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NICOLAE CEAUȘESCU

SCRISOAREA

Mult stimate și iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarealuptător pentru 
nobile de pace,

și popor, dorim 
prilej, cea mai 
pentru tot ceea

exprimăm, și cu acest 
recunoștință și prețuire 
făcut și faceți pentru bunăstarea și fe- 
patriei noastre socialiste, pentru mainta
in deplină independență și libertate, spre

Dragi tovarăși,

SĂRBĂTORIREA

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

1 LEU

Dînd glas celor mal vibrante simțăminte de 
stimă și prețuire ale întregului nostru partid și 
popor, dorim să vă adresăm — la aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere și împlinirea a 
peste 50 de ani de activitate revoluționară - 
cele mai calde felicitări și urări de viață înde
lungată, în deplină sănătate și putere de muncă, 
spre binele și înălțarea patriei, al cauzei edi
ficării socialismului și comunismului pe pămîntul 
României.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, în 
această zi aniverșară, dragă întregii noastre na
țiuni - înscrisă cu litere de aur în istoria na
țională— să aducem,-cu-cel -mai înalt respect, - 
un fierbinte omagiu proeminentei dumneavoas
tră personalități de patriot și revoluționar 
înflăcărat, militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești, neobosit 
triumful în lume al idealurilor 
colaborare și progres social.

Împreună cu întregul partid 
să vă 
înaltă 
ce ați 
ricirea 
rea ei, . 
culmi tot mai înalte de civilizație și progres.

Se bucură de o unanimă apreciere și constituie 
un însuflețitor exemplu pentru noi, pentru în
tregul partid și pentru toți cei ce muncesc din 
patria noastră, minunatele dumneavoastră ca
lități de eminent conducător politic și de stat, 
de comunist și gînditor revoluționar, care și-a 
consacrăt întreaga viață înfăptuirii marilor idea
luri ale socialismului și comunismului, slujirii - 
cu devotament neabătut și totală dăruire — 
cauzei drepte și nobile a clasei muncitoare, 
a bunăstării poporului, a libertății, demnității și

independenței patriei. Dirzenia revoluționară, 
.curajul și nemfricarea cu care ați acționat încă 
din primii ani ai tinereții - în condițiile extrem 
de grele ale ilegalității — pentru apărarea inte
reselor fundamentale ale poporului, împotriva 
nedreptății și exploatării, a fascismului și războ
iului, pentru libertate și pace, s-au înscris ca 
nepieritoare pagini luminoase în istoria partidu
lui și a patriei noastre.

întregul nostru popor cunoaște și dă o înaltă 
apreciere rolului hotăntor pe care l-ați avut și 
îl aveți in elaborarea șl înfăptuirea mărețelor 
obiective ale edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntuj României, strălu
citei dumneavoastră contribuții la fundamentarea 
Programului partidului, la promovarea celor mai 
viabile căi și soluții pentru rezolvarea proble
melor complexe menite să asigure mersul ferm 
înainte al țării pe calea socialismului și comu
nismului, a • progresului material' și spiritual.

Prodigioasa dumneavoastră activitate de con
ducător politic și de stat, pătrunsă de un desă- 
virșit spirit revoluționar, patriotic și de o înaltă 
responsabilitate pentru destinele României, ideile 
și orientările dumneavoastră, de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică, și-au găsit o stră
lucită materializare în mărețele succese și rea
lizări pe care națiunea noastră le-a obținut în 
cele aproape două decenii decînd vă aflați 
în fruntea partidului și a statului - perioada cea 
mai bogată în împliniri din întreaga istorie na
țională, și pe care, astăzi, poporul a legat-o

trainic, și pentru totdeauna, de numele și fapta 
dumneavoastră, numind-o, cu legitimă mindrie, 
,,Epoca Ceaușescu”. Puternic mobilizați de gin- 
direa și acțiunea dumneavoastră creatoare, oa
menii muncii au înălțat, în citești ani, pe întreg 
cuprinsul patriei, minunate construcții industriale 
și social-culturale, au construit noi orașe și au 
schimbat înfățișarea tuturor, localităților, au ri
dicat la viață nouă, înfloritoare toate regiunile 
țării. Sub conducerea gloriosului nostru partid, 
întregul popor a dobîndit, an de an, noi și tot 
mai mari realizări pe calea edificării unei vieți 
demne, libere și fericite. Proiectele îndrăznețe 
elaborate, în - urmă cu aproape două decenii, 
au devenit astăzi realități concrete ; s-au trans
format în certitudini, țara noastră înaintînd ferm 
și neabătut pe drumul progresului în toate do
meniile de activitate.

Sîntem mindri de a fi membrii unui partid cum 
este Partidul Comunist Român — centrul vital și 
conștiința întregii națiuni — la întărirea că-uia 
dumneavoastră ați adus și aduceți o contribu
ție inestimabilă. Ne oferiți tuturor un înalt exem
plu prin preocuparea permanentă ce o manifestați 
pentru creșterea rolului conducător al partidu
lui în societate și pentru întărirea legăturilor sale 
cj masele largi ale poporului, pentru imprima
rea unui stil dinamic, profund creator și novator 
in întreaga activitate a organelor și organizații
lor de partid, pentru adîncirea democrației in-
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COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, CONSILIUL DE STAT 

Șl GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA /

Felicitări și urări adresate de Comitetul
Politic Executiv al C. C. alTovarășul Nicolae Ceaușescu., secretar general al Partidului Comu- ■ nist Român, președintele Republicii ' Sajcialiste România,'a fost sărbătorit, joi, .26. ianuarie, de membrii Comi- ; tetufui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu- prilejul aniversării zilei de naștere si împlinirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară.La ceremonie, care a avut loc Ia sediul ' Comitetului Central al Partidului Comunist Român, au 'participat tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii

Constantin Dăscălescu. Iosif Emil Bobu, Lina Ciobanu, Coman. Nicolae Constantin.Dincă. Ludovic Fazekas. Alexandrina Găinușe. Petre Lupu. Manea Mănescu, Paul Niculescu. Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu. Ilie Verdet, Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Miu Dobrescu, Marin Enache, Petru Enache, Mihai Gere. Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ștefan Mocuta. Ana

Banc, Ion Ion Mureșan. Elena Nae. loan Totu, Ion Ursu, Richard Winter.Tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- tru al guvernului, a dat citire Scrisorii adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliul de Stat si Șuvernul Republicii Socialiste România.Mulțumind cu căldură pentru sen-

P. C. R.timentele ce i-au fost exprimate, pentru felicitările adresate, precum și pentru urările transmise Scrisoare, tovarășul 
CEAUȘESCU a rostit o care a fost urmărită cu atenție de cei prezenti si cu puternice aplauze.Imbrățișîndu-1 cu deosebită căldură pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, membrii Comitetului
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NICOLAE cuvin tare, deosebită subliniată
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Nicolae Ceaușescu
pentru realizarea întregului 
cinai. Avem planul, avem o 
de programe clare pentru 
domeniile de activitate. Acum, ho
tărâtor este să acționăm în așa fel 
încît toate prevederile planului, 
ale programelor pentru diferite 
sectoare să fie realizate în bune 
condiții.

în mod deosebit este necesar să 
aplicăm cu toată fermitatea noul 
mecanism economic, să înfăptuim 
în toate domeniile sistemul de re
tribuție socialistă în raport cu 
munca, prin care se stabilește ca 
fiecare om al muncii să aibă veni
turi nelimitate — și într-un sens, 
și în altul — în raport cu munca 
și contribuția adusă la dezvoltarea , 
patriei noastre.

Trebuie să aplicăm cu mai mul
tă fermitate prevederile acordului 
global în toate domeniile de acti
vitate, să așezăm ferm principiile 
socialiste de muncă și de retri
buție la baza activității din toate 
sectoarele.

Avem adoptate programe foarte 
importante privind productivitatea, 
calitatea și eficiența economică. 
Trebuie să acționăm cu mai multă 
hotărâre pentru înfăptuirea progra
mului energetic și de dezvoltare 
mai puternică a bazei de materii 
prime, să realizăm neabătut obiec
tivul stabilit de Congresul al 
XII-lea privind asigurarea unei 
noi calități a muncii și vieții în 
toate domeniile.

Și în agricultură avem programe 
clare. Am discutat mult despre 
aceasta la sfîrșitul anului și în 
această lună. Va trebui să acțio
năm în așa fel încît, în acest an, 
agricultura noastră să obțină re
colte bune, record, să asigurăm 
creșterea contribuției agriculturii 
la dezvoltarea generală a patriei și 
Ia satisfacerea, în condiții tot mai 
bune, a necesităților întregului 
nostru popor.

Să nu uităm nici un moment că 
înfăptuirea mărețelor obiective din 
acest an și din acest cincinal tre
buie să se bazeze pe cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii — 
aceasta cerînd, de asemenea, o îm
bunătățire și o activitate mai hotă
râtă pentru creșterea contribuției 
științei la soluționarea tuturor pro
blemelor dezvoltării noastre eco
nomice și sociale.

Să aplicăm ferm prevederile le
gilor și ale hotărîrilor privind per
fecționarea învățămîntului, ridica
rea nivelului de cunoștințe profe
sionale, tehnico-științifice ale tutu
ror oamenilor muncii.

Pînă la urmă, factorul hotărîtor 
în realizarea a tot ceea ce ne-am

Doresc să vă mulțumesc tuturor, 
Comitetului Politic Executiv, pen
tru felicitările și urările ce mi 
le-ati adresat astăzi.

Apreciez toate aceste urări ca o 
expresie a faptului că, îndeplinind 
îndatoririle încredințate de partid 
și popor, împreună cu întregul 
partid, cu Comitetul Central și Co
mitetul Politic Executiv, am acțio
nat și acționez pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidu- : 
lui, a hotărârilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului.

Toate rezultatele pe care le a- 
vem în dezvoltarea puternică a ; 
patriei noastre sînt rezultatul po- . 
liticii juste a partidului nostru, ..al . 

, aplicării adevărurilor generale la 
condițiile concrete ale țării noas-

. tre.
Mărețele realizări în făurirea 

socialismului sînt rezultatul mun
cii eroicei noastre clase muncitoa
re, a țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a în
tregului nostru popor, care, în de
plină unitate, în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
sub conducerea partidului nostru

comunist, acționează cu toată 
hotărârea pentru înfăptuirea Pro- 

-gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism.

