc, noi, mehedințenii, sîntem mîn- dri de faptul că dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit fiu al harnicului și talentatului nostru popor, strălucită personificare a zestrei de înțelepciune și demnitate, de cutezanță și încredere în viitor a acestuia — v-ati contopit, încă din fragedă tinerețe, ca nimeni altul, cu năzuințele și aspirațiile lui, dăruindu-vă întreaga viață și activitate împlinirii nobilelor idealuri de libertate națională și socială, luptei dîrze, eroice pentru triumful cauzei comuniștilor pe glia

profund devotament, cele mai sincere urări de tinerețe fără bătrînețe, de ani mulți cu sănătate și fericire, astfel ca să ne conduceți cu aceeași înțelepciune și cutezanță în grandioasa operă de înflorire și propășire a scumpei noastre patrii.In această minunată zi aniversară, într-o unică și vibrantă trăire de inimă și conștiință, aducem, împreună cu întreaga noastră națiune, un fierbinte omagiu ziditorului de țară nouă, socialistă, eminentului conducător comunist, revoluționar și patiiot Înflăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru afirmarea ideilor nobile de independență și libertate, de progres social, de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte, se subliniază în mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. ȘI AL CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.Comuniștii, toți oamenii muncii mureșeni vă poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, o vie și statornică recunoștință pentru sprijinul neprecupețit acordat în permanență dezvoltării multilaterale a județului nostru, pentru indicațiile și orientările prețioase date cu prilejul vizitelor de lucru pe aceste plaiuri — expresie a legăturilor nemijlocite pe care le aveți zi de zi cu masele de oameni ai muncii.Oamenii muncii din județul nostru, români, magniari și germani, alături de întregul popor, dau o înaltă apreciere și prețuire politicii naționale juste, profund marxist-leniniste a partidului și statului nostru, in definirea și înfăptuirea căreia rolul determinant vă revine dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Realitățile județului nostru, ca de fapt ale întregii noastre societăți, pun cu putere în evidență, prin forța probatoare a faptelor, deplina egalitate in drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate unitatea și

prin întreaga operă și activitate revoluționară, pusă de cinci decenii in slujba împlinirii mărețelor aspirații de libertate, progres, independență și suveranitate națională, ați contribuit in mod decisiv la făurirea noului destin al țării, omul de a cărui glndire cutezătoare și activitate dinamică se leagă indestructibil toate izbînzile noastre anii care au urmat Congresului IX-lea, anii cei mai rodnici istoria multimilenară a patriei.Vă raportăm, mult stirrjate tovarășe secretar general, că am depășit planul pe 1982 cu peste 288 milioane lei la producția netă și cu peste 161 milioane lei la producția marfă industrială, în condițiile depășirii productivității muncii și reducerii cheltuielilor materiale. Am depășit, de asemenea, planul la construcția de locuințe, iar în agricultură producția de grîu și trecut este de plan.Dorim să muncii din județul Neamț, în frunte cu comuniștii, sînt hotăriți să facă totul în continuare pentru aplicarea exemplară în viață a politicii înțelepte a partidului și statului, a mobilizatoarelor hotărîri ale Conferinței Naționale a partidului, a îndemnurilor și orientărilor de luminoasă și amplă perspectivă creatoare formulate de dumneavoastră cu magistrală clarviziune și puternic realism.

din al din

porumb obținută anul superioară prevederilorvă asigurăm că oamenii

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere constituie pentru noi, deputății parlamentului român, un nou și fericit prilej de a ne reafirma profundul respect și deosebita admirație față de eminenta dumneavoastră personalitate, sentimentele de nemărginită încredere și înaltă mîndrie patriotică pentru activitatea neobosită pe care o desfășurat! în fruntea partidului și statului și care exprimă în cel mai înalt grad interesele fundamentale ale întregului popor, vo-

vind înaltele răspunderi care revin în zilele noastre parlamentelor — forurile reprezentative ale popoarelor — în slujirea neabătută a intereselor vitale ale maselor largi populare, deputății români au promovat cu fermitate politica de pace, înțelegere și largă colaborare internațională a României socialiste. Ne-am pronunțat și ne vom pronunța cu și mai mare fermitate pentru angajarea sporită a parlamentelor și parlamentarilor în dezbaterea constructivă și soluționarea justă a problemelor majore ale lumii contemporane.In această zi de sărbătoare cinstim pe cel mai iubit fiu al poporului, demn conducător al partidului și statului, cinstim eroica dumneavoastră activitate revoluționară, închinată încă din fragedă tinerele luptei dîrze a clasei muncitoare pentru dreptate socială și libertate națională, pentru bunăstarea și fericirea poporului român, pentru pace și înțelegere în întreaga lume — se spune în telegrama MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI.Constructorii de mașini vă sînt profund recunoscători pentru contribuția dumneavoastră hotăritoare la dezvoltarea industriei românești, prin participarea directă la soluționarea problemelor cu care ne confruntăm, pentru a realiza un salt calitativ superior și o eficiență sporită. Prin prezența dumneavoastră în mijlocul constructorilor de mașini și indicațiile prețioase date cu prilejul vizitelor de lucru în întreprinderi și institute de cercetare și proiectare, prin dialogul viu cu muncitorii și specialiștii, ati introdus un spirit de înaltă responsabilitate comunistă, de dăruire totală față de cauza înfloririi patriei.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere ne oferă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. prilejul de a vă asigura încă o dată de întregul nostru devotament, de hotărîrea noastră fermă de a acționa strîns uniți în jurul dumneavoastră

pentru transpunerea în viață a Programului partidului.Strălucita dumheavoastră operă teoretică, precum și prodigioasa activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului, marile realizări obținute în cei aproape 18 ani de cînd, cu înțelepciune și cutezanță, conduceți destinele țării — se arată în mesajul MINISTERULUI DE INTERNE — vă situează printre cele mai remarcabile personalități din întreaga istorie a poporului român, e- vidențiază rolul de frunte și de onoare pe care 11 aveți ca ctitor al României de astăzi, liberă și în continuă înflorire materială și spirituală, respectată și prețuită pe toate meridianele globului.Constituie pentru cadrele și întregul personal al Ministerului de Interne o datorie de onoare de a reliefa, cu înaltă stimă și profundă recunoștință, rolul de excepțională valoare teoretică și practică al indicațiilor și orientărilor dumneavoastră pentru așezarea Întregii activități a organelor de interne pe, temelia trainică a principiilor legalității ;s<y' t- liste, adevărului și dreptății, Mairu ca munca tuturor lucrătorilor sa se caracterizeze printr-un înalt spirit revoluționar, de partid, prin vigilentă și fermitate, prin cinste și corectitudine.In această zi solemnă de sărbătoare, lngăduiti-ne, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, să vă asigurăm că, însuflețiți de luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vom acționa neabătut pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, adueîndu-ne in-* treaga contribuție la apărarea cu fermitate și devotament a cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii, a independentei, integrității și suveranității României socialiste.Urmînd neabătut ideile călăuzitoare ale Congresului al Xll-lea al partidului, ca și ale recentei Conferințe Naționale a partidului, întreaga obște scriitoricească se consideră temeinic *implicată în procesul general de creștere a României moderne, alături de uriașul front de forțe active menite să legitimeze, în realitate obiectivă, cele mai îndrăznețe visuri de bunăstare și fericire, de civilizație și progres — se subliniază in telegrama UNIUNII SCRIITORILOR.Scriitorii din România vă încredințează că-și vor îndeplini, cu maximă responsabilitate, îndatoririle ce le revin din Programul Partidului Comunist Român, participincS cu totală dăruire profesională la opera de prefacere socialistă a țării, opera de modelare a omului nou prin virtuțile literaturii, realizînd lucrări de înalt nivel ideologic și artistic, inspirate din trecut .1 de luptă al poporului român și din efortul creator fără precedent al contemporanilor noștri.Pe deplin conștienți de rosturile noastre specifice în viața socialistă a țării, ca și de contribuția pe care sîntem destinați s-o aducem, fiecare pe măsura înzestrării proprii și fiecare în limba sa maternă, la dezvoltarea tezaurului cultural al patriei, ne întemeiem cu atît mai mult scrisul pe coordonatele umanismului revoluționar pe care-1 promovează Partidul Comunist Român, văzind în această unitate dintre gîndirea ideologică și creație însăși demnitatea profesiunii noastre, însăși certitudinea unui viitor de rodnice împliniri.Minerii din Lupeni, din Valea Jiului, profund recunoscători partidului, dumneavoastră personal,’ tru grija deosebită ce o purtați I» bunătățirii continue a condițiilor de muncă și viață, vă adresează și cu acest prilej sărbătoresc cele mai vii mulțumiri pentru îndrumarea și sprijinul permanent ce îl primim din partea dumneavoastră în modernizarea producției și ușurarea efortului fizic în subteran, in dezvoltarea intregii vieți social-econo- mice din orașul Lupeni și municipiul Petroșani — se arată în mesajul oamenilor muncii de la ÎNTREPRINDEREA MINIERA LUPENI.Vă raportăm, mult stimate'tovară- șe Nicolae Ceaușescu, „Minerul nostru de onoare", că noi, minerii din Lupeni, din toată Valea Jiului, in frunte cu comuniștii, sîntem puternic mobilizați de a ne îndeplini in acest al treilea an al cincinalului 1981—1985 sarcinile ce ne revin. Vastul program de mecanizare a lucrărilor din subteran, de îmbunătățire permanentă a condițiilor de muncă și viață ale minerilor și familiilor lor, elaborat din inițiativa dumneavoastră, se înfăptuiește cu succes.In acest an, nouă, minerilor din Lupeni, ne revine sarcina de a extrage 2,3 milioane tone cărbune cocsificabil. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am luat toate măsurile pentru a ne realiza integral prevederile de plan, pentru a contribui astfel în mod hotărîtor la creșterea producției de cocs a țării.Cooperatorii, toți cei ce muncesc și trăiesc in comuna Bucov păstrează vii în minte momentele deosebite prilejuite de onoarea ce ne-ați făcut-o, in toamna anului 1981, cind împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu ați vizitat cooperativa noastră agricolă, momente înscrise cu litere de aur în istoria localității noastre.Permiteți-ne să vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că orientările și indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat cu acest prilej au constituit pentru noi toți un amplu program de muncă — se arată în mesajul consiliului de conducere al C.A.P. BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA.Ca urmare a aplicării în viață a sarcinilor trasate in cadrul vizitei de lucru in cooperativa noastră, in anul 1982 am obținut producții medii la hectar de 4 700 kg grîu, 6 200 kg porumb boabe, 38 000 kg legume, 10 700 kg struguri, precum și peste 4 300 litri lapte pe vacă furajată, ceea ce ne-a permis să livrăm suplimentar la fondul de stat 642 tone cereale, 850 tone legume, 1 700 hl lapte. Vom spori în acest an producțiile medii la hectar cu 600 kg grîu, 700 kg orz, 800 kg porumb boabe, 9 000 kg la legume.
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a făcut o vizită în comuna Scnrnicesti

(Urmare din pag. I)veacurilor de poporul român pentru libertate și dreptate socială. sint scoase in evidentă participarea localnicilor la marile evenimente ale istoriei naționale, jertfa lor pe cîm- purile de bătaie. La loc de cinste sint păstrate aspecte din.istoria mișcării muncitorești, momente semnificative din existența partidului clasei muncitoare.în tezaurul său de suflet, muzeul din Scornicești are biografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu treptele devenirii sale revoluționare, cu activitatea de njilitănt comunist, patriot înflăcărat, de om dăruit cauzei progresului multilateral al țării, creșterii prestigiului ei în lume, bunăstării celor ce muncesc. Imaginile existente în muzeu ilustrează 

cu o forță impresionantă viața tovarășului Nicolae Ceaușescu, cloco- titoarea sa activitate în strînsă și directă, legătură cu viața partidului, a țării, a poporului. Sint expuse momente din timpul intîlnirilor conducătorului partidului și statului cu sătenii din Scornicești. Sînt prezentate date ce demonstrează puternica înflorire a localității in ultimii ani, amplificarea forței sale economice, dezvoltarea edilitar-gospodărească, creșterea bazei materiale a învăță- mîntului, sănătății, culturii. Muzeul prilejuiește întoarcerea. în trecut, la anii cînd țăranii muncitori din Scornicești hotărau să se unească în cadrul cooperativei agricole de producție. între membrii fondatori — Andruță și- Alexandra Ceaușescu. Realizările comunei, onorată de ati- 

tea ori de numeroase ordine și, medalii ale Republicii, oferă imaginea sugestivă a hărniciei celor care trăiesc și muncesc astăzi la Scornicești.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați să viziteze secții ale cooperativei agricole de producție din Scornicești, unitate fruntașă, cunoscută în întreaga țară prin producțiile mari obținute an de an. Secretarul general al partidului este informat că anul trecut unitatea a realizat peste 6 000 kg grîu la hectar și peste 20 000 kg porumb.Oprindu-se la ferma de taurine a cooperativei, numărînd 300 de capete, din care 250 vaci cu lapte, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că unitatea dispune de o bază, furajeră proprie atît pentru pășunat 

în timpul verii, cît și pentru perioade de iarnă, fapt care conferă garanția obținerii unei producții ridicate de lapte. Se subliniază că anul trecut s-au obținut 3 950 litri de lapte pe cap de vacă furajată. Gazdele informează că în vederea îngrășării animalelor în momentul de față ele sînt hrănite cu paie amonizate care conțin o cantitate mai mare de proteine și asigură o hrănire în mai bune condiții a taurinelor. în aceleași spații sînt amenajate locuri de creștere a păsărilor, soluție deosebit .de avantajoasă.Se vizitează, de asemenea, serele de legume ale cooperativei, ce se întind pe circa 16 ha. Se apreciază cu acest prilej producțiile bune de .roșii,. ardei și alte legume obținute în fiecare an de cooperatorii din 