Anul pe 
de mult .a 
importante în toate domeniile de 
activitate, 
parcurs încă Un. drum important 
spre obiectivele strategice stabilite 
în Progratnul partidului și de Con
gresul al XII-lea. Am trecut Ia 
noi măsuri de ridicare a nivelului 
de trai, material și spiritual, al 
poporului. Am putut lua aceste 
măsuri ca urmare a rezultatelor 
obținute în dezvoltarea economi- 
co-socială. în înfăptuirea obiec
tivelor planului cincinal.

Este adevărat că nu în toate do
meniile am obținut, în anul trecut, 
lot c&ea ce ne-am propus ; dar se 
poate spune că am înregistrat to
tuși . rezultate remarcabile, care. 
.demonstrează forța orânduirii noas
tre socialiste, forța poporului, care, 

■ sub conducerea partidului, acțio
nează pentru a depăși toate greu
tățile — interne și internaționale 
— și a asigura mersul ferm îna
inte al patriei spre culmile înalte 
ale societății comuniste.

Am început un an nou. Se poate 
spune că anul 1984 este hotărâtor

care l-am încheiat nu 
dus la noi înfăptuiri

Patria noastră a

(Continuare în pag. a III-a)

cin- 
șerie 
toate
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a|ă de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae taușescu
Cu prilejul aniversării zilei de naștere și împlinirii a peste cinci decenii de activitate revoluționară, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost prezentate, în cadrul, unei ceremonii care a avut loc în ziua de 26 ianuarie la sediul C.C. al P.C.R., mesaje și felicitări din partea oamenilor muncii din industrie, agricultură, din domeniul științei, învățămîntului și culturii, a unor organizații de partid, de masă și obștești, a militarilor forțelor noastre ' armate, precum și a Guvernului Republicii Socialiste România.împreună cu conducătorul partidului și statului, la ceremonie a luat parte tovarășa Elena Ceaușescu.Au prezentat mesaje și. felicitări conducătorului partidului și statului, rînd pe rînd delegațiile : Consiliului 

Național al Oamenilor Muncii, condusă de tovarășul Emil Bo’ou, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., prim-vice- președinte al consiliului ; Consiliu
lui Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, condusă de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele consiliului ; 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C. ; Uniunii Generale a Sindicatelor, condusă de tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. ; Consiliului Național al Femeilor, condusă de tovarășa Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta consiliului ; 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, oamenilor de știință, 
din învățămînt, cultură și artă, condusă de tovarășul Ion Ursu, nlembru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vice- președinte al .C.N.Ș.T. ; Consiliului 
oamenilor muicii de naționalitate 
maghiară, condusă de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele consiliului ; 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, condusă de tovarășul Eduard Eisenburger, președintele consiliului ; Comitetului 
municipal București al P.C.K., con- 
dușă de tovarășul. Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv. al C.C. al P.dlR,, prim-șecrețăr,,.'. al Comitetului ' municipal' de partid ; 
Ministerului Apărării Naționale, condusă de tovarășul general-colonel -j 
Constantin Olteanu, membru al Co- j mitetului Politic Executiv al C.C. al I P.C.R., ministrul apărării naționale ; 
Ministerului de Interne, condusă de tovarășul George Homoștean, ministru de interne, și Departamentului 
securității statului, condusă de Tudor Postelnicu, ministru secretar de stat, șeful departamentului, 
Guvernului “ 
România, 
Constantin Comitetului al P.C.R., prim-ministru al guvernului.

precum și
Socialiste tovarășulRepublicii condusă de 

Dăscălescu, membru al Politic Executiv al C.C.
Desfășurată în această zi de scumpă aniversare, ceremonia înmînării mesajelor s-a constituit într-un profund și respectuos omagiu pe care comuniștii, toți cetățenii tării, români, maghiari, germani și de alte naționalități, îl aduc conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai stimat fiu al națiunii, ce întruchipează cele mai nobile virtuți ale acesteia, patriot și revoluționar înflăcărat, care și-a făcut din slujirea partidului și poporului țelul suprem al pilduitoarei sale vieți și activități revoluționare, luptător fără preget pentru libertatea, independența, propășirea și fericirea patriei, ctitorul noii Românii, proeminentă personalitate a lumii contemporane, militant neobosit pentru triumful Idealurilor socialismului și păcii. Totodată, în deplină unitate de simțire cu întreaga țară, ceremonia a dat glas sentimentelor de fierbinte dragoste, de nemărginită prețuire și recunoștință ale tuturor cetățenilor patriei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru rodnica și neobosita activitate ce o desfășoară în fruntea partidului și statului, strălucit confirmată de realizările — fără precedent în întreaga noastră istorie — obținute în cei 19 ani de cînd, prin voința unanimă a națiunii, conduce destinele României socialiste, profund stimată și respectată astăzi pe toate meridianele globului, atît pentru importantele progrese dobîn- dite în toate domeniile vieții econo- mico-sociale, cît și pentru politica sa externă, realistă și constructivă, consacrată cauzei destinderii, dezarmării, păcii,-înțelegerii și colaborării între popoare.în mesaje sint adresate, din adlncul Inimii, tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de viață lungă, de multă sănătate și fericire, de nesecată putere de muncă, spre-a încununa cu noi și mărețe realizări opera istorică ce o -înfăptuiește în fruntea partidului și a țării, spre a conduce România pe calea luminoasă a socialismului și comunismului cu aceeași clarviziune, fermitate și consecvență revoluționară.Totodată, în aceste mesaje, comuniștii, toți oamenii muncii, întregul popor își reînnoiesc angajamentul ferm de a acționa, strîns uniți în jurul partidului și al secretarului său general, pentru a întimpina cu noi șl importante realizări cele două mari evenimente din viața țării — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.•- Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajele și felicitările primite, pentru sentimentele exprimate, adresînd membrilor delega- 

fiilor, tuturor celor pe care îi reprezintă — clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamer nii muncii, fără deosebire de națio- ifalitate, întregul popor — cele mai calde urări de sănătate și fericire, de noi succese în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R.', a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în această zi aniversară, scumpă Întregii noastre națiuni — se spune în mesajul Biroului Executiv al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii — în numele tuturor muncitorilor.
Ceremonia prezentării de mesaje și felicitări din partea oamenilor muncii

culturii,
a unor organizații de partid, de masă și obștești, a militarilor forțelor
noastre armate, precum și a Guvernului Republicii Socialiste România
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fără deosebire de naționalitate, ne exprimăm cele mai profunde sentimente de stimă și înaltă prețuire față de prodigioasa și remarcabila dumneavoastră activitate revoluționară, dedicată încă din’ fragedă tinerețe cauzei partidului și poporului, asigurării independentei și suveranității patriei, și vă adresăm calde felicitări și urări de viată îndelungată, sănătate și putere de muncă pentru a ne conduce cu aceeași clarviziune si înțelepciune pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Clasa muncitoare, din rîndurile căreia v-ati ridicat, vă aduce si cu acest prilej cel mai fierbinte omagiu dumneavoastră, exponent al înaltelor virtuți si vocației poporului român, eminent ginditor revoluționar, patriot înflăcărat, mare ctitor al României moderne, ilustră personalitate a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. luptător neobosit pentru triumful idealurilor de pace și colaborare între toate popoarele lumii.Toți oamenii muncii, angajați plenar in măreața operă de făurire a societății socialiste-multilateral dezvoltate. pentru transpunerea in viată a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. își exprimă din adincul inimilor, cu emoție, dragoste și profunde sentimente patriotice, recunoștința vie față de tot ceea ce întreprindeți spre binele și fericirea poporului român, pentru creșterea prestigiului internațional al României socialiste si afirmarea ei în rîndul națiunilor lumii ca o tară liberă si independentă. Sîntem pe deplin constienti că locul stimat pe care îl ocupă astăzi România în lume*pste strîns legat de numele si activitatea dumneavoastră laborioasă, de acțiunile curajoase si multiple pe care le initiati în vederea menținerii și apărării păcii. înfăptuirii dezarmării generale, si în primul rînd a celei nucleare, instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale.Pornind de la indicațiile si orientările dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, toti oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, se angajează să acționeze cu hotărîre si spirit revolu- tionar-muncitores'c pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, dezvoltarea bazei energetice si de materii prime, creșterea productivității muncii. ridicarea nivelului tehnic si calitativ al producției, sporirea eficientei economice, valorificarea superioară a tuturor resurselor, si. rezervelor existente, realizarea 'unei noi calități a muncii în toate sectoarele de activitate.In aceste momente, ce vor rămîne înscrise cu litere de aur în istoria patriei, vă adresăm, cu vibrantă dragoste. urarea să trăiti ani multi Si fericiți, in ..sănătate si bucurie, spre 

binele clasei muncitoare, gloria partidului nostru comunist și a României socialiste !în mesajul său. Consiliul Național 
al Agriculturii, industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor — în celorlalți toarele exprimă, por, nețărmurita dragoste, mentul și recunoștința fierbinte pe care le' nutresc față de dumneavoastră, conducătorul strălucit al partidului și statului nostru, care acționați cu clarviziune, tenacitate, cutezanță revoluționară și totală dăruire pen- 

numele întregii țărănițni, ai oameni ai muncii din sec- noastre de activitate — își împreună cu întregul po- devota-