Scornicești. Secretarul general al partidului a apreciat eforturile cooperatorilor pentru dezvoltarea acestui sector, arătînd că este necesar să se folosească toate posibilitățile existente pentru creșterea în continuare a producției.în încheierea vizitei la cooperativa agricolă de producție din Scornicești, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este prezentat, de asemenea, complexul de îngrășare a porcinelor în sistem gospodăresc cu produse secundare de la unitățile industriale și agricole din comună. Este relevată, cu acest prilej, preocuparea cooperatorilor pentru folosirea în cadrul sectorului zootehnic a tehnologiilor avansate.în continuare se străbate din nou artera principală a, localității, ..reve- 

nindu-se în centrul Scorniceștilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt înconjurați cu aceeași dragoste fierbinte. Se scandează minute în șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu — la mulți ani !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România!“. Miile de locuitori ai comunei au venit astăzi, cu mic cu mare, la întîlnirea cu secretarul general al partidului, președintele țării, pentru a-1 omagia odată cu țara întreagă, la împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară și cu ocazia zilei sale de naștere. Ei l-au înconjurat pe conducătorul iubit al partidului și statului cu căldura sufletească cu care îl întîmpină de la o margine la alta a țării întregul nostru popor, mulțumindu-i din 

adîncul inimii pentru activitatea neostenită ce o desfășoară spre binele tuturor celor ce muncesc, al întregii națiuni. Ei l-au întîmpinat cu toată căldura inimii, spunîndu-i „La mulți ani !“, urîndu-i viață lungă și multă putere de muncă.Luîndu-și rămas bun de la locuitorii comunei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „La revedere, dragi tovarăși ■! Vă felicit pentru rezultatele obținute în muncă și vă urez ca anul acesta să aveți succese și mai mari, să obțineți una dintre recoltele cele mai bune din țară. Vă doresc multă sănătate și multă fericire !“.în aplauzele și uralele celor pre- zenți, elicopterul prezidențial decolează, îndreptîndu-se spre Capitală.

Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-șociale a patriei

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
SCHELA DE EXTRACȚIE TÎRGOVIȘTE

♦ j

către toate unitățile de foraj și extracție din industria petrolierăColectivul de oameni ai muncii din Schela de extracție Tîrgoviște, acționînd intr-un înalt spirit de exigență și răspundere pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, a obținut in anul 1982 succese de seamă în sporirea producției și eficienței economice. Astfel, anul trecut au fost realizate peste plan 13 855 tone țiței, 30 milioane mc gaze utilizabile și 710 tone gazolină. Producția netă a fost depășită cu 27,5 milioane lei, iar cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 73,90 lei, din care cheltuielile materiale cu 49,30 lei.Angajat cu întreaga sa capacitate creatoare și putere de muncă în înfăptuirea, sarcinilor stabilite de Conferința Națională a partidului, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea bazei de materii prime și resurse energetice și asigurarea deplinei independente energetice a tării, colectivul nostru adresează tuturor unităților de foraj-ex- tractie de țiței și gaze din tară chemarea la întrecere pentru realizarea și depășirea sarcinilor prevăzute pe anul 1983, cu următoarele obiective :1. Depășirea producției fizice planificate cu 10 000 tone țiței. 5 milioane Nmc gaze utilizabile și 300 tone gazolină, prin :— efectuarea a peste 1 200 măsuri geolo- go-tehnologice, în scopul intensificării ritmului de extracție și creșterii afluxului de țiței în sonde, optimizarea pompajului de adincime și a regimului de extracție ;— creșterea cu 1,5 la sută a coeficientului de utilizare a sondelor în exploatare, prin reducerea cu 15 la sută a timpului neproductiv în lucrările de intervenție, reparații capitale și probe de producție și prin îmbunătățirea continuă a calității acestor lucrări ;— reducerea cu 50 la sută a numărului de sonde care așteaptă intervenții și reparații capitale ;— scurtarea timpului de execuție a lucrărilor de probe de producție cu 4 zile pe probă, față de realizările din anul 1982.2. Prin depășirea producției fizice și reducerea cheltuielilor materiale vom obține suplimentar o producție-marfă vîndutâ și încasată in valoare de 9,5 milioane leii și o producție netă în valoare de 6,5 milioane lei.3. Depășirea planului de creștere a rezervelor recuperabile de hidrocarburi, prin descoperirea de noi rezerve și creșterea factorului final de recuperare. în acest scop, se va acorda o atenție deosebită forajului și efectuării probelor de producție la sondele de cercetare, atit sub aspect calitativ, cît și al scurtării termenelor de efectuare a lucrărilor.Pentru creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte cu 1 la sută față de realizările anului trecut și intensificarea ritmului de extracție se vor săpa și pune în funcțiune 40 sonde de în- desire și completare gabarit, vor fi săpate trei sonde de injecție și vor fi efectuate 

lucrări pentru trecerea in injecție a 4 sonde piezometrice inundate sau casate, asi- gurîndu-se în acest fel extinderea proceselor actuale de injecție și inițierea de noi procese industriale.Ca urmare a efectuării acestor lucrări, in anul 1983 se va asigura creșterea suplimeh- tară a rezervelor industriale de țiței cu 400 mii tone și de gaze utilizabile cu 100 milioane mc.4. Prin aplicarea noului mecanism eco- nomico-financiar, a principiilor autoges- tiunii și a autoconducerii, vor fi realizate beneficii peste plan în valoare de 3 milioane lei, iar cheltuielile totale planificate la 1 000 lei producție-marfă vor fi reduse cu 12 lei și cele materiale cu 8 lei, prin :— optimizarea și raționalizarea consumurilor energetice la extragerea țițeiului prin pompaje, pomparea internă, injecție de apă și aer, reducînd consumurile planificate cu 500 mii kWh energie electrică și 610 tone combustibil convențional ;— extinderea activității de recuperare, recondiționare și refolosire a sculelor, materialelor și utilajelor cu efect economic de circa 4 milioane lei ;— depășirea sarcinii planificate de creștere a productivității muncii, calculată pe baza producției nete, cu 14 700 lei/om al muncii ;— se vor generaliza la toate locurile de muncă inițiativele și metodele înaintate de muncă, cum sînt : „Fiecare sondă exploatată la potențialul maxim“, „Contul colector de economii al grupei sindicale". „Nici o sondă inactivă".5. Creșterea nivelului de pregătire teh- nico-profesională a personalului, prin cuprinderea în 5 forme de calificare și poli-
CONSILIUL UNIC AGROINDUSTRIAL DE STAT 

Șl COOPERATIST „23 AUGUST", JUDEȚUL CONSTANȚA 
către toate consiliile unice de stat și cooperatistePuternic mobilizați de istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului, de însuflețitoarele îndemnuri ale secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist „23 August", județul Constanța, au desfășurat în anul 1982 o activitate susținută, reușind să realizeze producții medii la hectar superioare celor planificate : 5 100 kg de grîu, 5 500 kg de orz, 8 580 kg de porumb boabe, 2 600 kg floarea-soarelui, 38 000 kg sfeclă de zahăr, 21 000 kg legume și altele. Unitățile din cadrul consiliului au livrat la fondul de stat 52 384 tone cereale, 4 590 tone floarea- soarelui. 13 210 tone sfeclă de zahăr, 45 000 tone legume, 4 149 tone carne, 86 000 hl lap- 

calificare a unui număr de 108 muncitori in meseriile de sondori intervenție, fochiști și perfecționarea pregătirii profesionale a peste 600 de oameni ai muncii.6. O atenție deosebită vom acorda îmbuJ nătățirii condițiilor de muncă și de viață, ale personalului muncitor, prin :— dotarea schelei cu 4 rulote și 30 vestiare pentru echipamentul de lucru ;— aplicarea și respectarea normelor și măsurilor de protecție a muncii in vederea prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale ;— extinderea elementelor de mică mecanizare prevăzute în programul tehnic ;— extinderea gospodăriei-anexă de pe lingă cantina schelei și cultivarea cu legume și porumb a spațiilor disponibile pe o suprafață de 6 hectare, obținîndu-se peste 3 tone came și o producție vegetală de 20 tone ;— amenajarea a două microcantine în secțiile de producție Doicești și Ochiuri, unde vor șervi masa caldă peste 300 petroliști.Pentru realizarea obiectivelor propuse vor fi antrenate organizațiile de masă și tineret, care vor asigura efectuarea a 10 000 ore muncă patriotică.Petroliștii Schelei de extracție Tîrgoviște sînt ferm hotărîți să acționeze cu înaltă responsabilitate și fermitate revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă în anul 1983, conștienți că astfel își vor aduce o contribuție de preț la înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării noastre spre comunism.
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te, 15 300 000 ouă și alte produse agroali- mentare. La mica industrie și prestările de servicii s-a realizat o producție de 25,6 milioane lei, contribuind la realizarea planului de beneficii al unităților din consiliu în valoare de 62 milioane lei.Sub semnul voinței nestrămutate de a transpune in viață sarcinile mobilizatoare cuprinse in hotăririle Congresului al XII-lea al partidului, indicațiile reieșite din Raportul secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentat la Conferința Națională a partidului, mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist „23 August" adresează consiliilor unice agroindustriale din țară o inflăcărată chemare la întrecere pentru înfăptuirea și depășirea sarcinilor ce ne revin din Planul 

național unic de dezvoltare economico-so- cială pe acest an, din programele speciale și prioritare adoptate de recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii și din Programul privind autoconducerea și auto- aprovizionarea teritorială, pentru asigurarea
Cultura Suprafața — ha — Plan— kg/ha — Angajament peste plan — kg/ha —— Griu 4 809 5 390 510— Orz 2 212 5 530 470— Porumb boabe 4 472 7 790 3 210— Floarea-soarelui 1 700 2 920 480— Sfeclă de zahăr 350 40 850 9 150— Legume de cimp 3 055 22 000 1 0002. în sectorul producției animale vom acționa cu hotărîre pentru realizarea și depășirea efectivelor și producțiilor planificate in toate unitățile agricole de stat și cooperatiste.în cadrul consiliului unic efectivele vor spori cu 700 capete la bovine, 1 500 capete la ovine, 15 000 capete la păsări. De la 100 vaci se vor obține minimum 86 viței, de la 100 scroafe — 1 700 purcei, de la 100 oi — 106 miei. De Ia fiecare vacă furajată vom realiza 3 000 litri de lapte, cu 400 litri peste plan ; de la fiecare oaie vom obține 8 kg lină, cu 0,6 kg peste plan, iar producția me-Produsul U/M Plan Angajament peste plan— Griu tone 15 942 2 450— Orz 12 232 1 100— Porumb 31 836 14 310— Floarea-soarelui 4 904 816— Sfecla de zahăr 14 300 3 200— Legume de cîmp ■ 67 210 3 055— Carne total milioane bucăți 4 190 310— Ouă 15,3 1,6— Lapte hl 87 000 3 0004. întrucît pămintul reprezintă principalul mijloc de producție în agricultură, sîn- tem hotărîți să acordăm o atenție deosebită folosirii integrale și cu randament maxim a fondului funciar și, cu deosebire, a întregii suprafețe amenajate pentru irigat. Vom urmări cu prioritate eliminarea excesului de umiditate, prin executarea lucrărilor de desecare pe o suprafață de 105 ha. a lucrărilor de nivelare pe 2 300 ha, respectarea asolamentelor și a tehnologiilor adecvate fiecărei culturi, punînd un accent deosebit pe asigurarea densității optime. CVom da curs sarcinii trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Consiliului Național al. Agriculturii, reali- zînd culturi intensive de porumb pe o suprafață de 1 000 ha, de pe care să obținem, în 1983, o recoltă de 20 tone de știu- leți la hectar. Pentru aceasta vom efectua toate lucrările la un nivel exemplar, ca perioade de execuție și calitate, vom întări permanent ordinea, disciplina și răspunderea în muncă. Vom fertiliza cu îngrășăminte organice o suprafață de cel puțin 2 000 ha, iar pe restul suprafețelor vom folosi în mod judicios 'îngrășămintele chimice. 

populației cu produse agroaltmentare și satisfacerea celorlalte cerințe ale economiei naționale, . propunindu-ne următoarele obiective :1. în sectorul producției vegetale vom realiza următoarele producții medii : 

die anuală de ouă pe găină va fi de 240 bucăți, cu 20 ouă peste plan.3. Puternic stimulați de măsurile adoptate de conducerea partidului și statului, din inițiativa directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind acordarea de prime peste preturile de bază pentru livrarea suplimentată de produse agricole și alte avantaje materiale, conștienți de răspunderea ce ne revine în asigurarea îndeplinirii prevederilor programului de autoaproviziona- re, ne propunem să vindem statului următoarele cantități de produse :

5. Pentru deplina valorificare a resurselor locale de materii prime și forță de muncă, vom extinde și diversifica în toate unitățile mica industrie și prestările de servicii, producția în acest sector ajungînd la 32 milioane lei, cu 5 milioane lei peste plan.6. Asigurarea semințelor va sta în centrul preocupărilor tuturor unităților agricole. astfel ca întregul necesar să fie constituit numai din sămînță de categorii biologice superioare. De asemenea, toate unitățile noastre cultivatoare de legume își vor asigura necesarul de răsaduri din producție proprie.7. Profund convinși de marea importantă a acțiunii de sprijinire a gospodăriilor personale pentru a produce legume și zarzavaturi, pentru a crește cît mai multe a- nimale, vom pune la dispoziția acestora răsaduri, semințe, pui de o zi, purcei, vom sprijini procurarea de vaci și oi, vom acorda asistența tehnică necesară, astfel incit acestea să-și sporească contribuția prin livrarea a 750 tone de carne, 10 000 hl de lapte, 2 000 tone de legume, 70 tone de lînă și alte produse agroalimentare, care 

să satisfacă integral cerințele autoaprovi- zionării și să asigure unele disponibilități pentru fondul de stat și piață.în acest scop, vom acționa ca în fiecare gospodărie personală să se crească cel puțin o vacă sau 2—3 capre, 10 oi, un porc, 15 găini ouătoare, 50 pui pentru carne, rațe, giște ; vom introduce și dezvolta în toate unitățile, precum și în gospodăriile populației, creșterea animalelor mici pentru blană, a albinelor și viermilor de mătase ; vom extinde spațiile 'cultivate cu ciuperci și alte activități aducătoare de venituri.8. Prin creșterea producțiilor în toate sectoarele, a livrărilor suplimentare la fondul i de stat și economisirea de combustibil, energie electrică, piese de schimb și alte materiale, aplicind ferm principiile noului mecanism economico-financiar, în anul 1983 vom depăși producția globală planificată cu 12 la sută, producția netă cu 15 la sută, beneficiile cu 12 la sută, și vom reduce cu 15 la sută cheltuielile materiale fată de plan, asigurînd astfel ridicarea gradului de rentabilitate a tuturor unităților, a nivelului de retribuire a cooperatorilor, mecanizatorilor, specialiștilor și celorlalți lucrători din cadrul consiliului unic.9. Sub conducerea organizațiilor de partid, vom sprijini unitățile pentru desfășurarea unei susținute munci politico-educative în scopul ridicării nivelului de conștiință, a gradului de pregătire politică și profesională al tuturor lucrătorilor, pentru participarea lor la realizarea exemplară a sarcinilor de producție și a angajamentelor asumate în întrecere. Toți cooperatorii, mecanizatorii și ceilalți lucrători din cadrul consiliului unic vor fi cuprinși la învățămîntul politico-ideologic și la învățămîntul agrozootehnic de masă, iar cadrele de conducere tehnice și economice vor fi antrenate în acțiunea de cunoaștere a conducerii tractorului și minuirii mașinilor agricole.O atenție deosebită vom acorda generalizării experienței înaintate, a inițiativelor și metodelor fruntașilor, însușirii tehnologiilor moderne de lucru.Vom desfășura, împreună cu ceilalți factori educaționali de la sate, o susținută activitate cultural-artistică și sportivă de masă asigurînd participarea tuturor oamenilor muncii din localitățile consiliului unic la manifestările din cadrul Festivalului național „Cîntarea României" și la întrecerile sportive din cadrul. competiției sportive naționale „Daciada".Mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din unitățile consiliului nostru sint hotăriți să acționeze neobosit, cu devotament și responsabilitate pentru transpunerea neabătută în viață a orientărilor și sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
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SESIUNI OMAGIALE
Institutul central pentru construcții de mașini Institutul central de biologie

„Vom depune toate eforturile pentru aplicarea 
cit mai rapidă in producție a rezultatelor 

cercetării11„18 ani de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic în industria construcțiilor de mașini" a fost tema sesiunii științifice, organizate, joi, de Institutul central pentru construcții de mașini, la care au luat parte specialiști din cercetare, proiectare și producție, cadre de conducere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, reprezentanți ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Participanții au evidențiat profundele transformări în statutul, structura și performantele industriei constructoare de mașini, ridicată la rangul uneia din cele mai importante ramuri producătoare de venit național ale economiei naționale, în cele aproape două decenii de activitate, de cind în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a subliniat importanța deosebită a concepției înnoitoare, revoluționare și a grijii permanente a secretarului general al partidului față de cercetarea științifică din domeniul construcțiilor de mașini, căreia i-a fost încredințată în cel mai înalt grad sarcina de răspundere de a pune inteligența tehnică și efortul propriu în folosul creării unei industrii moderne, competitive.

Au fost dezbătute aspecte ale procesului de integrare a cercetării de profil cu activitatea centralelor industriale, a marilor întreprinderi, probleme ale conducerii unitare a strategiei de dezvoltare a ramurii, în lumina programelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, sarcini imediate ale cercetării în asigurarea soluțiilor de înlocuire a importurilor și perspective ale creșterii exportului românesc de produse industriale cu grad înalt de prelucrare și valoare ridicată, în care industria construcțiilor de mașini este chemată să îndeplinească un rol de seamă.In cadrul lucrărilor s-a reliefat contribuția deosebită a orientărilor și îndrumărilor pe care cercetarea de profil le primește din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a cărei activitate multilaterală, neobosită sporește forța, eficiența și prestigiul cercetării naționale în toate domeniile,în încheierea sesiunii, participanții au adresat TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune :„Participanții Ia sesiunea științifică au analizat temeinic și cu exigență atit succesele remarcabile obținute, cit și posibilitățile și căile prin care cercetarea științifică din domeniul nostru de activitate poate să aducă o contribuție sporită la realizarea sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului.Dezbaterile au subliniat importanța decisivă pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ați avut-o in orientarea cercetării științifice și ingineriei tehnologice din construcțiile de mașini, spre asimilarea în fabricație a unor produse noi și modernizate, cu consum mai mic de materiale și energie, extinderea mecanizării complexe și automatizării, realizarea de noi mașini, instalații tehnologice complexe, de noi materiale și tehnologii, diminuarea importurilor și creșterea exportului — sarcini care răspund nevoilor actuale și de perspectivă ale economiei țării.Oamenii muncii din unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică vă exprimă, încă o dată, întreaga lor recunoștință pentru indicațiile de mare valoare pe care le-ați dat în cursul vizitelor de lucru din institute și se angajează să-și intensifice eforturile pentru creșterea calității și eficienței muncii lor, pentru aplicarea cit mai rapidă in producție a rezultatelor cercetărilor.Vă rugăm să ne permiteți să dăm expresie cu nețărmurită dragoste sentimentelor noastre de profundă stimă și prețuire cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei dumneavoastră de naștere și să vă adrasăm urarea fierbinte de sănătate deplină și multă putere de muncă, viață lungă și fericită spre ridicarea țării noastre pe noi trepte de progres și civilizație".

„Vom acționa pentru introducerea celor mai 
avansate cuceriri ale biologiei in industrie, 

agricultură, medicină"Joi după-amiază, la Institutul central de biologie a avut loc sesiunea științifică cu tema „Realizări și perspective ale cercetării biologice în Republica Socialistă România". Au participat cercetători, specialiști din domeniile agriculturii și medicinei, cadre didactice universitare, fizicieni, chi- miști, specialiști din unități de cercetare, învățămînt și producție, studenți, reprezentanți ai Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de științe medicale, Academiei de științe agricole și silvice și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.Comunicările și referatele prezentate au constituit un bilanț al activității de cercetare biologică, desfășurată pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la intilnirile de lucru cu specialiștii și cadre de conducere din domeniul cercetării și practicii biologice, 
a orientărilor și sarcinilor reieșite din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, elaborate din inițiativa și cu contribuția directă a secretarului general al partidului.Evidențiind cele mai importante succese din ultimii 18 ani, analizînd

într-un spirit de înaltă responsabilitate modul de îndeplinire a programelor ce le revin șl sarcinile de viitor, vorbitorii au subliniat că realizările și perspectivele cercetării biologice românești reprezintă un rezultat nemijlocit al preocupării permanente, al indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ca cercetarea biologică românească să pătrundă curajos, tot mai adine, în secretele naturii și vieții, și, pe această bază, să acționeze pentru transformarea naturii în folosul omului, pentru soluționarea problemelor concrete pe care le ridică dezvoltarea societății noastre.Participanții la lucrările sesiunii au reliefat sprijinul deosebit pe care îl constituie pentru orientarea, dezvoltarea și creșterea eficienței cercetării biologice indicațiile și îndrumările date de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în încheiere, participanții au a- dresat o telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune :„Cu inimile înflăcărate de vie emoție și mindrie patriotică, cu cele mai alese ginduri și sentimente de stimă și recunoștință, cu prilejul sărbătoresc al împlinirii a 50 de ani de neobosită activitate revoluționară și al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă aducem, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in numele tuturor oamenilor muncii din Institutul central de biologie, fierbintele nostru omagiu și vă adresăm, din adincul sufletelor noastre, urări de sănătate, viață îndelungată și putere de muncă, pentru desăvîrșirea măreței opere istorice pe care o conduceți și căreia v-ati dedicat întreaga viață, pentru gloria și prosperitatea scumpei noastre patrii.Indicațiile și îndemnurile dumneavoastră la îndrăzneală, cutezanță și curaj revoluționar, orientările clare pe care ni le-ați dat se constituie in programul, esența și țelul fundamental ale muncii noastre, ale tuturor celor care muncesc în domeniul biologiei. Vă raportăm, iubite și stimate tovarășe secretar general, că acționînd pe această bază și beneficiind de sprijinul de mare preț și grija tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, sub a cărei conducere de înaltă competență lucrăm, activitatea de cercetare din domeniul științelor biologice s-a dezvoltat și întărit continuu, în scopul aprofundării cunoașterii, promovării aplicațiilor și introducerii celor mai avansate cuceriri ale biologiei în industrie, agricultură, medicină.Vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți din partea oamenilor muncii din domeniul cercetării biologice asigurarea deplină că vom urma neabătut strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și luptă revoluționară puse în slujba înfloririi și propășirii neamului românesc, angajamentul nostru pentru înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului nostru comunist, urîndu-vă să ne trăiți ani mulți și luminoși, în pace și fericire, pentru gloria și propășirea continuă a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă Romania".

Cronica zileiJoi, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe Mampuya Musungay, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Zair în țara noastră, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.★Joi, la întreprinderea „Filatura românească de bumbac", din Capitală a avut loc o adunare festivă consacrată Zilei naționale a Republicii Cuba — a XXIV-a aniversare a eliberării — la care au participat reprezentanți ai organelor municipale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din Întreprinderi și instituții, precum și membri ai Ambasadei Republicii Cuba la București.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit ing. Ilie Ște- fanov, directorul întreprinderii, care a arătat că revoluția de acum 24 de ani din Cuba a inaugurat o nouă eră, de adinei prefaceri în viața politică și economico-socială a țării, a pus bazele primului stat socialist pe pămîntul latino-american. Vorbitorul a subliniat, în continuare, cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Cuba, raporturi ce se dezvoltă pe multiple planuri, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întil- nirilor și convorbirilor româno-cuba- neze la nivel înalt.A luat apoi cuvîntul Rodney Lopez Clemente, ambasadorul Republicii Cuba la București, care a evocat momentele importante ale luptei poporului cubanez pentru dobindirea independenței politice și economice a țării sale, pentru libertate și dreptate socială.Ambasadorul cubanez, relevînd că între partidele, statele și popoarele cubanez și român s-au statornicit relații de strînsă prietenie și colaborare, a evidențiat rolul deosebit al întilnirilor și convorbirilor dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro Ruz, în adincirea și diversificarea continuă a conlucrării cubanezo-ro- mâne. (Agerpres)
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In Editura politică a apărut în limbile maghiară 
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a Partidului Comunist Român
16—18 decembrie 1982

EPOCA CEAUȘESCU
- epoca unor istorice înfăptuiri

Vibrantă manifestare a indestructibilei unități a poporului
(Urmare din pag. I)ruia îi datorăm, începînd de la cel de-al IX-lea Congres, reafirmarea fără egal, pe plan intern și internațional, a identității și demnității - României, uriașa operă de construcție și prefaceri revoluționare din acești ani rodnici ai „epocii Ceaușescu", ani în care au fost a- doptate și înfăptuite cutezătoare programe menite să asigure li- # chidarea într-un timp scurt a’ înapoierii moștenite de la vechiul regim, progresul rapid în toate domeniile vieții economice și sociale, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintarea patriei spre comunism.
A

dunarea solemnă din Capitală, manifestare ce a încununat momentele sărbătorești prilejuite de împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și aniversarea zilei sale de naștere, a dat o nouă și emoționantă expresie înaltei prețuiri și profundului devotament ale întregului nostru popor față de partid, față de secretarul său general. Toate aceste înălțătoare sentimente au fost puternic reafirmate în Mesajul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, în care se arată : „Constituie o realitate profund simțită și trăită de fiecare cetățean al patriei faptul că perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — ale cărui hotă- rîri și orientări poartă nemijlocit pecetea gindirii și acțiunii dumneavoastră cutezătoare, pătrunsă de o înaltă răspundere pentru destinele poporului român — a deschis o epocă nouă in istoria patriei, a adus un spirit profund înnoitor in toate domeniile construcției socialiste, determinind adinei prefaceri revoluționare in întreaga societate românească. Intemeindu-se pe magistralele analize științifice, mate- rialist-dialectice, pe care le-ați făcut in legătură cu realitățile și cerințele obiective ale dezvoltării societății socialiste românești in fiecare etapă istorică, congresele și conferințele naționale ale partidului, plenarele Comitetului Central, desfășurate in această perioadă sub directa dumneavoastră conducere și îndrumare, au adoptat hotărîri și orientări care au mobilizat puternic energiile și capacitățile de creație ale întregului popor în înfăptuirea programelor de dezvoltare economică, socială și culturală a țării, în realizarea tuturor obiectivelor stabilite de partid_ pentru înaintarea fermă a României pe calea socialismului".Tovarășului Nicolae CeaușeScu i s-a conferit, în cadrul adunării solemne din Capitală. Medalia O- magială instituită cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al zilei sale de naștere. Așa cum se precizează în Hotărîrea comună a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, această înaltă distincție se acordă in semn de profund omagiu și inaltă cinstire, pentru activitatea revoluționară desfășurată cu înflăcărat patriotism în slujba propășirii României ; pentru contribuția hotărîtoare adusă, în fruntea partidului și statului, la elaborarea și aplicarea în viață a strategiei și tacticii edificării socialismului in patria noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost, totodată, adresate, cu sentimente de înaltă stimă și profundă recunoștință, de către reprezentanții comuniștilor, ai oamenilor muncii de pe întregul cuprins al țării, calde mesaje de felicitare și urări de viată lungă, de sănătate, spre fericirea întregului nostru popor, spre