• •

• •

Delegația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist in timpul prezentării mesajului de felicitare

tru propășirea țării și fericirea poporului, pentru triumful păcii și progresului in întreaga lume.Toți oamenii muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor prețuiesc în cel mai înalt grad contribuția dumneavoastră determinantă, in funcțiile de mare răspundere pe care vi le-au încredințat comuniștii. întregul popor, la elaborarea și ’ realizarea politicii înțelepte a partidului, la cimentarea puternicei alianțe muncito- rești-țărănești, forța motrice hotărî- toare pentru infăptuirea măreței opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie și înaintarea României spre comunism.Spiritul militant, pătrunzătoarea gîndire revoluționară, înaltul umanism și nețărmurita iubire de neam și glie, care vă caracterizează întreaga dumneavoastră activitate, și-au găsit O strălucită întruchipare in,concepția politică profund novatoare promovată de partidul nostru după Congresul al IX-lea, care a deschis o nouă etapă — cea mai fertilă din istoria milenară a țării. Sîntem pe deplin conștienți că de numele, gîndirea și fapta dumneavoastră sint nemijlocit legate înaintarea fermă a patriei pe calea progresului și bunăstării, a prosperității și demnității, a întăririi independenței și suveranității țării, tot ce s-a înfăptuit în România socialistă în ultimele două decenii. rt»’Dumneavoastră vă datorăm, deopotrivă, înalta stimă și prețuire de care se bucură azi România socialistă pe plan internațional. Avînd un rol determinant in elaborarea politicii noastre externe, pusă în slujba ■omenirii, a vieții, acționând cu con- * secvență și pilduitoare răspundere pentru înfăptuirea acestei politici, v-ați afirmat cu strălucire in întreaga lume drept cel mai autorizat exponent al năzuințelor de pace și progres, ale poporului român.Toți cei care lucrăm în agricultură ne manifestăm cea mai profundă gratitudine pentru elaborarea conceptului noii revoluții agrare, pentru ajutorul permanent, neprecupețit și multilateral ce ni-1 acordați în vederea materializării acestuia. Vă asigurăm că orientările de largă perspectivă- și prețioasele indicații pe care ni le-ați dat, sarcinile stabilite cu prilejul analizelor de mare profunzime pe care le-ați făcut în numeroase ocazii cu privire la dezvoltarea agriculturii, reprezintă pentru noi o călăuză sigură in muncă, un îndrumar de inestimabilă valoare teoretică și practică.In numele milioanelor de țărani cooperatori, mecanizatori, muncitori din unitățile agricole de stat, din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, al specialiștilor din producție și cercetare, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult sti-

Ceaușescu, să pentru gospo- pămîntului, a apelor țării,mate tovarășe Nicolae acționăm fără preget dărirea exemplară a fondului forestier și . pentru creșterea producției și a eficienței economice, pentru înfăptuirea exemplară a tuturor obiectivelor ce ne revin din planul de stat pe 1984 și programele prioritare adoptate, întîmpinînd astfel cu noi succese cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Omagiul țărănimii, al întregului popor adresat dumneavoastră, conducătorul iubit șl stimat, este graiul recunoștinței pe care v-o purtăm pentru nețărmurita grijă și pri

cepere cu care ați modelat epoca celor mai rodnice împliniri din istoria poporului român, politica justă agrară a partidului, care ne-a adus mari realizări, șNcroiți cărări noi. in timp și muncă pentru viitorul luminos, comunist al României libere, demne și puternice.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și- iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă urăm cu întreaga căldură a inimilor noastre, după datina străbună, viață lungă, în deplină sănătate și putere de muncă, spre binele și prosperitatea poporului, spre înflorirea patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România !
In mesajul Comitetului Central al 

Uniunii Tineretului Comunist se arată : In aceste momente sărbătorești, prilejuite de aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare, in numele întregului tineret al țării. vă rugăm să primiți expresia celor mai sincere și alese sentimente de dragoste fierbinte și profund respect pentru strălucita clarviziune si cutezanță revoluționară cu care acționați, în fruntea partidului și statului nostru, în direcția ridicării pe noi culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă a scumpei noastre patrii, pentru făurirea unei lumi mai bune și mal drepte pe planeta noastră.înaltul prestigiu șl larga prețuire de care se bucură pretutindeni acțiunile și inițiativele dumneavoastră consecvente, energice, consacrate împlinirii marilor aspirații ale popoarelor, promovării cauzei păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării internaționale, constituie pentru noi, generația tinără a patriei, fără deosebire de naționalitate, motive de firească mindrie și satisfacție, de angajare tot mai activă. pentru traducerea în viață a obiectivelor politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Din milioane de inimi tinere, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, recunoștința nețărmurită pentru grija statornică și preocuparea generoasă pe care le arătați, zi de zi. formării multilaterale a tinerei generații, pentru condițiile minunate de muncă si învățătură, de afirmare profesională și socială, însoțită de legămintul solemn de a vă urma fără preget exemplul dumneavoastră suprem și strălucitul model de acțiune revoluționară pe care le oferiți ca exponentul cel mai de seamă al națiunii noastre.Vă dorim din toată inima ani multi și fericiți. în deplină sănătate și putere de muncă, spre binele României socialiste, al întregului popor, care vă înconjoară cu nețărmurită dragoste și puternice sentimente de stimă și încredere.
o 

hotărît să înfăptuiască istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XII- lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare scumpă ,in- tregiii țări. întregului popor, se spune in mesajul Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, prilejuiește un fericit moment spre a vă exprima. în numele întregii clase muncitoare, al tuturor oamenilor muncii membri ai sindicatelor din România, cele mai fierbinți urări de sănătate, viată lungă si putere de muncă pentru Îndeplinirea grandiosului Program de ridicare a Romă- 

nlei pe noi culmi de civilizație și progres, de făurire a comunismului •pe pămintul patriei noastre milenare.In inima si cugetul oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, ale întregului nostru popor, perioada de cînd în fruntea partidului și a țării vă a- flati dumneavoastră, cel mai iubit si stimat fiu al neamului, strălucit militant revoluționar si conducător de stat, eminentă personalitate a vieții politice internaționale, clarvăzător strateg și neobosit luptător pentru cauza păcii si înțelegerii între popoare, reprezintă cea mai luminoasă filă din cartea de aur a istoriei României moderne.înfăptuirile mărețe, fără precedent. ne drumul edificării socialismului si comunismului, al ridicării .nivelului de civilizație materială și .spirituală a poporului, a întregii noastre societăți îsi află sorgintea în excepționalele dumneavoastră capacități creatoare. în viziunea clarvăzătoare. riguros științifică și revoluționară. in pilduitoarea putere de muncă. în patriotismul înflăcărat ce caracterizează întreaga dumneavoastră muncă și viață dedicate înfloririi scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.Ingăduiți-ne să folosim acest prilej sărbătoresc spre a exprima recunoștința profundă a tuturor oamenilor muncii din patria noastră pentru grija neabătută, pătrunsă de un înalt umanism, pe care o manifestați permanent față de condițiile lor de muncă și de viață, pentru ridicarea continuă a gradului de civilizație materială și spirituală a întregii societăți, pentru întărirea și adîncirea democrației muncitorești, revoluționare, cadrul larg de afirmare a personalității umane, a calității lor de proprietari, producători și beneficiari ai avuției sociale.însuflețiți de strălucitul exemplu al muncii și vieții dumneavoastră, de orientările și indicațiile deosebit de valoroase pe care ni le-ati dat privind îndatoririle ce revin astăzi sindicatelor în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, vă asigurăm că organele și organizațiile sindicale nu vor precupeți nici un efort, că vor acționa cu spirit revoluționar, dovedind tot mai multă răspundere și fermitate pentru mobilizarea largă a oamenilor muncii, a eforturilor și a puterii lor de creație Ia realizarea sarcinilor de plan pe anul 1984 și pe întregul cincinal, la înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, menite să asigure mersul rapid, ascendent al României spre etapa superioară de dezvoltare pe făgașul socialismului și comunismului. Vă asigurăm și cu acest prilej sărbătoresc, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea noastră fermă de a ac

ționa și mai energic în vederea aplicării noului mecanism economico-fi- nănciar, creșterii mai accentuate productivității muncii și îmbunătățirii nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerii cheltuielilor materiale și creșterii eficientei economice în toate domeniile de activitate. în lumina indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, ne vom intensifica preocupările in direcția educației patriotice, revoluționare a oamenilor muncii, pentru ridicarea nivelului lor de pregătire politică, profesională și de cultură generală. în scopul participării lor tot mai active și competente la înfăptuirea Programului partidului.

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, ne exprimăm încă o dată puternica adeziune, satisfacția deplină si înalta mindrie patriotică și admirație. pentru prestigioasele dumneavoastră initiative de pace întreprinse pe plan international, fată de concepția științifică si profund umanistă ce caracterizează politica externă a partidului si statului nostru, al cărei arhitect strălucit sinteți. mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. fată -de spiritul militant și ardoarea exemplară cu care activați neobosit, pentru împlinirea marilor imperative contemporane privind dezarmarea,- în primul rînd dezarmarea nucleară, pentru securitate și destindere, eliminarea folosirii forței si a amenințării cu forța In relațiile dintre state, făurirea unei noi ordini internaționale, edificarea unei lumi a păcii și bunăstării pe planeta Pămînt. Această activitate pe care o desfăsurati. spre binele și fericirea tuturor popoarelor, a impus în conștiința omenirii calitățile dumneavoastră de strălucit strateg al păcii mondiale, de erou neînfricat în lupta împotriva flagelului pustiitor al războiului, așezînd totodată la loc de cinste si de respect numele României în conștiința contemporaneității.Pentru tot ceea ce ati făcut și întreprindeți, pentru gindurile și faptele dumneavoastră exemplare, consacrate făuririi României moderne, prosperității și fericirii poporului, vă adresăm, din adincul inimii și al conștiinței, cele mai fierbinți urări de sănătate, de viată lungă si de succese tot mai mari în nobila operă de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră.
In mesajul Consiliului Național al Femeilor se spune : în această strălucită zi de ianuarie, înscrisă cu litere de aur in conștiința "națiunii, in marea cronică a istoriei patriei, milioanele de femei de la orașe și sate, fără deosebire' de naționalitate, cu inimile în sărbătoare, vă urează cele mai calde felicitări, sănătate deplină, putere de muncă și viață îndelungată, ani mulți și rodnici în fruntea partidului și statului, spre fericirea și înălțarea patriei noastre pe culmi noi de progres și civilizație.Ingăduiți-ne ca, în acest emoționant moment sărbătoresc, să exprimăm cele mai alese sentimente de stimă, prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care v-ați dedicat din fragedă tinerețe cu neobosită energie și spirit revoluționar luptei eroice, neînfricate, împotriva asupririi sociale și naționale, pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului, pentru triumful idealurilor nobile ale socialismului si comunismului pe pămîntul patriei străbune.