gloria României socialiste. Aceleași alese simțăminte au fost viu exprimate în cadrul numeroaselor manifestări omagiale organizațe în toate județele, în orașele și satele patriei : simpozioane, sesiuni științifice, dezbateri, mese rotunde, activități politico-educative, spectacole omagiale.Impresionante manifestări omagiale au fost organizate și peste hotare. Lansarea unor prestigioase volume consacrate personalității proeminente a președintelui României, adunările, conferințele de presă, expozițiile de cărți și fotografii, galele de filme, alte manifestări inițiate pe toate meridianele globului pămîntesc cu prilejul împlinirii unei jumătăți de veac de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și al aniversării zilei sale de naștere au reliefat, încă o dată, înalta apreciere de care se bucură opera politică a șefului statului român, activitatea rodnică pe care o desfășoară în apărarea valorilor civilizației umane, viziunea sa realistă și cuprinzătoare asupra dezarmării, atașamentul său profund la idealul suprem al păcii, modul realist și convingător în care abordează problemele vieții internaționale. Conducători de partid și de stat, personalități din întreaga lume au a- dresat elogioase mesaje de prețuire, de înaltă considerație, calde urări tovarășului Nicolae Ceaușescu, remarcabil conducător de partid și de stat al Republicii Socialiste România, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, participant activ la lupta pentru pace și destindere, promotor consecvent al politicii de cooperare între toate popoarele ; mesaje pe care continuăm să le publicăm în paginile ziarului nostru.
O

magiul înălțător pe care partidul, poporul, țara l-au adus, îți aceste momente sărbătorești, tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimă, în fapt, recunoștința fierbinte față de eminentul conducător politic, față de marele patriot care a gîndit România de azi, i-a trasat cu clarviziune și realism drumul prin ani și decenii și s-a angajat cu întreaga sa ființă să asigure împlinirea grandiosului program de edificare a unei noi societăți pe pămîntul patriei noastre. Pe acest drum de lumină și de glorie a fost urmat și este urmat de întregul partid, de întregul popor.De 18 ani, partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cheamă pe toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, să dovedească eroism în muncă, spirit de dăruire și abnegație, înaltă responsabilitate față de interesele țării, ale poporului. Așa cum pe drept cuvînt se releva în Raportul prezentat de la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului, în decembrie 1982, „orice om de bună credință poate constata, pe baza realităților, a faptelor, marile realizări ale poporului nostru in dezvoltarea sa economico-socială în anii socialismului". Și, desigur, așa cum, tot în acest document programatic, arăta în continuare secretarul general al partidului, „toate aceste mărețe realizări demonstrează forța și capacitatea clasei noastre muncitoare, a întregului popor, stăpîn pe destinele sale, de a asigura progresul continuu a< patriei, făurirea in mod conștient a propriului viitor liber".îh concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu — concepție care, departe de a fi rămas un simplu deziderat teoretic, s-a afirmat puternic în activitatea practică de edificare a noii societăți în România — progresul patriei nu se poate asigura numai printr-o preocupare exclusivă pentru creșterea economică. Dimpotrivă, edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune

angajarea plenară a tuturor energiilor țării, valorificarea superioară a tuturor resurselor de inițiativă, de gîndire novatoare, de creativitate ale poporului. Aducîndu-și, după Congresul jil IX-lea, importante contribuții la îmbogățirea.. . patrimoniului gindirii revoluționare cu concepte și aprecieri noi referitoare la etapele de dezvoltare a societății, secretarul general al partidului a relevat cu precădere teza potrivit căreia depășirea, într-un timp scurt, a stadiului de țară în curs de dezvoltare necesită măsuri ferme pe planul modernizării economiei, dar și pe acela al ansamblului condițiilor de viață ale societății noastre. Firește, partidul a manifestat o deosebită preocupare pentru promovarea progresului științific și tehnologic, pentru modernizarea structurilor economice și ridicarea potențialului industrial al țării, pentru dezvoltarea puternică a celor mai eficiente ramuri ale industriei, pentru perfecționarea muncii în a- gricultură, asigurîndu-se creșterea neîntreruptă a venitullii național, al cărui ritm a depășit pe cel al produsului social, ceea ce atestă accentuarea caracterului intensiv al economiei românești. Totodată, s-a trecut la măsuri energice în vederea dezvoltării multilaterale a societății, partidul, secretarul său general dovedind o înaltă preocupare pentru lărgirea democrației socialiste, pentru propulsarea unui curent de gîndire proaspăt, curajos, cu adevărat științific, pentru îmbogățirea materialismului dialectic și istoric, a teoriei revoluționare cu noi concepte despre partid și societate, despre stat și drept, despre rolul și locul națiunii și naționalităților conlocuitoare în procesul edificării noii societăți, despre pregătirea și perfecționarea forței de muncă, a cadrelor pentru toate domeniile vieții economico-sociale.Avem motive temeinice — așa cum releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntul rostit la masa tovărășească oferită în onoarea sa, „să privim cu deplină satisfacție drumul parcurs de partidul nostru, mărețele realizări pe care poporul român le-a obținut in făurirea socialismului, în ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale". Dar în față se deschide un alt drum, de muncă, de creație, de epocale împliniri. Desigur, avem toate condițiile pentru a înfăptui noi realizări mărețe, pentru a asigura, chiar în actualele împrejurări grele, cind lumea întreagă este a- fectată de criza economică, progresul continuu al patriei. Pentru că nicicînd poporul nostru nu a avut un conducător atît de încercat cum este partidul comunist, continuatorul celor mai mărețe năzuințe și idealuri de luptă pentru libertate și dreptate socială, pentru independență, dar care, în noile condiții istorice, ridică pe o treaptă superioară tradițiile strămoșești, dă noi perspective și dimensiuni patriei noastre, națiunii române, socialiste. Pentru că nicicînd România nu a avut, așa cum are azi, o industrie atît de modernă, de avansată, o agricultură în plin progres. Pentru că nicicînd patria noastră nu s-a putut număra, așa cum poate s-o facă azi, cu îndreptățit temei și cu justificată mîndrie, printre țările cu o economie dinamică, ea străbătînd, intr-o perioadă scurtă, m> multe etape istorice ; nivelul ei actual de dezvoltare demonstrează faptul că numai pe calea socialismului popoarele pot lichida rapid asuprirea socială și națională, iși pot asigura progresul economic și social.Adresîndu-se partidului, poporului, țării, de la tribuna adunării solemne din Capitală, făcînd o retrospectivă a celor cinci decenii de activitate revoluționară desfășurată în rindurile partidului comunist, ale organizației revoluționare de tineret, referindu-se la învățămintele pe care le-a desprins în toți acești ani de luptă pentru li

bertatea și demnitatea patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a scos in evidență obiectivele pentru acest an, pentru actualul cincinal. Secretarul general al partidului a arătat, in acest cadru solemn, că va trebui m următorii cîțiva ani, România să realizeze o asemenea creștere a productivității muncii, incit să putem demonstra și în acest domeniu superioritatea socialismului. Și va trebui să se acorde o tot mai mare atenție creșterii puternice a eficienței economice, aplicării neabătute a noului mecanism economic in toate sectoarele de activitate, înfăptuirii noii revoluții agrare, să se asigure un nou avint activității științifice, învățămîntului și culturii. „Pentru a fi comunist, pentru a fi revoluționar, a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu este suficient să ai un carnet roșu în buzunar. Trebuie să îți ridici continuu nivelul de cunoștințe, trebuie să acționezi, în orice împrejurare, ca revoluționar ; să acționezi in sensul cerințelor obiective ale dezvoltării. Comunismul inseamnă știință, cultură, un înalt nivel de cunoaștere a legilor dezvoltării sociale și ale naturii. Numai un asemenea comunist va putea să-și îndeplinească, in toate împrejurările, misiunea sa, in orice domeniu de activitate".. Pornind de la această idee fundamentală, subliniind cerința ca întreaga noastră națiune să trăiască ca o națiune revoluționară, cu o înaltă conștiință și cu un înalt nivel de civilizație și cultură, secretarul general al partidului a a- rătat că este imperios necesar ca fiecare comunist, fiecare revoluționar, fiecare patriot să acționeze întotdeauna cu spirit de răspundere, să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce-i sînt încredințate, să facă totul pentru necontenita ridicare a patriei pe cele mai înalte trepte de progres și civilizație socialistă.
H

otărîrea' unui întreg popor de a urma partidul, pe secretarul său general, de a face totul pentru a asigura progresul continuu al patriei a dat un contur și mai ferm, și mai luminos portretului de muncă rodnică, de mărețe împliniri al României socialiste. împliniri ce se întemeiază pe voința întregului popor de a înfăptui neabătut programele adoptate de partid. Pe convingerea izvorîtă din gindirea tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia munca este cea mai de preț avuție socială, baza tuturor prefacerilor revoluționare din societatea noastră, factorul hotărîtor al progresului continuu al României socialiste.Momentele solemne, sărbătorești ale acestor zile de ianuarie, cind partidul, poporul, țara l-au omagiat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, au relevat, încă o dată, faptul că oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, sînt angajați plenar în înfăptuirea sarcinilor ce le revin in acest an și în actualul cincinal, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, a programelor adoptate de plenara din iunie 1982 și de Conferința Națională, munca fiindu-le argumentul suprem al adeziunii lor la politica partidului, al dăruirii lor față de patrie.însuflețit de exemplul luminos de muncă și de viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de îndemnurile sale înflăcărate, poporul nostru este hotărît să facă totul, printr-o activitate neobosită, prin valorificarea la maximum a tuturor posibilităților de care dispunem, prin creșterea eficienței, productivității și calității muncii, pentru asigurarea progresului multilateral al țării, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
Adrian VASILESCU

(Urmare din pag. I)de război, refacerea țării distruse în urma unei politici păguboase, crearea unei industrii puternice, a- pariția unei societăți în care exploatarea nu mai există, redarea demnității unor clase mereu umilite de cei cu bani, de la țărani la intelectuali ; în sfîrșit, crearea imaginii unui stat modern, în stare să joace Un rol important în eșichierul politic al lumii. Sigur că nu o să neg unele greutăți ivite în timpul acestui proces, ba chiar în faza desăvîrșirii lui, dificultăți ce se resimt la ora de față în întreaga lume și care nu se datorează numai unor impedimente interne, cit unei crize universale; dar trebuie spus că România rămîne, în ciuda unor negări rău intenționate, un organism geopolitic puternic de care trebuie să se țină seamă, în ciuda oricăror adieri ideologice din orice punct geografic.Avem în fruntea treburilor politice ale României un bărbat aflat ia vîrsta maturității, un om hotărit., care, iată, are în biografia sa cuprinsă o jumătate de secol de activitate neîntreruptă în sprijinul ideilor comuniste. O viață dedicată încă din tinerețe cauzei socialismului, un om trecut prin pușcăriile burgheze, prin lagăre, mereu amenințat, mereu lucid însă, pregătit încă dintr-o adolescență sbuciu- mată să răspundă marilor datorii ale unui Șef de Stat, redutabil cum s-a dovedit încă din primii ani ai instalării sale în fruntea partidului nostru.Ce generează, mă întreb, formarea unui revoluționar de tip nou ? Mai intîi condițiile istorice pe care le cunoaștem, adînca, lunga nedreptate a unor epoci străbătute de un întreg popor pînă la ajungerea de a iua în stăpînire soarta proprie prin reprezentanții ei cei mai luminați. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mi se pare un om destinat să fi ajuns Conducătorul României. O mărturisește o viată dedicată, cu toate riscurile, acestei credințe, in viitorul României pe care cu toții, și in frunte cu el, noi

îl construim chiar în aceste zile cînd soarta omenirii a- tirnă de un fir de păr. Scriam la începutul acestor rînduri că marxismul . a născut un altfel de tip de politician și cînd afirmam aceste lucruri mă gîndeam la omul venit din mijlocul unei clase revoluționare, care dovedise în multe rînduri că e singura capabilă să scrie istoria cu sîngele ei și mă gîndeam la toate revoluțiile românilor ; de la Avram Iancu la Todor Vladimirescu și la cei 11 000 de morțl ai anului 1907, ca și la milionul de trupuri lăsate pe cîmpul de luptă al Reîntregirii naționale. Și voi adăuga imediat, lingă țărănime, lîngă intelectualii revoluționari, mai ales pe muncitorii care în ultimele două secole au adus luptei celor mai nobili fii ai Patriei supremele iz- binzi. Să începi viața în spatele gratiilor, să ai o tinerețe lipsită de bucuriile ce se leagă de această epocă a vieții, să te pregătești cu o sîrguință demnă de admirat pentru o zi care poate fi incertă sau pe care nu o mai apuci în umbra armelor paznicilor ce te pot extermina, toate acestea cer caracter și o voință de fier. Revoluționarul căzut în beciuri, cu lanțuri la picioare, vindicativ la ieșirea din temnițe de tipul celor din romanele lui Hugo și Dumas a fost depășit. S-a dovedit fără putință de tăgadă că închisorile în care au stat comuniștii au fost în cele din urmă niște adevărate universități și această afirmație nu e numai o metaforă. Preluarea puterii nu a însemnat un fapt amatoristic, în care improvizația să țină loc unor decizii arbitrare (nu spun prin asta că nu au existat și unele fapte arbitrare !), ci o stăpînire imediată a frînelor unui Stat, disputat pînă atunci de niște partide care-și trăiseră traiul si arătaseră de ce sunt în stare în ridicole guvernări de cîteva luni. în dispute sterile, în procese de înavuțire abuzivă și crime politice. Ceea ce se credea de către o clasă' deposedată că va fi numai o stăpînire vremelnică s-a dovedit o lungă și istorică vreme pe care am trăit-o și pe care o trăim, cu dificultățile ei,

dar mai ales cu multele și impresionantele ei realizări de nimeni contestate.Cînd se spune „Epoca Ceaușescu" eu înțeleg epoca în care dogmatismul a dispărut, în care nu mai suntem „programați" să producem fin pentru ca alții să ne vîndâ cu prețuri exorbitante mașini pe care le-am fi putut fabrica noi, epoca în care ne-au fost restituiți Eminescu, Pâr- van, Blaga, Arghezi, Că- linescu și toți marii cărturari uitați prin biblioteci închise cu lacătul. Eliberarea unui teritoriu, să ne înțelegem, nu înseamnă nimic fără acea eliberare spirituală de care o națiune are nevoie mai mult decit de orice. „Să gîndim cu mintea noastră", ne cere Conducătorul acestui Stat, asta neînsemnînd că refuzăm ceea ce este sănătos și folositor în alte gîndiri. Ce ni se mai cere ? Să veghem ca lumina ochilor din cap la independența națională ; să ne apărăm Patria cu prețul sîngelui dacă ea va fi vreodată în primejdie ; să îngrijim de limba strămoșilor noștri, s-o îmbogățim, nu s-o slutim ; să privim în trecutul nostru din care putem scoate mari lecții de orice gen ; să ne iubim înaintașii și să nu credem că numai alții sunt promotori în unele domenii. Un Vlaicu, un Coandă, un Brâncuși, un Odobleja, marii noștri medici din toate timpurile sunt tot atîtea nume care au făcut să înflorească cultura și civilizația lumii. Nu suntem atît de naivi să revendicăm fapte ce nu ne aparțin, descoperiri care nu poartă pecetea geniului românesc, dar nu putem admite să ni se conteste de nimeni dreptul de a arăta și altora că avem destule genii pentru a nu fi siliți să importăm din alte părți. Avem mari poeți, mari ingineri, mari arheologi ; țara întreagă este încă un mirific ținut ce nu și-a desvăluit toate tainele. Suntem, cum spunea Călinescu. vechi, nu bătrîni, avem o istorie multimilenară în spate ; în sfîrșit, în această epocă atît de controversată am reușit să ne dovedim și un popor dinamic. capabil să joace roluri importante în toate domeniile. Președintele nos

tru are de multă vreme un renume bine stabilit pe arena politică internațională, faima sa e legată de mari probleme mondiale ce au fost duse cu strălucire la capăt și ale căror detalii le vom afla la vremea lor. Cînd spui undeva pe glob România, răspunsul străinului este : Ceaușescu ! S-au dus vremurile cînd, în ce mă privește, aflat pe cine știe ce meridiane, eram silit să aud că avem alte capitale decît Bucureștii.Ce putem spune în aceste clipe solemne unui om de care se leagă întreaga noastră istorie modernă ? îi spunem ce i-a spus și ce-i spune întreg poporul în impresionantele manifestări de prețuire și atașament. Urările cele mai de bun simț sună bine românește : „Să ne trăiască întru mulți ani cu sănătate !“ Si mai cred că în zilele pe care le petrecem ar fi bine să scrutăm cu atenție perioada aceasta, numită atit de sugestiv „Epoca Ceaușescu", cu toate faptele ei mărețe, cu biruințele la masa tratativelor, văzute ori nevăzute ; să ne gîndim că stăip intre granițe ferme, că suntem respectați ; că în lume jucăm un rol ce nu poate fi neglijat și că dacă cel mai de preț bun al omerarii. " 1- cea, ne va ajuta, ce '« . - mint va înflori și nit, ,-mult sub conducerea încercatului și iubitului nostru Conducător, căruia îi urez „Multă sănătate și putere de muncă, și mai ales un cer senin sub care România să ajungă Ia culmile pe care mereu le-a visat, la a căror definire și împlinire a contribuit și contribuie cu gîndul și cu fapta sa nepereche". Gindurile rostite de președintele României în impresionanta sa cu- vîntare de la adunarea solemnă consacrată aniversării a 50 de ani de activitate revoluționară și a zilei de naștere sint o elocventă profesiune de credință a unui revoluționar, a unui înflăcărat patriot. Sub emblematica lor frumusețe ne face o mare bucurie să știm că iși materializează marile virtuți politice, capacitatea organizatorică și teoretică excepționale, cel ce-i este națiunii noastre un încercat și înțelept cirmaci.
tv vremea

PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Melodii, melodii — muzică ușoară 

instrumentală
15,15 Panoramic australian — documen

tar
15,30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragerea Loto
17.35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Onor comandantului suprem
21.20 Mîndru cîntec românesc — me

lodii populare
21.35 Ceaușescu, om al păcii — docu

mentar
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Țară dragă, mîndră floare — pro

gram muzical-folcloric
15.30 Călătorie prin țara mea. Pe ma

gistrala E 20 (II). Reportaj
15.50 Corina... contra Corina — specta

col de varietăți
16.30 Viața economică
17,00 Stadion
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.20 Concertul Filarmonicii ,,George 

Enescu“. Dirijor : Mircea Cristes- 
cu. Solist : Aurelian Ootav Popa, 
în program : Simfonia cantabile, 
de Theodor Grigoriu ; Concertul 
pentru clarinet și orchestră, de 
Liana Alexandra ; Simfonia I, de 
George Enescu

21,45 Generația deceniului IX. O pro
fesiune de credință : noul. Re
portaj

22,00 Telejurnal

Timpul probabil pentru intervalul 28 
ianuarie, ora 20 — 31 ianuarie, ora 20. 
în țară : Vreme în general caldă cu 
cerul schimbător. înnorări mai accen
tuate se vor produce în Banat, Crișa- 
na, Maramureș, Transilvania și Moldo
va, unde vor cădea precipitații slabe 
locale, sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. In rest, precipitații izolate

sub formă de burniță și ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale, predominînd din sec
torul vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 5 și plus 5 gra
de. iar cele maxime între 2 și 12 grade. 
Local se va produce ceață. în Bucu
rești : Vremea se menține relativ cal
dă, cu cerul variabil, favorabil . ploii 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între minus 3 și zero grade, iar cele 
maxime între 6 și 9 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

ȘTIR» SPORTIVE• Astăzi, sîmbătă și duminică, in sala Rapid din Capitală se va desfășura concursul republican de judo cu participarea lotului olimpic și al selecționatelor de seniori, tineret și juniori. în primele două zile, întrecerile vor avea loc cu începere de la ora 13, iar duminică concursul se va desfășura între orele 9 și 13.• în meci retur contînd pentru finala „Super-cupei Europei" la fotbal, la Birmingham, Aston Villa a învins cu 3—0 (0—0), după prelungiri, echipa F.C. Barcelona. La sfîr- șitul timpului regulamentar de joc rezultatul a fost de 1—0 în favoarea gazdelor, prin punctul marcat în minutul 79 de Shaw. în prelungiri, fotbaliștii englezi au mai înscris două goluri prin Cowans (min. 100) și Mcnaught (min. 105), intrînd în posesia trofeului. După cum se știe, în prima partidă, F.C. Barcelona obținuse victoria cu 1—0. Intîlnirea,

care a fost marcată de numeroase durități, trei jucători fiind eliminați de pe teren (Evans, Alberto și Marcos), a fost urmărită de peste 30 000 de spectatori.Arbitrul belgian A. Ponnet a condus următoarele formații :
Aston Villa : Spink — Williams, Mcnaught, Evans, Gibson — Blair, Bremner, Cowans — Shaw, Withe, Morley.
F.C. Barcelona : Urruti — Sanchez, Migueli, Alesanco, Alberto — Victor, Alonso, Schuster — Marcos, Urbano și Carrasco.• Se spera că turneul de mini- fotbal desfășurat la Peyton (Anglia) să fie întruchiparea corectitudinii, deoarece echipele participante erau alcătuite numai din arbitri. Dar speranțele nu s-au îndeplinit : doi dintre jucători au fost elirhinați. de pe teren pentru joc brutal și proteste repetate la deciziile... arbitrilor.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, MESAJE DE PREȚUIRE 
Șl [NALȚĂ CONSIDERAȚIE, CALDE URĂM DIN ÎNTREAGA LUME

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez în numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire personală, multă sănătate și noi succese în munca dumneavoastră de răspundere.Este general cunoscută, prețuită și apreciată contribuția dumneavoastră excepțională la rezultatele pe care clasa muncitoare și oamenii muncii din România, în frunte cu Partidul Comunist Român, le obțin în dezvoltarea socialistă a țării.Doresc să subliniez că prețuim în mod deosebit contribuția pe care ați adus-o și o aduceți la dezvoltarea cu succes a relațiilor și colaborării prietenești dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre țările noastre socialiste vecine. Sîntem profund convinși că relațiile și colaborarea iugo- slavo-română vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, în interesul popoarelor Iugoslaviei și României, al păcii, colaborării internaționale egale în drepturi, progresului social și socialismului in lume.

MITIA RIBICICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

^reședințele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a dumneavoastră, vă adresăm felicitările noastre cordiale și urările noastre cele mai calde. De-a lungul mai multor zeci de ani de activitate revoluționară v-ați consacrat întreaga energie și inteligență luptei poporului român pentru eliberarea națională, pentru construirea socialismului dezvoltat în Republica Socialistă România, pentru salvgardarea păcii și securității internaționale.Ne exprimăm speranța că relațiile de prietenie și cooperare între cele două partide și cele două guverne ale noastre se vor dezvolta zi de zi mai mult, în interesul ambelor noastre popoare.Cu această ocazie fericită, vă urăm sănătate deplină, putere de muncă și mari succese in îndeplinirea nobilei dumneavoastră sarcini.
KAYSONE PHOMVIHANE

Secretar general al C.C.
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele

Republicii Democrate Populare Laos, 
Președintele Adunării Populare Supreme 

a Republicii Democrate Populare Laos

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia împlinirii a 65 de ani, este pentru mine o mare plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mai' cordiale felicitări și să vă urez mulți ani fericiți, pentru a servi cu aceeași abnegație țara dumneavoastră și cauza păcii.
JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul Kuweitului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaFolosesc ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, care coincide atît de fericit cu împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară, pentru a vă adresa, în numele poporului guineez, al conducerii de partid și de stat, precum și al meu personal cele mai călduroase și prietenești felicitări.Dăm o înaltă apreciere eforturilor pe care le-ați depus necontenit pentru întărirea prieteniei între țările noastre, precum și intensei și neîntreruptei dumneavoastră activități în scopul instaurării păcii între popoare, al stabilirii unor raporturi echitabile și reciproc avantajoase între națiuni.Reinnoindu-vă cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de continuă prosperitate pentru țara dumneavoastră, vă ros- > primiți, scumpe tovarășe și bun prieten, asigurarea celei mai io-ite și frățești considerațiuni.
AHMED SEKOU TOURă

Secretar general
al Partidului Democrat din Guineea, 

Președinte
al Republicii Populare Revoluționare 

Guineea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAcum, cind poporul prieten al României sărbătorește a 65-a aniversare a zilei de naștere a Excelenței Voastre, am deosebita plăcere să vă transmit felicitările mele cele mai călduroase, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și viață lungă, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere — eveniment de viață deosebit de important — doresc să vă adresez, in numele poporului filipinez, al doamnei Marcos și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de continuă sănătate și fericire personală. Totodată, vă adresăm călduroase urări de viață îndelungată în fruntea statului român, de noi și mari succese în promovarea păcii și înțelegerii internaționale.îmi face plăcere să amintesc că relațiile diplomatice dintre țările noastre s-au stabilit în perioada de cînd dumneavoastră sînteți șef al statului român și că aceste raporturi s-au dezvoltat in mod fericit, cu rezultate rodnice. De asemenea, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, România a înregistrat progrese fără precedent și a urmat un drum nou și curajos în arena internațională-Fie ca, în anii ce vin, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre să devină tot mai strinse și să crească în continuare prosperitatea nobilului dumneavoastră popor.Al dumneavoastră bun prieten,
FERDINAND E. MARCOS

Președintele Filipinelor

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaFericitul eveniment al celei de-a 65-a aniversări a Excelenței Voastre îmi oferă prilejul deosebit de agreabil de a vă exprima felicitările cele mai călduroase, împreună cu urările cele mai sincere de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, și de prosperitate mereu crescindă pentru poporul României.Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre expresia celei mai înalte considerațiuni.
HASSAN II

Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMult stimate domnule președinte,Cu prilejul împlinirii vlrstel de 65 de ani, vă doresc multă sănătate Și fericire.Fie ca puterea dumneavoastră de muncă să vă călăuzească în continuare în exercitarea funcției dumneavoastră plină de răspundere, spre binele poporului român.îmi amintesc cu plăcere de convorbirile noastre sincere de la București și sper că, și în viitor, buna colaborare dintre țările noastre se va desfășura într-o atmosferă de sinceritate și înțelegere reciprocă.Cu cele mai bune urări,
KARL CARSTENS