Epoca glorioasă pe care o trăim poartă pecetea personalității dumneavoastră proeminente, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, epocă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, care prin amploarea realizărilor și înnoirilor socialiste se înscrie în cartea de aur a istoriei patriei ca cea mal rodnică și importantă perioadă din întreaga existență a țării.Cu nețărmurită dragoste și prețuire poporul v-a numit ctitor al României socialiste, gîndirea dumneavoastră științifică de mare profunzime și excepțională forță de sinteză aflindu-se la baza întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, reflectindu-se în fiecare dintre procesele înnoitoare petrecute in aceste aproape două decenii în țara noastră, in tot ce este mai cutezător in grandioasa operă ce o înfăptuim in scumpa noastră patrie.Acționînd cu înaltă răspundere pentru a asigura'poporului român o viață demnă și fericită, ați intrat in conștiința lumii contemporane ca un înflăcărat promotor al ideilor nobile ale păcii, colaborării și prieteniei între popoare, ampla activitate internațională. realismul, hotărirea și umanismul cald ce se degajă din fiecare nouă inițiativă a dumneavoastră pentru salvgardarea păcii au făcut ca opinia publică de pe toate meridianele globului să vă recunoască dreot proeminentă personalitate politică și de stat a contemporaneității.în această zi de sărbătoare, cînd țara întreagă își omagiază fiul său cel mai de seamă, este o datorie de onoare să evocăm rolul dumneavoastră determinant în elaborarea și înfăptuirea orientărilor programatice ale partidului privind creșterea necontenită a contribuției femeilor în toate sectoarele de activitate, perseverenta cu care ati urmărit crearea de condiții egale de afirmare și pro-, movare pentru toți fiii și fiicele patriei. Vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, și cu acest prilej, cele mai calde mulțumiri, expresia celor mai profunde senlimente de recunoștință pentru locul de mare răspundere acordat femeii in societatea noastră.Vă sintem profund recunoscătoare pentru grija .și fermitatea cu care acționați pentru creșterea și educarea copiilor și tineretului, formării pa- . siunii lor pepțru muncă și a iubirii « de patrie și partid, modului în care învață să trăiască demn, cinstit, să-și slujească cu dăruire patria, poporul, să lupte pentru apărarea pămintului sfint al țării, pentru cuceririle revoluționare ale socialismului.Considerăm drept o mare cinste și onoare folosirea acestui prilej pentru a transmite, in numele milioanelor de femei de pe cuprinsul țării, sentimentele noastre de aleasă stimă, de profundă dragoste, admirație și recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția sa remarcabilă în conducerea partidului și a statului, la elaborarea și înfăptuirea politicii de construcție socialistă a țării, pentru Strălucita sa activitate științifică, pentru sprijinul pe care il acordă participării sporite și tot mai eficiente a femeilor în viața societății.în anul unor evenimente excepționale — aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea 'Congres al Partidului Comunist Român — ne angajăm solemn, la această scumpă aniversare, ca, urmind luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață revoluționară, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, să facem din acest an un an al muncii și succeselor record, contribuind astfel, cu fapte exemplare de muncă, la îndeplinirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă.în mesajul Consiliului Național 
pentru Știință si Tehnologie se spune : Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm să ne permiteți să? dăm expresie simțămintelor tuturor celor ce muncesc pe tărimul științei și tehnologiei în patria noastră, adresîndu-vă cele mai calde felicitări, insolite de urările noastre, din toată inima, de multă sănătate si fericire, de noi și strălucite succese în măreața operă revoluționară pe care o infăptuiți conducind cu înțelepciune și fermitate România pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate Si a înaintării spre comunism.împreună cu întregul popor, am pășit în anul celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă cu mindria și bucuria de a fi adăugat noi realizări neasemuitelor înfăptuiri ale celor aproape două decenii pe care le-am parcurs, strîns uniți in jurul partidului. sub conducerea dumneavoastră, de la cel de-al IX-lea Congres. Am trecut, totodată, la îndeplinirea planului pe acest an cu conștiința clară a marilor răspunderi ce ne revin in transpunerea în viată a programelor adoptate de conducerea partidului in domeniul asigurării materiilor prime și a independentei energetice, creșterii productivității muncii, a calității și nivelului tehnic al produselor, reducerii costurilor si cheltuielilor materiale de producție. în primul rînd a consumurilor de materii prime, materiale și energie, recuperării și re- folosirii tuturor resurselor tiyileriale si energetice ale producției, dezvoltării agriculturii, raționalizării și e- chilibrării mai bune a importurilor . prin sporirea- exportului — programe ■t’ de a căror realizare depind, așa cum ati subliniat în repetate rinduri. deplina înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XII-lea si Conferinței Na-
(Continuare in p.g. ă V-a)
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OMA GIU DE ALEASĂ PREȚUIRE Șl ÎNAL TĂ STIMĂ 
DIN PARTEA PARTIDULUI, A TĂRII, A ÎNTREGULUI POPOR

Cuvintarea tmrâșuU Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

propus sînt oamenii. Trebuie să ac
ționăm, deci, cu și mai multă hotă- 
rîre pentru creșterea nivelului pro
fesional, științific, dar și politic, 
pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe politico-ideologice, pentru 
formarea omului nou, constructor 
al socialismului.

Toate acestea presupun o și mai 
mare îmbunătățire a activității 
partidului nostru. Partidul trebuie 
să-și îndeplinească în mai bune 
condiții rolul său de forță politică 
conducătoare, acționînd pentru 
unirea eforturilor întregului popor 
în toate sectoarele, afirmîndu-șl 
rolul conducător nu prin teze ge
nerale, ci prin activitatea practică 
pe care fiecare organizație de 
partid, fiecare comitet de partid, 
Comitetul Central, organele cen
trale ale partidului o desfășoară, 
prin felul cum fiecare activist, fie
care membru al partidului acțio
nează pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

Am menționat că tot ceea ce am 
înfăptuit demonstrează justețea 
politicii partidului nostru, forța po
liticii și activității partidului nos
tru. Avem însă sarcini noi, im
portante — și trebuie să înțelegem 
că și activitatea partidului nostru 
trebuie să se ridice la' nivelul o- 
biectivelor politice strategice pe 
care le avem.

Trebuie să perfecționăm activi
tatea politico-organizatorică de 
repartizare mai bună a cadrelor, 
de creștere a spiritului de răspun
dere, a ordinii și disciplinei în toa
te domeniile de activitate — iar 
comuniștii, începînd cu activiștii, 
cu cadrele de bază ale partidului 
nostru, trebuie să fie în primele 
rînduri și să facă totul în realiza
rea acestor obiective.

! Este neapărat necesar să întărim 
spiritul muncii colective, să asi
gurăm funcționarea cît mai bună 
a activității organelor de partid, a 
activității organelor democrației 
socialiste, să dezvoltăm democra
ția noastră muncitorească, revolu
ționară. Dar nu trebuie să uităm 
nici un moment că nimeni nu se 
poate considera satisfăcut numai 
prin activitatea generală, că fieca
re trebuie să-și pună permanent 
întrebarea cum lucrează el, cum 
contribuie el atît la activitatea or
ganelor colective, cît și la îndepli
nirea sarcinilor ce îi sînt încredin- 

’tate într-un sector sau altul. Mun

ca și activitatea organelor demo
cratice colective nu înlocuiesc și 
nu pot înlocui activitatea fiecărui 
membru al unui colectiv, a fiecă
rui activist de partid și de stat.

Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru ca prevederile 
planului și programelor pentru 
acest an — subliniez, încă o dată 
— să le realizăm în cele mai bune 
condiții. Să întîmpinăm cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională și Con
gresul al XIII-lea al partidului cu 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții, la toți indicatorii a prevede
rilor planului și ale programelor 
pentru perfecționarea întregii 
noastre activități. Numai așa ne 
vom putea prezenta la Congres cu 
rezultate mai bune I Numai' așa 
vom putea să discutăm și să sta
bilim, la Congres, noile obiective 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului pînă în 1990. .

Eu am ferma convingere că dis
punem de tot ceea ce este nece
sar și că vom acționa în așa fel 
încît să ne putem prezent^atît Ia 
a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, cît 
și la Congresul al XIII-lea al 
partidului, cu rezultate remarcabi
le — să putem, astfel, să înfățișăm 
poporului, partidului noi și im
portante succese în dezvoltarea e- 
conomico-socială și, pe această 
bază, în întărirea forței economi
ce a patriei noastre, a independen
ței Și suveranității țării.

în ce privește problemele inter
naționale, am discutat mult aces
te probleme în ultima parte a a- 
nului. într-adevăr, situația inter
națională s-a agravat mult. Acum 
se depun eforturi susținute, pe 
plan internațional, pentru dimi
nuarea încordării la care s-a a- 
juns. Cel puțin, după declarații, se 
pare că mulți încep să-și dea sea
ma că s-a mers prea departe, că 
s-au nesocotit prea mult interese
le popoarelor și s-a acționat în a- 
semenea manieră încît lumea a 
fost împinsă pe marginea prăpas- 
tiei nucleare.

Sînt anumite semne că începe 
să se înțeleagă că trebuie oprit 
acest curs periculos al evenimen
telor. Conferința de la Stockholm 
pentru încredere și dezarmare a 
prilejuit anumite contacte și a 
creat unele premise pentru a se 
acționa în direcția depășirii situa
ției grele care s-a creat. Dar tre- ‘ 
buie să fim pe deplin conștienți

că situația continuă să rămînă 
gravă ; continuă cursa înarmărilor 
nucleare, continuă amplasarea ra
chetelor americane cu rază medie 
de acțiune și realizarea contramă- 
surilor anunțate de Uniunea So
vietică. în aceste condiții se poa
te spune că, de fapt, situația con
tinuă să se înrăutățească și să 
crească pericolul unui război nu
clear, care, după aprecierile tutu
ror oamenilor de știință respon
sabili, va duce la distrugerea a 
însăși vieții pe planeta noastră.

De aceea, problema fundamen
tală continuă să fie aceea a în
cetării cursei înarmărilor, a opri
rii amplasării rachetelor america
ne și a contramăsurilor anunțate 
de Uniunea Sovietică și. trecerea 
la măsuri reale de dezarmare, sub 
un control strict internațional. Nu 
există, în momentul de față, pro
bleme mai importante decît ace
lea ale dezarmării nucleare, ale o- 
prirri amplasării rachetelor ame
ricane și a contramăsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică !

Este necesar să se ajungă din 
nou la reluarea tratativelor pen
tru a se trece la înlăturarea com
pletă a rachetelor cu rază medie 
de acțiune, a celorlalte arme nu
cleare, pentru realizarea, prin mă
suri reale de dezarmare, a unei 
Europe fără arme nucleare.

Sînt multe probleme internațio
nale. Așa cum este bine cunoscut, 
România se pronunță ferm pen
tru ca toate aceste probleme să 
fie soluționate numai și numai 
prin tratative, să se renunțe ferm 
Ia calea forței, la amenințarea cu 
forța.