Președintele 
Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani, vă transmit cele mai bune urări de fericire, sănătate și succese în activitatea pe care o desfășurați spre binele poporului român.Relațiile dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă România s-au dezvoltat favorabil în decursul anilor.îmi exprim speranța și dorința că aceste raporturi vor cunoaște și în viitor o evoluție pozitivă.
HELMUT KOHL

Cancelar federal
al Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm plăcerea să exprim Excelenței Voastre felicitările mele cele mai sincere cu ocazia fericitei dumneavoastră aniversări. Permi- teți-mi, totodată, să vă adresez urările mele de fericire personală, sănătate și succes, iar poporului român prieten prosperitate și progres continuu sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.' Vă rog să primiți expresia considerației mele celei mai înalte.
* MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele
Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincerele mele felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire.în acest scop țin să exprim ferma mea convingere că relațiile de prietenie și de bună vecinătate existente deja între cele două țări ale noastre se vor dezvolta și in viitor cu prețioasa dumneavoastră contribuție.
KENAN EVREN

Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia împlinirii vîrstei de 65 de ani, transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări.Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire personală și de sănătate, precum și pentru îndeplinirea în continuare cu succes a înaltei dumneavoastră funcții de mare răspundere.
RUDOLF KIRCHSCHLÂGER

Președintele federal 
al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, îmi este plăcut să vă adresez, domnule președinte, călduroase felicitări, împreună cu sincerele mele urări de bunăstare și fericire personală.* Doresc să folosesc și această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre dorința de a continua și întări relațiile care unesc țările noastre, precum și pentru a transmite poporului român urări pentru un viitor de progres și pace.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai profunde considerațiuni.
ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi face deosebită plăcere să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate deplină, fericire și noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.Mă folosesc de această ocazie pentru a exprima convingerea mea că relațiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte în anii ce vin.
YASUHIRO NAKASONE

Prim-ministru al Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări, precum și salutările cele mai prietenești ale poporului Israelului.
YITZHAK NAVON
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul fericit al împlinirii de către dumneavoastră a vîrstei de 65 de ani, vă adresez cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten urări de progres și prosperitate.
SPYROS KYPRIANOU

Președintele 
Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă domnule președinte,Vă rog să acceptați felicitările mele și cele mai bune urări, cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, în perioada de cînd sînteți conducătorul României, guvernele noastre au extins relațiile în multe domenii și am dezvoltat legături constructive și folositoare care au făcut să crească înțelegerea între popoarele noastre.îmi exprim speranța că aceste tendințe pozitive, la care dumneavoastră aveți o contribuție esențială, vor continua și se vor întări în viitor, în folosul ambelor țări.Cu sinceritate,

RONALD REAGAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, domnule președinte, urările mele cele mai bune de sănătate, de fericire personală și de succes în eforturile pe care le depuneți în favoarea păcii în Balcani și in lume.
CONSTANTIN KARAMANLIS

Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez sincere și călduroase urări de sănătate și fericire personală.Personalități cum sînteți dumneavoastră ne dau nouă, în condițiile unei lumi agitate ca cea de azi, sentimentul speranței în privința consolidării destinderii și păcii, a înfăptuirii unei lumi mai bune.Reînnoindu-vă considerația pe care o nutresc pentru opera dumneavoastră, vă rog să primiți, domnule președinte, expresia înaltei mele aprecieri.
ANDREAS PAPANDREU

Prim-ministru al Greciei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cordiale salutări șl felicitări cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Fie ca dumneavoastră să continuați să serviți țara și poporul dumneavoastră pentru ani mulți în viitor.Cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală,Cu sinceritate,
INDIRA GANDHI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, ne face plăcere să vă transmitem felicitările și urările noastre de bine. Cu acest prilej, dorim să exprimăm profunzimea sentimentelor noastre sincere față de dumneavoastră personal, față de poporul român prieten. Reafirmăm preocuparea noastră permanentă pentru întărirea și adîncirea relațiilor de prietenie și colaborare existente între țările și popoarele noastre prietene.Vă dorim dumneavoastră personal deplină sănătate, progres și prosperitate continuă poporului român prieten.
SADDAM HUSSEIN

Secretar general
al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Stimate domnule președinte,în numele guvernului, al întregului popor al Republicii Federale Nigeria, precum și al meu personal, îmi face deosebită plăcere să vă transmit cele mai calde salutări, urări de bine și sincere felicitări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Guvernul și întregul popor al Nigeriei mi se alătură în a vă ura multă sănătate și ani mulți fericiți, pentru a vă putea continua activitatea dumneavoastră prodigioasă dedicată călăuzirii țării și poporului dumneavoastră pe făgașul progresului, prosperității și fericirii.Vă dorim, totodată, viață îndelungată pentru a vă putea duce la bun sfîrșit nobilele dumneavoastră strădanii îndreptate spre promovarea păcii și securității internaționale, în interesul întregii umanități și spre eterna dăinuire a acestei lumi, idealuri față de care manifestați o grijă profundă, ce se bucură de recunoașterea și aprecierea tuturor popoarelor iubitoare de pace de pe întreaga planetă. 1Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni.
ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI

Președintele Republicii Federale Nigeria și 
Comandant suprem al forțelor armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați cele mai calde felicitări cu fericita ocazie a celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Doresc Excelenței Voastre multă sănătate, viață îndelungată și fericire.Avem ferma convingere că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor continua să se întărească neîncetat în anii care vin.Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.
A. F. M. AHSANUDDIN CHOWDHURY

Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, guvernul și poporul Republicii Sri Lanka mi se alătură in a vă adresa sincere urări de continuă sănătate și fericire.Noi în Sri Lanka urmărim cu deosebit interes progresele economice și sociale înregistrate de Republica Socialistă România, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, precum și inițiativele dumneavoastră de promovare a unei mai bune înțelegeri între națiuni.Vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați și cit mal mulți ani puși în slujba poporului dumneavoastră.
J. R. JAYEWARDENE

Președintele
Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, doresc să vă adresez felicitările mele cele mai sincere. Aș dori, de asemenea, să aduc un omagiu fidelității cu care dumneavoastră apărați, de mulți ani, cauza păcii și cooperării internaționale și să vă exprim cît de mult apreciem noi la Națiunile Unite sprijinul pe care ni-1 acordați în eforturile noastre de promovare a înțelegerii, stabilității și securității intre națiuni.Cu speranța că vom continua să beneficiem de acest sprijin în anii care vin, vă rog, Excelență, să primiți asigurarea celei mai înalte considerații.
JAVIER PEREZ DE CUELLAR

Secretar general
al Organizației Națiunilor Unite

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Permiteți-mi ca în numele întregului colectiv internațional al Secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al meu personal să vă felicit în mod cordial cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere.Vă dorim din toată inima multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră consacrată bunăstării poporului român, întăririi prieteniei de nezdruncinat, colaborării multilaterale și unității popoarelor din țările noastre, pe baza principiilor indestructibile ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul păcii și progresului social în lumea întreagă.Cu adincă stimă,
N. FADDEEV

• Secretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte al Republicii,în această zi de 26 ianuarie 1983, cînd poporul român sărbătorește a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, îmi permit, in numele legăturilor, pe care anii de relații pline de încredere, întîl- nirile ce au avut loc atît la București, cît și la Paris, le-au stabilit între noi, să mă alătur compatrioților dumneavoastră și să vă adresez urările mele cele mai călduroase de viață lungă și de permanente înfăptuiri în înalta misiune pe care o îndepliniți.Salut in dumneavoastră pe conducătorul care a reușit să asigure României — prietenă tradițională a Franței — pacea și independența, bunurile cele mai de preț dintre toate cîte există în lumea dificilă și periculoasă în care trăim.Vă rog, domnule președinte al republicii, să permiteți prietenului ce vă sînt să vă felicite și să ureze din inimă scumpei dumneavoastră țări să cunoască, încă mulți ani de acum înainte, sub înalta dumneavoastră conducere, o eră ,de prosperitate și securitate, într-o Europă în sfîrșit reconciliată cu ea însăși.Rugind pe doamna Elena Ceaușescu să binevoiască a primi expresia omagiilor mele celor mai respectuoase, țin să vă asigur, domnule președinte al republicii, de sentimentele melte de înaltă considerație.

ALAIN POHER
/ Președintele Senatului

Republicii Franceze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm cele mai calde felicitări, multă sănătate și succese in activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului și a statului.Urăm, totodată, poporului frate român să-și urmeze calea spre progres și bunăstare, spre a contribui activ la apărarea și consolidarea păcii în lume.Cu sincere sentimente de prietenie și salutări frățești,

DOLORES IBARRURI
Președintele 

Partidului Comunist din Spania

GERARDO IGLESIAS
Secretar general

al Partidului Comunist din Spania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Sincere felicitări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări, urări de multă sănătate, de fructuoasă activitate și fericire personală, precum și mari succese Partidului Comunist Român și poporului român.

ALVARO CUNHAL
• Secretar general

al Partidului Comunist Portughez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere transmit urările mele cele mai frățești, subliniind valoarea și importanta prieteniei dintre Italia și România în angajamentul comun pentru afirmarea păcii, pentru securitatea și independența popoarelor noastre și pentru o fructuoasă dezvoltare a cooperării între ele.Cu salutări frățești,
BETTINO CRAXI

Secretar general al Partidului Socialist Italian

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMult stimate domnule președinte și prieten,Doresc să vă felicit cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și sînt bucuros să mă adresez în aceste împrejurări în care dumneavoastră desfășurați dificila misiune de a conduce țara dumneavoastră și de a proiecta, prin politica internațională, aspirațiile de pace, care animă toate popoarele lumii. întărirea acestor aspirații cere o acțiune hotărîtă care să îndepărteze pentru totdeauna pericolul războiului și confruntărilor.De asemenea, acest prilej este propice pentru a ura întărirea relațiilor prietenești care unesc țările noastre. Din schimburile dintre națiuni rezultă îmbogățirea reciprocă, deoarece diferențierile culturale și ideologice deschid, într-o lume marcată de coexistența pașnică, perspectiva cooperării, care alimentează aspirația universală pentru dezvoltare.Cu sentimente de cordialitate,

ARTURO FRONDIZI
Președintele partidului 

„Mișcarea pentru Dezvoltare și Integrare 
din Argentina"

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Vă adresez felicitări, precum și cele mai bune urări de viitor cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
ROBERT MULDOON

Prim-ministru al Noii Zeelande
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A TELEGRAME EXTERNE

Mărturii ale ecoului profund 
a gîndirii și acțiunii politice 
în slujba făuririi unei lumi

A

In Austria a aparut volumul:

• •în conștiința contemporaneității 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mai bune, a păcii și dreptății

MANIFESTĂRI OMAGIALE

PENTRU PACE, 
ÎN FAVOAREA DEZARMĂRII

Miting de masă ai oamenilor muncii 
în capitala R. D. GermaneBERLIN 27 (Agerpres). — La Berlin a avut loc un miting de masă al oamenilor muncii din capitala R.D.G., la care au luat parte J. Hermann, K. Naumann și K. Hager, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., reprezentanți ai organizațiilor de masă și

ai colectivelor de muncă din diferite întreprinderi.în cadrul mitingului s-a subliniat că, în prezent, este necesar să se facă totul pentru înlăturarea pericolului unui război nuclear, pentru întărirea securității internaționale — relatează agenția T.A.S.S.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Strategia politică a rațiuniiVIENA 27 (Agerpres). prestigiului ternațional Ceaușescu, cu prilejul voluționară ședintelui intitulat : „NICOLAE CEAUȘESCU 
litică a rațiunii".

Expresie grăitoare a deosebit de care se bucură pe plan in- personalitatea tovarășului Nicolae la Viena a apărut, în limba germană, omagierii a 50 de ani de activitate re- și al aniversării zilei de naștere a pre- Republicii _Sociahșțe_ România, volumul 
strategia po

ample realizări în opera pe care o desfășurați, pentru binele poporului român, al întregii umanități. Este urarea pe care v-o adresez din suflet" — se arată în încheierea mesajului.Volumul — apărut în condiții grafice deosebite — se deschide cu un cuvînt înainte semnat de președintele Societății „Aichhorn", care prezintă. totodată, motivația po-

clară, cu înaltă responsabilitate, el depune în același timp eforturi și își consacră talentul politic intereselor generale ale omenirii. Apelurile sale de pace sint auzite in întreaga lume, apelurile sale la rațiune și bună înțelegere contribuie Ia a-i face pe oamenii politici, dar și pe oamenii simpli, să înțeleagă că omenirea trebuie să renunțe Ia arme inainte de a fi prea tîrziu, iar activitatea sa neobosită în vederea soluționării fiecărei probleme care preocupă comunitatea națională se bucură prestigiu Acestea considerentele dus la alcătuirea mului, drept omagiu ope-
inter- de apreciere.șisînt faptele șicare auvolu-

■ ♦

ce v-o— și nu mine — dumnealui

Volumul omagial, realizat de Bernhard Tiirkfeld, președintele societății „Aichhorn", prezintă personalitatea de excepție a președintelui Nicolae Ceaușescu. strategia, ideile. concepțiile și acțiunile politice întreprinse cu consecventă și dăruire de șeful statului român pentru asigurarea unui climat de pace și înțelegere în Europa și în întreaga lume.în mesajul adresat președintelui Nicolae Ceaușescu cu ocazia apariției volumului. Bern- hard Tiirkfeld arată : „Este un prilej deosebit de plăcut pentru mine, o adevărată bucurie, să vă prezint acest volum omagial, intitulat „Nicolae Ceaușescu — strategia politică a rațiunii", volum pe care l-am alcătuit pe baza ideilor și concepțiilor politice de excepție ce izvorăsc din opera dumneavoastră de excepție, ca un modest semn al prețuirii și înaltei considerații port.Pentru mine numai pentru personalitateavoastră reprezintă model de referință, întruchiparea omului politic dedicat propășirii țării sale, binelui și fericirii umanității în general. Vi- zitind destul de des România, pot afirma ca am fost martorul ocular al perseverenței cu care acționați pentru dezvoltarea țării, al grijii pe care o purtați poporului dumneavoastră, al atenției pe care o dovediți pentru a ridica nivelul de viață al tuturor cetățenilor, al realizărilor remarcabile pe care națiunea dumneavoastră Ie-a obținut sub înțeleaptă dumneavoastră conducere. Toate acestea mi-au impus un adine și statornic respect.Același respect și o profundă prețuire vă port și pentru activitatea dumneavoastră de politician proeminent, de mare om politic al lumii contemporane, de șef de stat responsabil și lucid, care a înțeles cu mult înaintea altora faptul că pacea trebuie apărată, că lumea poate deveni mai bună, că se poate trăi în înțelegere și cooperare, dacă se gîndește și acționează in chip rațional și sincer. Și ați dovedit, nu o dată, că ideile pe care le profesați — adevărate manifeste de pace — șjnt dublate de acțiuni, de inițiative originale și, mai ales, de o neobosită strădanie pentru a le transpune în viață.Le-am observat, am fost martorul lor. mi-au stîr- nit via admirație și mă simt obligat să le fac cunoscute. și eu, nu numai compatrioților mei. ci lumii întregi, să contribui la promovarea lor. Acestea au fost rațiunile pentru care am intocmit volumul ce vi-1 dedic, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de remarcabilă activitate politică și a 65 de ani de viată glorioasă.•Permiteți-mi, totodată. Excelență, să însoțesc a- cest omagiu respectuos, pe care vi-1 aduc în a- cest fericit eveniment, de sincere urări de sănătate, putere de muncă, noi și
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litică a alcătuirii acestui volum.„Indiferent de unde ar veni — scrie Tiirkfeld — cel care reușește să cunoască bine România nu poate să nu fie fascinat de această țară, dar măi ales de oamenii ei. Frumusețea peisajului, originalitatea obiceiurilor, umanismul locuitorilor sădesc în suflete sentimente unice de prietenie și apreciere, trezesc dorința de a revedea această țară și oamenii ei, dorința esența profundă a unui popor prin istoria și permanența sa. Tineri sau bătrîni, săteni sau orășeni, românii și-au păstrat trăsăturile specifice ale poporului lor, fiind însă mai optimiști, mai puternic înrădăcinați în realitățile continentului și ale lumii și dorind mai mult decît atît — ca vocea lor să fie ascultată în lume".Interpretînd acestor hard „Toate însoțite care caracterizează România de azi, sînt legate de un om — de președintele Nicolae Ceaușescu. Devotat poporului său, însuflețit de dorința de a da țării sale, mult încercată de-a lungul istoriei, un destin nou, președintele României nu se ocupă numai de edificarea României, ci, ca om politic angajat, cu o gîndire

de apropiere decare s-a afirmat

esența schimbări, Bern- Tiirkfeld scrie : aceste elemente, de multe altele

&

■ pe care

-
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rei și muncii omului politic Ceaușescu, personalității excepționale a președintelui României, activității sale dedicate omenirii. Volumul — scrie în încheiere Bernhard Tiirkfeld — reprezintă un modest omagiu și un semn al recunoștinței pentru strălucitele sale eforturi îndreptate spre bunăstarea țării și realizarea păcii în lume".Cartea este însoțită de o prezentare semnată de șeful Departamentului comerț din cadrul Camerei economice federale, Ernst Steidl, în care se evidențiază personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa politică de excepție, eforturile sale permanente de dezvoltare a colaborării economice, științifice și culturale cu Austria, relevîndu-se că „președintele României a fost și este acei oameni frunte ai lumii porane cărora scumpe pacea și dezarmareaVolumul este pe cinci capitole, împreună, pun în contribuția președintelui Socialiste România la soluționarea problemelor majore ce frâmîntă lumea contemporană.Capitolul „Ceaușescu și Europa" prezintă concepția științifică a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la securitatea și

unul dintre politici de contem- le sint mondială atomică", structurat eare, relief deosebită a Republicii

coope-

rarea în Europa. Sînt subliniate eforturile depuse de România, de președintele ei, pentru asigurarea succesului Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ca și al reuniunilor următoare de la Belgrad și Madrid, în ideea continuității procesului început la Helsinki. Sînt prezentate propunerile României privind dezangajarea militară, precum și propunerile în domeniul dezarmării, în primul rînd nucleare; pe continentul european, al promovării ideii de bună vecinătate, al intensificării cooperării economice, științifice și culturale între statele europene.In capitolul „Ceaușescu și Austria" se face o amplă trecere în revistă a raporturilor tradiționale româno-austriece, a extinderii lor pe multiple planuri. Sînt amintite vizitele oficiale în Austria ale președintelui Nicolae Ceaușescu in anii 1970 și 1981, vizita oficială a președintelui federal, Rudolf Kirchschlaeger, în România, în 1978, ca și cea a cancelarului federal, Bruno Kreisky, în țara noastră, în anul 1975.Sub titlul „Ceaușescu — pacea și colaborarea internațională", este prezentată intensa activitate România, președintele țării o depun pe plan internațional. Se remarcă în mod deosebit faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu a imprimat politicii externe a României o orientare nouă, ceea ce face ca nu întîmplător formula „România-Ceaușescu" să fie. auzită pe întregul glob pămintesc, ea re- prezentind consecvența •unei simbioze autentice. După ce se subliniază că viața a confirmat pe deplin realismul acestei o- rientări, al acțiunilor României în politica ei externă, se evidențiază contribuția adusă de șeful statului român la e- forturile de soluționare a problemelor majore ale lumii contemporane, în capitolul „Ceaușescu și democratizarea relațiilor internaționale" sint prezentate acțiunile concrete ale României și inițiativele originale ale președintelui țării noastre, în cadrul Organizației Națiunilor Unite și în afara acesteia, pentru crearea unui nou tip de relații între state, bazate pe egalitate, independență, neamestec in treburile interne și avantaj reciproc. O atenție deosebită este acordată propunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se elabora, în cadrul O.N.U., un cod al principiilor relațiilor internaționale, precum și inițiativei privind reglementarea pașnică a diferendelor.Ultimul capitol tratează concepția președintelui Republicii SocialisteRomânia despre noua ordine economică internațională, relevînd semnificația poziției șefului statului român în această problemă.Volumul „Nicolae Ceaușescu — strategia politică a rațiunii" conține o bogată ilustrație care completează textul și subliniază, prin imagini ce au dobîndit putere de simbol, ampla activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strategia acțiunilor sale pentru ca lumea să găsească limbajul rațional al înțelegerii și cooperării, al păcii și securității.
★logului între oameni, ea nu trebuie să îngreuneze și să facă imposibilă conviețuirea pașnică. în această direcție, activitatea depusă de președintele Ceaușescu are o mare însemnătate.Această oOazie festivă ne oferă prilejul să-i urăm mult succes în activitatea sa pentru pace — care este spre binele nostru, al tuturor — prosperitate și sănătate. în acest sens, închei cu cuvintele pe care prietenii noștri români au obiceiul să le rostească la asemenea ocazii : «La multi ani !»“.

tn alocuțiunea rostită la adunarea 
festivă, ambasadorul României la 
Viena, Octavian Groza, a făcut o 
amplă prezentare a activității revo
luționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dedicată luptei pentru li
bertatea și progresul poporului ro
mân, pentru socialism și pace, evi
dențiind contribuția sa hotărîtoare 
la realizările României de azi.

Bernhard Tiirkfeld a prezentat, 
apoi, participanților volumul oma
gial „Nicolae Ceaușescu — strategia 
politică a rațiunii".

PESTE HOTARE '
Pe diverse meridiane continuă seria numeroaselor acțiuni de oma

giere a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversarea zilei sale de naștere. Se reliefează, cu acest 
prilej, marele prestigiu internațional al conducătorului partidului și 
statului român, caracterul profund umanist al politicii interne și ex
terne românești.

In mod deosebit se subliniază că, identificindu-se cu însuși istoria 
poporului român, președintele Nicolae Ceaușescu se afirmă ca un 
mare patriot și, totodată, ca o personalitate proeminentă a vieții in
ternaționale, înconjurată de stimă, apreciere și respect pe întreg 
globul.BEIJING 27 (Agerpres). — La cea mai mare librărie din Beijing, „China Nouă", situată în centrul capitalei, a fost amenajată o expoziție de carte cu titlul „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, cărți de litera

tură și din alte domenii din România socialistă". în centrul expoziției se află portretul conducătorului partidului și statului nostru, încadrat de fotografii redînd aspecte din activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu pe plan intern, precum și din acțiunile pe care le desfășoară pe plan internațional. Printre lucrările expuse, un loc central il ocupă operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, traduse în limba chineză, rapoartele la congresele al IX-lea și al XII-lea ale P.C.R.. Programul Partidului Comunist Român, cuvîntări ale secretarului general rostite la plenare ale Comitetului Central și consfătuiri de lucru.Sînt expuse, de asemenea, cărți traduse în limba chineză din domeniile istoriei, economiei politice, literaturii beletristice, teatrului românesc contemporan.PRAGA 27 (Agerpres). — Cu prilejul manifestărilor omagiale, la Ambasada României din Praga a fost organizată o gală de filme.Au participat Jindrich Polednik și Frantisek Pitra, secretari ai C.C. al P. C. din Cehoslovacia, Radoslav Klein, adjunct al șefului Secției de politică internațională a C.C. al P. C. din Cehoslovacia, Jindrich Rehorek, locțiitor al ministrului afacerilor externe, Alois Hloch, locțiitor al ministrului comerțului exterior, Jaroslav Vaverka, locțiitor al ministrului metalurgiei și construcțiilor de mașini grele, Frantisek Cihak, locțiitor al ministrului construcțiilor de mașini generale, membri ai conducerii Ministerului Apărării Naționale, conducători de instituții centrale, alte personalități oficiale.în deschidere, ambasadorul țării noastre, Cornel Pînzaru, a prezentat o amplă expunere, în care a evidențiat activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rolul său. determinant în elaborarea politicii interne și externe a României, contribuția sa hotăritoafe la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare ale României cu toate statele lumii.Cu același prilej, au fost inaugurate o expoziție de carte, cuprin- zind scrieri alese din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu și o expoziție de fotografii reprezentînd momente din viața și activitatea politică a conducătorului partidului și statului român.ROMA 27 (Agerpres) —. La Universitatea din Salerno, una dintre cele mai vechi și prestigioase instituții de invățămînt superior din Italia, a avut loc o manifestare consacrată personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, ideilor și acțiunilor sale în domeniul politicii interne și internaționale.Au participat membrii Senatului universitar, cadre didactice, personalități ale vieții politice și culturale din municipiul Salerno și întreaga regiune, studenți.Rectorul Universității, prof. dr. Buonocore Vincenzo, după ce a exprimat, în numele tuturor participanților, sentimente de stimă și prețuire pentru rodnica și prestigioasa activitate a președintelui Nicolae Ceaușescu pusă in slujba păcii și prieteniei intre popoare, a spus : „De 
România ne leagă puternice afinități de limbă și cultură, iar in prezent 
— idealul Comun de pace și progres, tntrucit intîlnirea de astăzi are loc 
la Universitate, putem menționa că cei care lucrăm in acest domeniu ur
mărim cu viu interes progresele României in dezvoltarea învățământului, 
in asigurarea celor mai bune condiții tinerei generații. Este un mare act 
de cultură, care, adăugat la implinirile pe plan economic și social, con
turează imaginea României contemporane. Ca specialist in domeniul re
lațiilor internaționale aș dori să relev marea importanță a concepției 
președintelui Ceaușescu in ceea ce privește democratizarea relațiilor in
ternaționale, creșterea rolului statelor mici și mijlocii. De asemenea, 
are o mare importanță modul in care România militează pentru trium
ful dreptului asupra forței, pentru aplicarea fermă in raporturile dintre 
state a principiilor de drept internațional".A luat, apoi, cuvintul prof. dr. Giovanni Aliberti, membru al Direcțiunii P.S.D.I., decanul Facultății de jurisprudență, care a spus : „Doresc 
și eu să relev personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, eminent 
om de stat, care și-a cucerit pe bună dreptate prietenia și aprecierea în
tregii lumi. Am avut, recent, prilejul să fac o vizită în România, cu ocazia 
unui seminar pe tema -'Democrație și participare-, Am rămas profund 
impresionat de modul în care este asigurată participarea maselor la con
ducerea treburilor obștești, de felul in care a fost soluționată problema 
națională".Prof. dr. Massimo Panebianco, membru al Senatului universitar, a subliniat, în cuvintul său, marea deschidere a României spre raporturi prietenești, de colaborare cu toate țările și, în acest cadru, poziția președintelui Nicolae Ceaușescu privind importanta schimburilor economice și cooperării reciproc avantajoase, necesitatea făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale, „Ne fiind partizanul politicii de bloc, 
președintele Ceaușescu afirmă cu autoritate principii cum ar fi abolirea 
politicii de împărțire a lumii in sfere de influentă, propune reducerea 
bugetelor militare și un intreg complex de măsuri privind dezarmarea, 
in primul rind ‘nucleară — a spus vorbitorul. Sint idei generoase, care 
merită toată atenția și care așteaptă răspuns și propuneri realiste din 
partea țărilor occidentale. Sint convins că dezvoltarea colaborării intre 
universitățile italiene și române pe teme de interes comun reprezintă o 
nouă contribuție la amplificarea și diversificarea bunelor relații dintre 
cele două țări".în cadrul manifestării a luat, de asemenea, cuvintul ambasadorul țării noastre la Roma, Ion Mărgineanu.Universității din Salerno i-au fost donate cărți cuprinzînd opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în limbile română și italiană, lucrări din domeniul științei, culturii și artei.