Aș dori să subliniez, și cu acest 
prilej, necesitatea de a acționa cu 
toată hotărîrea pentru a contribui 
la depășirea situației grave inter
naționale. Să întărim și mai mult 
colaborarea cu toate popoarele, 
cu toate forțele care se pronunță 
pentru o politică de pace, de cola
borare, pe principiile egalității, 
respectului independenței și suve
ranității, neamestecului în trebu
rile interne.

Am acționat întotdeauna — și 
va trebui să acționăm și în viitor 
— pentru întărirea legăturilor și 
a solidarității cu partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu 
toate partidele și forțele democra
tice, cu toate organizațiile care se 
pronunță pentru o politică de pace 
și colaborare internațională.

Apreciem mult rolul pe care îl 
au forțele politice, și, în acest ca
dru, partidele comuniste și mun
citorești — și considerăm mai 
mult ca oricînd că este necesar 
să se acționeze cu toată răspun
derea pentru păstrarea și întărirea 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a fiecărui partid co
munist și muncitoresc. Orice 
acțiuni, indiferent cu ce justificări, 
de a slăbi, de a crea partide para
lele, cum s-a întîmplat, spre exem
plu,-recent în Spania, sînt acțiuni 
care slăbesc partidele respective, 
care nu au nici o justificare, decît 
pornind de la ambiții personale — 
dacă nu se poate spune chiar mai 
mult — dar care, în orice caz, slă
besc forța partidelor comuniste, 
partidul comunist, slăbesc forța 
clasei muncitoare.

în ce ne privește, ca și în trecut, 
vom face totul pentru întărirea co
laborării cu partidele comuniste și 
muncitorești pe'principiile egalită
ții, pe principiile revoluționare, 
pornind de la dreptul fiecărui 
partid de a-și rezolva problemele 
cu forțele proprii, în strînsă unita
te cu clasa muncitoare, cu poporul 
din țara în care își desfășoară acti
vitatea.

Aș dori, încă o dată, dragi tova
răși, să vă mulțumesc pentru 
urările ce mi le-ați adresat, pentru 
aprecierile pe care le-ați formulat 
la adresa activității mele. Așa cum 
am mai menționat, consider aceas
ta ca o apreciere a activității parti
dului nostru — și vă pot asigura 
pe voi, Comitetul Central al parti
dului, asigur întregul popor că și 
în viitor voi acționa în așa fel încît 
să îndeplinesc în cele mai bune 
condiții încrederea și răspunderea 
încredințate de partid, de popor, 
să asigurăm tot ce este necesar 
pentru ca partidul nostru să-și în
făptuiască misiunea sa istorică în 
făurirea unei societăți mai drepte 
și mai bune.

Ca și în trecut, și în viitor nu 
voi precupeți nici un efort pentru 
a servi cauza socialismului, a servi 
partidul și, mai presus de toate, a 
servi poporul, interesele sale su
preme de bunăstare, de fericire, de 
independență, de pace.

încă o dată vă mulțumesc, și, la 
rîndul meu, vă urez vouă succese 
în activitatea voastră. Adresez în
tregului partid și popor urări de 
succese tot mai. mari, multă sănă
tate și fericire !. (Vii aplauze).

Delegațiile Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Național al Femeilor prezintă mesajele de felicitare

SCRISOAREAComitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

terne de partid și pentru găsirea celor mai corespun
zătoare forme politico-organizatorice in vederea pro
movării neabătute a principiilor muncii colective, a res
ponsabilității revoluționare in întreaga activitate de 
partid. Ne însuflețesc și ne mobilizează pe toți pa
siunea și înflăcărarea cu care acționați ca partidul 
nostru să fie și să rămînă un partid mereu tînăr, di
namic, strîns legat de mase, să se afirme, în toate 
domeniile de activitate, ca Dromotor consecvent al 
spiritului revoluționar, al noului, al concepției înaintate 
despre lume și viață. ,

Prețuim cu toții modul magistral în Care conduceți 
măreața operă de edificare a noii sociețâți în strînsă 
legătură cu poporul și pentru popor. Ați manifestat 
și manifestați o preocupare deosebită pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor de producție și sociale, 
pentru întărirea statului socialist - ca organizator al 
întregii opere de construcție socialistă - pentru per
fecționarea funcțiilor și a formelor sale de activitate 
în deplină concordanță cu stadiul și cerințele obiective 
concrete ale dezvoltării societății noastre in actuala 
etapă și în perspectivă. Ați asigurat dezvoltarea con
tinuă a democrației muncitorești-revoluționare, a demo
crației socialiste în țara noastră, ați fundamentat și 
promovat ferm principiile autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești, ați creat un cadru organizatoric larg - 
unic în felul său — de participare plenară, nemijlocită, 
în condiții de deplină egalitate, a tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, a întregului popor r- 
unit în Frontul Democrației și Unității Socialiste - la 
conducerea tuturor domeniilor vieții economico-sociale, 
a întregii societăți.

Partidul, poporul nostru cunosc cu cît suflet, cu 
cîtă pasiune și nesecată energie vă ocupați de solu
ționarea tuturor problemelor care privesc progresul 
multilateral al țării, dezvoltarea armonioasă, echi
librată a industriei și agriculturii, înflorirea științei, 
culturii și artei, asigurarea unor condiții tot mai bune 
de muncă și de viață pentru toți oamenii muncii din 
patria noastră. Apreciem în mod deosebit grija per
manentă ce o manifestați pentru punerea cît mai 
largă în valoare a capacității creatoare, talentului și 
priceperii clasei muncitoare, a tuturor oamenilor mun
cii, pentru afirmarea plenară a personalității umane 
în societatea noastră. Prin contactul viu și permanent 
cu țara, prin legătura strînsă pe care o aveți cu în
tregul popor, prin prezența dumneavoastră în mijlocul 
oamenilor, în toate județele țării, în unități economice, 
științifice, culturale, de învățămînt - acolo unde prac
tic se elaborează și se realizează marile valori care 
sporesc avuția materială și spirituală a țării — ați 
promovat în rîndurile comuniștilor, ale întregului activ 
de partid și de stat un spirit militant nou, de profun- ' 
dă responsabilitate, de angajare deplină pentru 
transpunerea în viață — prin popor și pentru popor - 
a mărețului Program al partidului, a tuturor sarcini
lor și obiectivelor stabilite de partid în vederea pro
pășirii continue a societății socialiste românești.

Partidul nostru comunist dă o înaltă apreciere uria
șei contribuții pe care ați adus-o și o aduceți la îm
bogățirea tezaurului gîndirii social-politice, a teoriei 
revoluționare a socialismului științific, cu idei și teze 
noi de largă perspectivă de o mare stringență și ac
tualitate, izvorîte din practica edificării societății so
cialiste în România, a mișcării comuniste și munci
torești, din analiza profund științifică, materialist-dia- 
lectică, pe care o faceți permanent, cu înaltă com
petență, fenomenelor vieții social-politice contem
porane.

Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru ridi
carea bunăstării materiale și spirituale a maselor popu
lare, pentru toate istoricele realizări obținute în fău
rirea socialismului - care poartă pecetea' gîndirii și 
faptei dumneavoastră cutezătoare — întregul partid și 
popor vă înconjoară cu cea mai aleasă dragoste și 
recunoștință. Strîns unit în jurul dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, întregul 
popor este ferm hotărît să facă totul pentru a asigura 
înfăptuirea neabătută a politicii partidului comunist, 
a orientărilor și . indicațiilor dumneavoastră, privind 
dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, creș
terea puternică a productivității muncii și reducerea 
consumurilor materiale, ridicarea nivelului tehnic și 
sporirea competitivității produselor românești, înfăp
tuirea noii revoluții agrare și a tuturor programelor 
adoptate pentru creșterea puternică a producției agri
cole, atît în sectorul socialist, cît și în gospodăriile popu
lației, pentru realizarea unei noi calități a muncii și 
a vieții în toate domeniile de activitate.

Slujind cu neobosită energie interesele fundamenta
le ale țării, veghind permanent la dezvoltarea în li
niște și pace a patriei și a poporului român, v-ați 
afirmat, totodată, cu strălucire — spre mîndria în
tregii noastre națiuni — ca o personalitate proemi
nentă a vieții internaționale contemporane, ca promo
tor al celor mai nobile idealuri și aspirații de pace, 
înțelegere și colaborare, ca luptător înflăcărat pen
tru cauza libertății și independenței popoarelor.

întreaga politică externă a țării noastre este indi
solubil legată de eforturile și inițiativele dumneavoas
tră de mare răsunet internațional — apreciate pe toa
te meridianele globului — dedicate promovării consec
vente in viața internațională, în raporturile dintre sta
te, a principiilor noi de relații, bazate pe deplină ega
litate, respect al independenței și suveranității națio

nale, neamestec în treburile interne și avantaj re
ciproc, pe nerecurgerea la forță și la amenințarea cu 
folosirea -forței, pe respectarea dreptului fiecărui po
por de a se dezvolta liber, așa cum dorește, fără nici 
un amestec din afară.

Este unanim apreciat rolul hotăritor pe care îl aveți 
în dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, în extinderea re
lațiilor României cu țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, în promovarea, pe baza principiilor co
existenței pașnice, a conlucrării cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orinduire socială,

in actualele împrejurări internaționale, cînd pe plan 
mondial, și mai cu seamă în Europa, s-a ajuns la o 
încordare extremă, cînd viața, libertatea și indepen
dența popoaielor sînt grav amenințate de spectrul unui 
război termonuclear nimicitor, inițiativele și propune
rile dumneavoastră, chemările pe care le adresați - la 
luciditate, la calm și rațiune, la unirea eforturilor pen
tru a se acționa, pînă nu este prea tîrziu, în vederea 
înlăturării pericolului nuclear, a împiedicării agravării 
situației mondiale — găsesc un profund ecou în con
știința tuturor națiunilor lumii, a întregii omeniri.

Popoarele, forțele iubitoare de pace de pretutin
deni prețuiesc în mod deosebit energia, dinamismul și 
consecvența cu care militați pentru asigurarea unui 
climat de pace, securitate, colaborare și- înțelegere 
internațională, pentru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice mondiale, pentru de
mocratizarea largă a relațiilor dintre state și partici
parea, in condiții de deplină egalitate, a tuturor ță
rilor și popoarelor la soluționarea marilor și comple
xelor probleme ce confruntă epoca noastră.