STOCKHOLM: Guvernul Suediei sprijină înghețarea 
arsenalelor nucleare la nivelul actualSTOCKHOLM 27 (Agerpres). - In cadrul unei conferințe naționale a organizațiilor pentru pace din Suedia, care s-a desfășurat la Stockholm, ambasadorul Majbritt Theorin, conducătoarea delegației suedeze la tratativele din Comitetul de dezarmare de la Geneva, a declarat că gu- .vernul Suediei sprijină înghețarea arsenalelor nucleare la nivelul actual. Totodată, ea a subliniat că încetarea cursei înarmărilor nucleare este în primul rînd o problemă de voință politică și a apreciat că teoria privitoare la un război nuclear limitat reprezintă „un joc extrem de periculos".

WASHINGTON : Proiect de rezoluție în Senatul 
american pentru „înghețarea" producerii și desfășu
rării de arme nucleare de către S.U.A. și U.R.S.S.WASHINGTON 27 (Agerpres). — Un proiect de rezoluție cerind Administrației americane să acționeze pentru a se ajunge la „înghețarea" producerii și desfășurării de arme nucleare de către S.U.A. și U.R.S.S., urmată de reducerea arsenalelor atomice, a fost prezentat în camera superioară a Congresului Statelor Unite de se

natorii Kennedy și Hatfield, susținuți de o treime din membrii camerei, informează agenția A.P. Se menționează că printre susținătorii proiectului se numără ^i senatori aparținind Partidulu . jjțepu- blican. Documentul a fos JKntat, totodată, Camerei Repre șt tanților de către membri ai Partidului Democrat.
ROMA : Apelul medicilor italieni 

împotriva războiului atomic
ROMA 27 (Ager

pres) — Peste o sută 
de medici italieni de 
renume, intre care și 
laureatul premiului 
Nobel Daniele Bo- 
vet, au adresat opini
ei publice un apel in 
care atrag atenția a- 
supra pericolului unui 
război atomic. „Este

absurd să se conside
re — se arată in apel 
— că un război nu
clear ar putea rămîne 
limitat ; intr-un răs
timp scurt, el s-ar 
extinde, devenind un 
conflict total, care ar 
ucide, in citeva se
cunde, sute de mili

oane de oameni". 
Semnatarii apelului 
relevă că „Medicina, 
al cărei țel suprem 
este salvarea vieții 
omenești, nu poate 
rămîne pasivă in fața 
pregătirilor pentru o 
posibilă distrugere a 
lumii".

Reluarea convorbirilor sovieto-americane de la GenevaGENEVA 27 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., la Geneva au fost reluate joi convorbirile sovieto-americane privind limitarea armamentelor nucleare în Eu
ropa. prin desfășurarea reuniunii plenare a celor două delegații. Delegația sovietică la convorbiri este condusă de ambasadorul Iuli Kvi- ținski, iar delegația S.U.A., de ambasadorul Paul Nitze.

ORIENTUL MIJLOCIUTEL AVIV 27 (Agerpres). — Joi a avut loc, în localitatea israeliană Kiryat Shmona, cea de-a zecea rundă a negocierilor israeliano-libanezo- americane asupra retragerii trupelor Israelului din Liban. Lucrările s-au desfășurat în cele trei subcomitete, precum și într-o scurtă sesiune plenară finală. Au fost examinate probleme privind cadrul relațiilor reciproce, retragerea forțelor israeliene
ITALIA

Prioritate lupteiROMA 27 (Agerpres). — Președintele Italiei, Sandro Pertini, a proclamat „prioritatea absolută a luptei împotriva Mafiei", transmite agenția France Presse.într-o alocuțiune rostită în fața Consiliului superior al magistraturii, reunit la Palermo în adunare extraordinară, după asasinarea magistratului Giangiacomo Ciaccio Mon- talto, președintele Pertini a subliniat necesitatea eradicării acestui flagel

din. Liban, dispozițiile de securitate și garanțiile posibile — a arătat purtătorul de cuvint al delegației libaneze, potrivit agenției France Presse.Viitoarea reuniune plenară dift cadrul tratativelor tripartite va avea loc luni, la Khalde, in apropiere de Beirut, iar subcomitetele se vor întruni marți și miercuri la Netanya, la nord de Tel Aviv.
împotriva Mafieidin societatea italiană. „în prezent, trebuie să urmăm fără ezitare, cu o fermitate extremă, calea pe care am pornit in luna septembrie" a anului trecut, după asasinarea prefectului din Palermo, generalul Carlo Alberto dalia Chiesa. Șeful statului a invitat magistrații să atragă atenția guvernului dacă consideri necesară adoptarea unor măsuri excec «binare pentru a lupta împotriva M„,fiei pe plan administrativ și legislativ.
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★La Centrul cultural austriac din 
Palatul vienez Palffy a fost organi
zată o adunare festivă dedicată 
omagierii a 50 de ani de activitate 
revoluționară și aniversării zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

tn acest cadru a avut loc, in fața 
unei numeroase asistențe, prezen
tarea volumului „Nicolae Ceaușescu 
— strategia politică a rațiunii", 
apărut la Viena.

La adunarea festivă, organizată de 
Asociația de prietenie Austria- 
Romania, au participat funcționari 
superiori de la Cancelaria prezi
dențială, Cancelaria federală, din 
Ministerul de Externe și alte mi
nistere, membri ai conducerii unor 
partide politice și organizații ob
ștești, deputați, reprezentanți ai 
vieții economice, științifice și cul
turale austriece, ziariști. Au fost 
de față șefi și membri ai’unor mi
siuni diplomatice din Viena.

In cuvintul său, prof dr. VIKTOR HELLER, adjunct al ministrului fe-

★
deral pentru învățământ și artă, 
președintele asociației, a spus : „Istoria, pe lingă alți factori esențiali, este caracterizată de acei bărbați și acele femei care poartă răspunderea ca oameni politici. Această constatare este valabilă, în cea mai mare măsură, pentru președintele Nicolae Ceaușescu".„Pe lingă activitatea sa în România — a subliniat vorbitorul — domnia sa depune de ani de zile, în mod neobosit, eforturi pentru pace în lume. Folosindu-se de toate căile posibile, președintele Ceaușescu militează pentru coexistență pașnică și cooperare între popoare. Nu există nici o alternativă realistă la coexistența și cooperarea pașnică, ci doar aparenta alternativă a războiului rece și confruntării, care ne-ar duce insă, pe noi toți, în mod inevitabil, la catastrofă. Președintele Nicolae Ceaușescu se dedică acestei sarcini — coexistența pașnică și dezvoltarea cooperării. Existența unor sisteme social-economice diferite nu constituie un obstacol în calea dia-

CIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). — Jn sălile de expoziții ale In
stitutului politehnic național din Mexic a fost inaugurată expoziția „România — președintele Nicolae Ceaușescu și lupta pentru pace".

Au luat parte membri ai Senatului institutului, oameni politici mexi
cani, un mare număr de studenți, ziariști.

Au participat ambasadorul României in Mexic, Constantin Băbălău, și 
membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, Cuauhtemoc Anda, secretar general al institutului, 
lulnd cuvintul in numele rectorului I.P.N., a evocat activitatea neobosită 
a președintelui Republicii Socialiste România pentru apărarea indepen
denței și suveranității țării noastre, pentru construcția, unei Românii noi.

Referindu-se la vocația pentru pace și independență a poporului nos
tru, care, prin activitatea internațională .a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dobîndește astăzi valențe și semnificații sporite, vorbitorul a menționat 
că „poporul român, de-a lungul istoriei sale milenare, și-a dorit pacea 
Și, dacă a fost obligat să lupte, a făcut-o pentru a-și apăra, cu jertfe, 
ființa națională, independența și libertatea".„Avem azi fericita ocazie de a inaugura o expoziție care demonstrează în mod elocvent dorința și eforturile de pace ale României, ale președintelui său, Nicolae Ceaușescu — a relevat vorbitorul. în prezent, in lume se aude vocea clară, fermă și răspicată a marelui președinte al României, Nicolae Ceaușescu, care se pronunță și luptă activ pentru soluționarea pozitivă a problemelor vitale ale omenirii, cum sînt pacea, destinderea, dezarmarea, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru înțelegere între popoare".

A luat cuvintul, de asemenea, ambasadorul țării noastre, care a pre
zentat în fața auditoriului realizările mărețe dobîndite de poporul român, 
sub conducerea ințeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, direcțiile ma
jore ale politicii externe a României socialiste.HELSINKI 27 (Agerpres). — La Centrul de carte românească din cadrul Bibliotecii orășenești din Toijala a fost organizată o expoziție omagială prezentind volume. din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu același prilej a fost deschisă o expoziție românească de fotografii, cu imagini din viața și activitatea neobosită a tovarășului Nicolae . Ceaușescu. consacrate bunăstării poporului român.Luind cuvintul, primarul orașului Toijala, Toimi Tahkavuori, și directoarea bibliotecii. Helvi Harjula, au evidențiat marile realizări obținute de România in ultimele două decenii, scoțind în relief personalitatea marcantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„SĂPTAMINA DE LUPTA ÎMPOTRIVA NEONAZISMULUI" IN R.F.G. I In R.F.G. a fost inaugurată „Săptămina de luptă împotriva neonazismu- lui", care se desfășoară sub deviza „Să barăm calea neonazismului" și I sub lozincile luptei împotriva planurilor N.A.T.O. de spoiire a armamentelor nucleare pe continentul european. La mitingul care a avut loc la * Diisseldorf cu acest prilej au participat sute de locuitori' ai orașului, îndeosebi tineri. La Bochum, manifestarea a prilejuit inaugurarea unei expoziții privind lupta comuniștilor împotriva fascismului și războiului. Un miting de masă împotriva neonazismului și pregătirilor de război a avut ■ loc și la Heidelberg, relatează ogenția T.A.S S. j

LUANDA 27 (Agerpres). - La sediul Bibliotecii naționale a Angolei a fost deschisă o expoziție de carte românească. La loc de frunte sînt prezentate lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu editate în limba portugheză și în limbi de circulație internațională.Au luat cuvintul, cu acest prilej, directorul bibliotecii și însărcinatulcu afaceri al țării noastre in capitala Angolei.

PRIMIRE LA BERLIN. Agenția I A.D.N. informează că Erich Ho- I necker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului Ide Stat al R.D. Germane, l-a primit, joi, pe ministrul afacerilor externe al Italiei. Emilio Colombo, care efectuează o vizită în R.D. Germană.al6cuțiune a președinte- I LUI INDIEI. Cu prilejul celei de-a I 34-a aniversări a proclamării Republicii, sărbătoarea națională a In- Idiei, președintele Giani Zail Singh, in alocuțiunea rostită la posturile de radio, a relevat că țara sa promovează o politică de pace și rela- Iții de prietenie cu vecinii săi și cu toate statele — informează agenția P.T.I. El a menționat, totodată, că I India se pronunță pentru rezolva- rea problemelor divergente pe calea tratativelor.POZIȚIA SPANIOLA ÎN PRO- I BLEMA GIBRALTARULUI. Ministrul spaniol al. afacerilor exter- Ine, 'Fernando Moran a declarat că țara sa „nu va negocia viitorul Gibraltarului cu Marea Britanie ■ dacă nu se va înțelege că aceste negocieri au drept scop redobîn- • direa de către Spania a suveranității asupra acestui teritoriu". în 1 cadrul unei întîlniri cu reprezentanții presei străine acreditați la Madrid, Fernando Moran a mențio- Inat că „nici un ministru spaniol de externe nu va accepta vreodată să participe la convorbiri asupra Gi- rbraltarului fără a avea în vedere temă suveranității", transmite a- genția France Presse.

ÎNTREVEDERE LA BEIJING. Premierul Consiliului de Stat al I R. P. Chineze, Zhao Ziyang, a re- I afirmat sprijinul țării sale față de lupta poporului namibian pentru | independență. în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o la Beijing cu Sam Nujoma, președintele Or- . ganizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). După cum I informează agenția Cbina Nouă, in timpul întrevederii Sam Nujoma a I condamnat sever regimul rasist I sud-african pentru ocuparea ilegala a Namibiei. iLA VIENA a început, joi, o nouă rundă a negocierilor privind redu- . cerea reciprocă a trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in I Europa centrală — informează a- gențiă T.A.S.S. |DEFICITUL BALANȚEI COMERCIALE A STATELOR UNITE . a atins in 1982 nivelul record de 42,7 miliarde dolari, a anunțat, la 1 Washington, ministrul comerțului. Această cifră-record, care urmează I unui deficit de 39,6 miliarde do- | lari, în 1981, și 36,3 miliarde, in 1980, provine în principal dintr-o i reducere considerabilă a exporturi- I lor americane in cursul anului 1982, ' marcat de recesiunea mondială. Deficitul comercial ar fi fost și mai I mare dacă importurile petroliere a- ' mericane nu s-ar fi diminuat cu 17 miliarde dolari in raport cu anul | precedent. în 1983, a estimat minis- | trul comerțului, Malcolm Baldrige. deficitul comercial american s-ar . putea agrava, ajungind la 60—70 j miliarde dolari.
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