Este bine cunoscută excepționala dumneavoastră 
activitate pentru apărarea păcii în Europa — conti
nentul pe care trăim și care acum se află într-o si
tuație extrem de gravă, datorită începerii amplasării 
de noi rachete cu rază medie de acțiune, ceea ce 
creează primejdia unui război nuclear care ar putea 
duce la însăși distrugerea vieții și civilizației pe pla
nșeta noastră. Sînt larg apreciate și respectate, bucu- 
rindu-se de un mare ecou internațional, inițiativele, 
propunerile și acțiunile dumneavoastră privind înce
tarea cursei periculoase a înarmărilor și rezolvarea 
problemelor grave create în Europa, revenirea la masa 
tratativelor în vederea ajungerii la un acord care să 
ducă la oprirea amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune, la retragerea și distrugerea celor exis
tente, la’ realizarea unui echilibru de forțe la un ni
vel cît mai redus al înarmărilor, la făurirea unei Eu
rope unite, fără arme nucleare, a unei Europe a păcii 
și colaborării.

Politica României de pace și dezarmare, acțiunile 
energice pe care le desfășurați în spiritul înțelegerii 
și colaborării pașnice dintre națiuni au adus țării un 
mare prestigiu internațional, au făcut ca poporul nos
tru să dobîndească stima și prietenia sinceră a tu
turor națiunilor lumii.

Comuniștii,' întregul popor apreciază în mod deo
sebit activitatea intensă pe care o desfășurați pen
tru dezvoltarea colaborării și solidarității. partidului 
nostru cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialiste, care luptă pentru pace și 
progres social, pentru dezvoltarea liberă, independen
tă a popoarelor, pentru o lume mai bună Și mai 
dreaptă.

Sărbătorirea în acest an a zilei dumneavoastră de 
naștere — anul celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și al celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului — ne oferă, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, minunatul prilej de a vă asigura, 
încă o dată, de hotărîrea noastră neabătută de a 
urma strălucitul exemplu pe care îl oferiți în per
manență nouă, comuniștilor și întregii națiuni, acțio- 
nind cu toată vigoarea și priceperea noastră, în strin- 
să unitate, pentru înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și statului nostru, pen
tru progresul și înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste.

însuflețiți de îndemnurile și orientările dumneavoas
tră, ne angajăm să acționăm cu abnegație și respon
sabilitate pentru întărirea continuă a rolului partidu
lui, a unității și coeziunii sale, făcînd totul pentru a 
asigura triumful, pe pămintul scump al României, al 
mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului, 
pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, le-ați slujit și le slujiți cu 
nemărginit devotament și cărora le-ați consacrat în
treaga viață.

in aceste clipe de sărbătoare, vă dorim, cu tot res
pectul, stima și recunoștința pe care vi le purtăm, să 
trăiți în sănătate, să vă bucurați de multă putere de 
muncă, să aveți zile luminoase și numai satisfacții in 
întreaga dumneavoastră activitate, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, cu toți cei ce vă sînt dragi și 
apropiați. f

Să ne trăiți întru mulți ani, mereu tînăr, dinamic ți 
plin de energie, în fruntea partidului și statului, con- 
ducînd cu înțelepciunea și hotărîrea care vă sînt ca
racteristice destinele poporului român, spre orizontu
rile tot mai luminoase ale socialismului și comunis
mului, ale independenței și suveranității patriei, ale 
prosperității și fericirii întregului nostru popor I

LA MULȚI ANI, IUBITE TOVARĂȘE
NICOLAE CEAUȘESCU I

Felicitări și urări adresate de Comitetul
Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I)Politic Executiv au exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele de profundă dragoste și prețuire pe care comuniștii, întreaga noastră națiune le nutresc față de proeminentul nostru conducător, revoluționarul și patriotul înflăcărat, militantul de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, neobositul luptător pentru cauza libertății și independenței popoarelor, care și-a închinat întreaga viață slujirii partidului, înfloririi patriei, bunăstării și fericirii tuturor celor ce muncesc, cauzei socialismului și păcii.

Cei prezenți au adus un fierbinte omagiu activității revoluționare prodigioase desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu încă din anii tinereții. luptei sale dîrze. neînfricate închinate înfăptuirii idealurilor de libertate, dreptate și progres social ale poporului nostru, contribuției sale hotărâtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a socialismului și comunismului pe pămintul scump al patriei, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, a întregii noastre națiuni, la afir
marea tot mai puternică a României

pe arena internațională, la triumful cauzei păcii și socialismului in lume, în același timp, membrii Comitetului Politic Executiv au urat din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu viață lungă, multă sănătate și fericire, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, de toți cei dragi și apropiați, precum și noi și însemnate succese în activitatea de înaltă răspundere încredințată de partid și popor, nesecată putere de muncă pentru a conduce cu aceeași clarviziune, fermitate, înțelepciune și cutezanță revoluționară destinele națiunii noastre pe drumul lumina® al socialismului și comunismului»

l



PAGINA 4 SCINTEIA — vineri 27 ianuarie 1984

Ctitor de istorie nouă și strălucit exponent al idealurilor supreme ale libertății și independenței patrieiLa aniversarea zilei de naștere a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, comandantul suprem al forțelor noastre armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omagiind îndelungata sa activitate revoluționară, consacrată cu nobilă și impresionantă dăruire înfăptuirii năzuințelor supreme ale poporului român, toți fiii acestui străvechi pămint românesc și, împreună cu ei, ostașii țării își îndreaptă cu adîncă vibrație și cu vie recunoștință gândurile spre cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, strălucit conducător al partidului și statului, înflăcărat revoluționar și patriot, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru cauza libertății și independentei națiunilor, pentru promovarea fermă a înaltelor idealuri ale păcii șl înțelegerii între popoare.Prin gindiirea social-politică de mare profunzime și clarviziune, ca șl prin acțiunea sa clocotitoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a conferit valori inestimabile teoriei și practicii revoluționare, a îmbogățit cu noi concepte, teze și idei tezaurul materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific, patrimoniul cunoașterii și creației istorice ă epocii noastre, inarmînd partidul și poporul cu o perspectivă clară și luminoasă, cu o strategie științifică a edificării socialiste 
;j patriei în deplină libertate si independență.Aureolată de flacăra acestei gîndiri originale, consecvent revoluționare, epoca inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, de cînd, prin voința unanimă a poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost învestit cu răspunderile supreme în conducerea partidului și statului, s-a înscris în istoria eroică a poporului nostru drept cea mai rodnică în înfăptuiri de substanță în toate domeniile, temeiuri pentru care a- ceastă perioadă este denumită, cu înălțător sentiment de mîn- drie patriotică, epoca Nicolae Ceaușescu.In planul vieții spirituale, una din cuceririle majore ale acestei epoci o reprezintă restituirea istoriei autentice a poporului român, valorificarea permanențelor și marile ei sensuri și mesaje, înfățișarea cu o neasemuită vigoare1 a trăsăturilor definitorii ale întregii e- popei naționale a unității, dreptului legitim la existență și dezvoltare de sine stătătoare a neamului. Din cele mai vechi timpuri — releva tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna marii adunări festive consacrate sărbătoririi a 65 de ani de la făurirea statului național unitar român — idealurile unirii, libertății și independenței au însuflețit permanent poporul român, constituind făclia care a luminat, generație după generație, drumul spre dreptate, spre progres, spre o viață mai bună, liberă și demnă.Pentru oștirea de astăzi a țării — braț înarmat al poporului, purtătoare a unor glorioase tradiții de luptă făurite de-a lungul unei istorii milenare — constituie un nesecat izvor de mîn- drie patriotică, un permanent îndemn la îndeplinirea cu răspundere a înaltelor misiuni ce-i revin în societate, adevărul că, așa cum precizează tovarășul Nicolae Ceaușescu, de-a lungul secolelor, armata noastră a fost întotdeauna o armată de apărare a ființei poporului, a independenței naționale. Ea a jucat întotdeauna un rol activ în marile evenimente istorice care au dus la formarea statului național unitar.Aplecîndu-se cu dragoste șl pasiune asupra istoriei patriei, proiectind puternice lumini asupra momentelor de referință ale luptei pentru unitate', libertate și independență a poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a determinat un salt valoric remarcabil în dezvoltarea științei istorice românești ca 

„oglindă a conștiinței de sine a 
poporului". în concepția secretarului general al partidului, istoria, fie ea mai îndepărtată, fie In curs de înfăptuire, reprezintă un tezaur de învățăminte pentru generațiile prezente, un factor esențial al dezvoltării conștiinței socialiste, patriotice a națiunii. „Nu . se poate vorbi do 
educație patriotică socialistă — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — fără cunoașterea 
și cinstirea trecutului, a muncii 
și luptei înaintașilor noștri. 
Avem un trecut glorios, care re
prezintă cea mai prețioasă moș
tenire a poporului nostru. Avem 
datoria să ridicăm pe o treaptă 
nouă și să îmbogățim cu noi cu
ceriri materiale și spirituale a- 
ceastă prețioasă moștenire, să 
ridicăm pe noi culmi de civili

zație poporul, națiunea noastră 
socialistă".Tovarășul Nicolae Ceaușescu concepe, totodată, marea carte a istoriei ca un fundament al dezvoltării sentimentelor de stimă Si prețuire fată de trecutul celorlalte popoare, de respect față de aportul lor la progresul umanității. solidaritatea activă cu lupta acestora pentru emancipare socială și națională, pentru independentă, fiind dintotdeauna o caracteristică a fizionomiei etice a poporului român.în opera teoretică și activitatea practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. libertatea și independenta — valori incontestabile ale contemporaneității — sînt imperative ale așezării relațiilor dintre state pe baza principiilor egalității în drepturi, respectului suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. „Numai apărarea și res
pectarea cu strictețe de către 
toate statole a acestor principii — relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu — poate asigura o co
laborare și cooperare interna
țională sănătoasă, poate feri de 
noi convulsii viața internațio
nală, poate oferi deplina garan
ție de securitate fiecărui stat".Meritele de excepție ale președintelui României în promovarea acestor idealuri au făcut 
ca personalitatea sa să intre în conștiința umanității ca eminent militant pentru soluționarea con

lui român într-una de dimensiuni sociale generale, a formulat postulatul de bază potrivit căruia apărarea armată a cuceririlor socialiste, a independenței și suveranității naționale este nu numai cauza sacră, ci si opera nemijlocită a întregului popor — principiu esențial al doctrinei noastre militare.Elaborată si fundamentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, doctrina militară a României socialiste se înfățișează ca ansamblu unitar, armonios de teze, idei, principii adoptate de statul nostru socialist, totalitate a opțiunilor sale privitoare la organizarea. înzestrarea, pregătirea si conducerea forțelor si mijloacelor necesare în vederea apărării armate a cuceririlor socialiste ale poporului, a independentei. suveranității si integrității teritoriale a patriei îm- c potriva oricărei agresiuni.Nouă In determinările sale e- conomico-sociale și politico- ideologice, doctrina militară națională își trage substanța și din multiseculara istorie a poporului român, marcând o cotitură în fructificarea bogatului fond de experiență a.1 luptei armate a înaintașilor, atît de instructiv și pentru, prezent. Sintetizirid magistral. în lumina materialismu- . lui dialectic și istoric, aceste glorioase tradiții, gindirea șl practica militară românească de milenii, ca si realizările științei militare moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cristalizat
General-colonel Constantin OLTEANU,

membru al Comitetului Politic Executiv a! C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale

structivă a marilor probleme cu care se confruntă comunitatea mondială, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, apărarea dreptului fundamental al națiunilor, al oamenilor la securitate si pace.Preocuparea statornică a secretarului general al partidului pentru consolidarea indepen- : deritei <si suveranității naționale se află într-o conexiune organică cu grija sa neslăbită pentru apărarea acestor cuceriri fundamentale ale națiunii noastre' socialiste. Concepînd ca un proces unitar operat de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate si de întărire a capacității de apărare a patriei, tovarășul Nicolae Ceausescu reliefează rolul hotărîtor pe care-1 au în acest domeniu dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, crearea unei puternice baze tehnico-materiale. creșterea potențialului economic al tuttiror județelor și localităților. situarea consecventă la temelia edificării noii orînduiri a celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii. „Nu trebuie 
să uităm nici un moment — arăta secretarul general al 
partidului — că întărirea capa
cității de apărare a patriei, ri
dicarea nivelului de pregătire 
de luptă, a capacității de a în
deplini orice misiune militară 
sînt determinate de realizarea 
în cele mai bune condiții a ho- 
tărîrilor partidului, a planurilor 
cincinale privind dezvoltarea în 
continuare a bazei tehnico-ma- 
teriale a tării. Numai astfel 
vom putea asigura tot ce este 
necesar pentru apărarea patriei", înrîuriri determinante asupra creșterii puterii de apărare a tării au concepția si acțiunea tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate perfecționării relațiilor sociale. întăririi statului democrației muncitorești, revoluționare. adîncirii continue a unității si frăției tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, dezvoltării însușirilor noi ale națiunii noastre socialiste, făuririi omului nou. cu un ridicat nivel de pregătire cultural-știintifică si profesio-1 nală. cu o înaltă conștiință patriotică. revoluționară. înca- drînd organic activitatea militară în cea a ansamblului societății. conducătorul destinelor națiunii noastre a elaborat concepte. teze, soluții care au imprimat un curs înnoitor politicii militare a României socialiste și care se constituie într-o contribuție originală, inestimabilă la dezvoltarea gîndirii militare românești, la îmbogățirea științei militare moderne.Pe temeiul evaluării. în spiritul materialismului dialectic si istoric, al socialismului .-tiinți- fic, a noilor realități statornicite in România ca urmare a victoriei depline si definitive a socialismului în toate domeniile, cit si a ambiantei internaționale complexe si contradictorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat științific transformarea funcției militare a statu

cu realism și a dat soluționări optime imperativelor actuale ale apărării marii opere creatoare a poporului nostru, ale consolidării independenței și suveranității patriei.Prin întregul său conținut, prin orientarea generală și scopurile stabilite, edificiul nostru doctrinar pornește de la principiul fundamental că România nu urmărește și nu va urmări niciodată țeluri agresive împotriva vreunui stat. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în țara noastră întreaga pregătire militară nu este îndreptată împotriva nimănui și are un singur țel, un țel de onoare — să asigure poporului nostru condiții de pace pentru a-și putea făuri societatea pe care o dorește, pentru a a- sigura triumful comunismului în România.Caracterizînd cu o pătrunzătoare forță de analiză trăsăturile generale și fizionomia tipului de război pe care țara noastră îi va purta dacă va fi nevoie, natura și caracterul acțiunii întreprinse pentru zădărnicirea oricărei agresiuni, comandantul nostru suprem a formulat o- rientarea doctrinară cardinală că un eventual război în viitor nu poate fi decît un război de apărare, un război popular, la care va participa întregul popor, într-o strînsă unitate, sub conducerea partidului nostru comunist — forța politică conducătoare a națiunii, deci și a luptei de apărare a independenței și cuceririlor revoluționare .Participarea generală a poporului la înfăptuirea politicii militare a partidului și statului este materializată în crearea și perfecționarea — pe baza unui complex de măsuri inițiat sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu — -a sistemului apărării naționale, care, pe lingă forțele armate, cuprinde și formațiunile de factură populară, reprezentând punerea de acord a puterii armate a țării cu trăsăturile societății socialiste românești în actualul ei stadiu de dezvoltare.Stabilind cu originalitate liniile de forță ale asigurării apărării țării de către întregul popor. făuritorul doctrinei militare a României socialiste a conferit dimensiuni superioare legăturii indisolubile dintre armata noastră revoluționară și poporul din care face parte și pe care il slujește cu neclintit devotament. Această unitate, legătura strinsă a armatei cu poporul, identificarea cu idealurile lui de libertate, dreptate și ne- atirnare dobîndește azi rolul unei coordonate esențiale în înfăptuirea apărării naționale. . In continua potențare a acestei unități dintre armată și popor pe plan militar, un rol important revine — așa cum subliniază cu insistență tovarășul Nicolae Ceaușescu — cooperării ei cu unitățile Ministerului de Interne și formațiunile populare de apărare în pregătirea de luptă. De asemenea, armata, celelalte componente ale sistemului de apărare națjonală sînt chemate

să-și valorifice disponibilitățile și in înfăptuirea obiectivului ca fiecare localitate, fiecare întreprindere. fiecare unitate agricolă. în general fiecare unitate economico-socială să constituie o puternică fortăreață, o puternică cetate care să asigure. în orice împrejurări, atît desfășurarea activității de producție, cit și apărarea cuceririlor revoluționare. a independentei țării.Orientând cu grijă comuniunea de gîndire și acțiune dintre oștirea țării și popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a conceput o amplă integrare socială a armatei. izvor al permanentei vitalizări a acestei indestructibile unități. „Punînd desigur pe primul 
plan îndeplinirea îndatoririlor 
de mare răspundere ce revin ar
matei — de a ti gata în orice 
împrejurări, pentru a răspunde 
chemării patriei, partidului, po
porului în apărarea cuceririlor 
revoluționare și a independenței țării — armata — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — tre
buie să participe și în conti
nuare, cu întreaga forță. Ia în
făptuirea programului de dez
voltare economico-socială de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ri
dicare pe noi culmi de pro
gres și civilizație a patriei, de 
creștere continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului". în concepția comandantului suprem, integrarea socială a armatei înscrie, deopotrivă, și participarea ei la întreaga viață politică, ideologică și culturai-științifică a țării. însuflețiți de chemările secretarului general al partidului, militarii participă cu abnegație la construirea unor mari obiective industriale, realizarea sistemului hidroenergetic, de irigații, campanii agricole și la realizarea altor lucrări de ridicare a puterii economice a tării. Totodată. militarii sint o prezentă activă la prestigiosul Festival national al muncii și creației „Cîn- tarea României" și la competiția sportivă de masă ..Daciadâ".Aparține tovarășului Nicolae Ceaușescu. ideea-forță că armata noastră constituie un factor activ in formarea politico-ideolo- gică revoluționară comunistă a tinerei generații, a contingentelor succesive de ostași, constituie o înaltă școală de educare politică) patriotică, revoluționară, astfel ca fiecare ostaș, după terminarea stagiului militar, să devină un bun activist, un bun propagandist al politicii partidului, un înflăcărat patriot.Garanția supremă a adincirii continue a acestei organice fuziuni, a valorificării acestei unități de monolit o constituie conducerea exercitată de Partidul Comunist Român, îndrumarea permanentă, înțeleaptă și cutezătoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii. comandantul suprem al forțelor armate române, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Participarea sistematică a secretarului general al partidului la activități principale din armată. întîlni- rile sale cu activul cadrelor de bază ale armatei și prețioasele orientări și indicații date cu a,- ceste prilejuri, obiectivele fixat'e prin Directiva comandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei — document politico-militar de excepțională însemnătate teoretică și practică — asigură soluționarea problemelor esențiale ale pregătirii strategice și tactice, ale dotării tehnico-materiale, ale instruirii și educării politicomorale revoluționare a efectivelor. ale integrării armatei în tumultuoasa muncă a poporului român.Unindu-și cu însuflețire gîn- durile și sentimentele de profundă stimă, admirație și neclintit devotament cu acelea ale Întregului nostru popor, cei ce-și servesc patria sub drapelul tricolor prezintă în acest moment sărbătoresc comandantului suprem, tovarășului Nicolae Ceaușescu. onorul solemn și-i adresează urarea fierbinte de a trăi ani mulți, luminoși. în deplină sănătate și putere de muncă, cu profunda convingere că avîndu-1 la cirma destinelor națiunii noastre socialiste, în activitatea de supremă răspundere pe care o desfășoară in fruntea partidului și statului, România socialistă, liberă și independentă. se va înălța pe noi culmi de civilizație și progres.Omagiul cel mai înalt pe care oștirea țării, cadrele și ostașii ei îl aduc comandantului suprem este angajarea lor fermă în înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului. în îndeplinirea exemplară a misiunii sacre încredințate, de a apăra — împreună cu întregul popor — cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

DOCUMENT OSTĂȘESC" — lucrare de Ion Țarălungă
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Ne-a învățat un Om ce-i gustul demnității 
și focul cel nestins în vetrele cetății 
aprins de Gelu, Glad și de Menumorut 
cînd visul românesc vrăjmașii l-au bătut.
Ne-a, învățat un Om cum să urcăm pe schele 
să micșorăm distanțe dintre pămint și stele 
ca fiecare om de-acum stăpîn sieși să-și fie 
pe gînduri și pe vise la ceas de bucurie.
Ne-a învățat un Om ca-n brațe și idei 
s-avem puterea gravă a puilor de lei, 
ca-n drumul ce-l suim cu fapta și cu visul 
în spațiul mioritic s-aducem paradisul.
Ne-a învățat un Om o lege-a vieții noi 
că nu-i frumoasă viața — trăind doar pentru noi

ci și pentru urmași și-a țării preamărire 
cînd noi vom fi rămas eternă amintire.
Ne-a învățat un Om să mergem la izvoare 
din ape cristaline cu strămoșești urcioare 
să potolim și setea și dorul românesc 
cind cintecul și versul în inimi se topesc.
Ne-a învățat un Om să creștem porumbei 
și-n aripi să le punem steag alb și ghiocei, 
drum bun să le deschidem în cîtu-i lumea mare, 
soli românești ai păcii să fie-ntre popoare.
Ne-a învățat un Om ca omul să își fie 
prieten și tovarăș la greu și bucurie, 
de-aceea, azi, la ceasul solemn, aniversar 
noi dragostea i-o dăm, supremul nostru dar.
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I Măreț erou ! Adine poem de țară

Noi azi rostim, iar gîndul și mîndria 
t Se-nveșmîntează-n nimb de primăvară

Și-n zbor ce-naripează România.

ț Sub frunte demn cresc visele străbune
\ Și pacea neclintit își are casă
ț Cuvîntul brav, măreț răsună-n lume
4 Din inimă vitează și aleasă.

EROU-------------------
Cînd ora urcă-n timp — aniversara, 
Cind naltul gînd poporului i-e gînd 
Noi vă urăm să ne trăiți cit țara, 
Cit vor trăi Carpații pe pămint I

Samoilă CHIRIAC
muncitor, cenaclul literar-artistic 
„Mihail Sadoveanu" - întreprinderea de rulmenți 
Birlad
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Epocă de afirmare 
a spiritului creator

Anghel DUMBRĂVEANU George I. RADULESCU

Participând, de-a lungul anilor, la multe din întil- nirile pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a avut cu scriitorii, am putut să-mi dau seama, nemijlocit, de larga înțelegere pe care conducătorul partidului și statului o arată dezvoltării literaturii naționale, de prețuirea pe care o a- cordă artei cuvintului, în procesul complex de formare a conștiinței noi, socialiste, a oamenilor muncii din patria noastră.Este o realitate unanim prețuită și o mîndrie a epocii pe care o trăim faptul că literatura română contemporană a cunoscut, in cele aproape două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, o evoluție strălucită, afir- mind scriitori și opere de mare valoare și de amplu ecou în conștiințele membrilor societății noastre. Putem considera, cu deplin temei, că această perioadă se constituie ca unul din momentele cele mai importante din istoria literaturii române, nemijlocit legat de generoasele orientări ale secretarului general al partidului, de indemnu- * rile sale adresate tuturor oamenilor de artă și cultură de a crea opere originale, umaniste, patriotice menite să înalțe conștiințele, să promoveze încrederea în viitorul luminos al României socialiste.îndemnurile adresate nouă, scriitorilor, de secretarul general al partidului de a înfăptui lucrări de o calitate cit mai înaltă, inspirate din realitățile socialiste ale patriei, din munca, frămîntările, lupta și visele celor ce împlinesc astăzi aspirațiile milenare ale neamului nostru, de libertate socială și națională, de independentă și viață mai

burtă sînt îndemnuri care au devenit program de lucru pentru scriitorii României socialiste.Un moment semnificativ în construcția vieții literare ii reprezintă constituirea asociațiilor de scriitori din marile centre urbane ale tării. Constituite din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, în vederea descentralizării mișcării literare, aceste asociații au contribuit esențial la dezvoltarea armonioasă, sub raport cultural, a regiunilor patriei, dînd un impuls cu totul remarcabil diversificării literaturii, afirmării unor talente noi, unei emulații demne de epoca noastră.Vom releva, în această ordine de idei, că, în cei 15 ani de existentă a Asociației scriitorilor din Timișoara, literatura scrimă în Banat a parcurs o dezvoltare mai presus de orice anticipare. Pentru a sublinia acest fenomen vom aminti că. în urmă cu un deceniu și jumătate, la Timișoara existau 21 de membri ai Uniunii scriitorilor, in vreme ce astăzi scriitorii din Asociație, care scriu in cinci limbi, oglindind compoziția națională a zonei în care trăim, sînt de peste 4 ori mai mulți, tipărind în fiecare an în jur de 70 de cărți de literatură. Dacă adăugăm faptul că aceste cărți, care reflectă problematica actuală, a- ducînd cititorilor un mesaj ideologic și artistic tot mai ridicat, se bucură de un interes sensibil sporit — la care contribuie esențial dialogul permanent dintre autori și cititori — vorti avea imaginea unui fenomen literar convingător, de netăgăduite perspective.Intre toate acestea, lucrarea mea în poezie este rodul acestei epoci care poartă numele marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Preocuparea pentru e- dificarea unei arte inspirate din trecutul progre-' sist al țării, din tot ceea ce am înfăptuit mai de preț în anii noștri străbate consecvent toate documentele de partid și de stat, însoțește activitatea neobosită a președintelui tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Expresia concretă a acestei preocupări este vizibilă nu numai în dezbaterile asupra activității ideologice, spirituale, de creație, ci și în lucrările unor manifestări de artă plastică a căror forță de comunicare stă tocmai în apropierea de viață, de problematica umană și artistică a contemporaneității noastre. Și nu intimplător in centrul tuturor acestor manifestări, pe sime- zele celor mai te expoziții stau lucrările președintelui exprimă conștiința, vie astăzi că în fruntea acestei țări se află cel mai dăruit cîrmaci al unui glorios, că alături toți cetățenii țării fiecare artist pășește întreaga-i putere creatoare pe o nouă treaptă a istoriei patriei. Este vorba de o atitudine activă, de orientarea generală imprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu întregii activități desfășurate azi în țară. O activitate care, în domeniul artistic, ca și în toate domeniile vieții noastre e- conomice, sociale, politice. include deopotrivă prezentul și revalorificarea a tot ceea ce ne-a lăsat mai de preț istoria. Generoasele programe de dezvoltare care cuprind în întregime creșterea e- conomico-socială a țării constituie în acest sens un stimulent și pentru mișcarea artistică. In actualul context, ea se străduiește să fie pe măsura și în pas cu întreaga evoluție a societății contemporane. Mai ales acum,

de vi- pentru nostru, întreaga întimpi- in mun-

importan- românești, închinate țării. Ele mai decît oricînd,destin decu

în cel de-al 40-lea an al desfășurării unei vieți noi, libere, pe pămin- tul României, în acest an în care sărbătorim a- tîtea evenimente tală importanță istoria poporului în acest an cînd populație a țării nă cu noi succesecă cel de-al XIII-lea Congres a Partidului Comunist Român, atașamentul limpede al artiștilor la marea lecție a istoriei care îmbrățișează deopotrivă trecutul, prezentul și viitorul acestui popor este în măsură să confere autenticitate tuturor lucrărilor create.Datorăm președintelui țării noastre inițiativa creării unor monumente care să omagieze momentele de vitală însemnătate pentru Tot ceea durabil României ani se datorează inițiativelor, activității neobosite, dialogului permanent pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a știut să-l stabilească cu poporul, cu toți oamenii muncii.întovărășesc și azi cu inima și gîndul cuvintele de caldă apreciere pe care secretarul general al partidului le-a avut pentru rivna mea de a evoca, în orașul Sfintu Gheorghe, prin intermediul întregului grup statuar in mijlocul căruia se află figura lui Mihai Viteazul, însăși ideea Unirii, a primei uniri din istoria noastră,' care a adus României de azi o fărîmă de glorie nepieritoare. Este doar o secvență din dialogul foarte amplu pe care, neobosit, președintele țării îl întreține cu creatorii, o secvență semnificativă din activitatea acestui fiu al țării care-și cinstește istoria, care în toate întîlnirile cu artiștii a adresat vibrante invitații la păstrarea avuției spirituale obștești. Ia cinstirea valorilor noastre nepieritoare.

istoria patriei, ce pe în s-a clădit pămîntul ultimii 19
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1 w e de simțire cu întrea aNicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a Il-a)tionale ale partidului, consolidarea și dezvoltarea în continuare a economiei naționale, bunăstarea si propășirea tării.Acum, in anul celui de-al XIII-lea Congres al partidului, care va deschide noi si luminoase perspective progresului națiunii noastre socialiste, independente și suverane, pe drumul pe care si l-a ales spre idealurile comunismului, gindurile noastre se îndreaptă cu căldură si nesfîrșită încredere spre dumneavoastră, ctitor neobosit al celei mai fertile epoci de construcție în- libertate din istoria tării, făuritor al democrației muncitorești, revoluționare in acțiune, al demnității și afirmării plenare a României ca factor activ al luptei pentru o nouă ordine economică internațională, pentru înțelegere și încredere, securitate și cooperare, pentru pace în lume, dorindu-vă nesfîrșită putere de muncă și asigu- rindu-vă că vom face totul pentru triumful în viață al marilor proiecte pe care le inspirați și conduceți în fruntea partidului și statului nostru. Cu sprijinul și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate a vieții științifice și politice, conducător al întregii activități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în patria noastră, vom munci mai mult și mai bine pentru ca revoluția tehnico- stiințifică contemporană să rodească mereu mai bogat in toate domeniile vieții și muncii națiunii.Sărbătorind, alături de întreaga tară. începutul unui nou an pe care îl consacrați activității revoluționare în folosul poporului, vă făgăduim, mult stimate tovarășe secretar general al partidului și președinte al Republicii. să păstrăm mereu vii în cuget. drept deviză a muncii noastre, cuvintele dumneavoastră luminate, insuflețitoare : „Progresul și independenta națională, pacea și știința simt inseparabile".Cu aceste gînduri, cu cele mai alese sentimente de recunoștință, stimă și fierbinte prețuire pentru tot ceea ce faceți spre binele și gloria României socialiste, vă urăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. din toată inima, la multi ani !In mesajul Consiliului Superior al Educației și învățămintului se spune : în luna ianuarie a fiecărui an întreaga noastră națiune aniversează cu aleasă cinstire si prețuire ziua dumneavoastră de naștere.îngăduiti-ne. mult iubit și stimat conducător, să folosim acest minunat prilej, de adevărată sărbătoare națională, pentru a vă aduce, intr-o deplină comuniune, omagiul fierbinte al oamenilor școlii și tineretului studios, prinosul gindurilor și sentimentelor noastre de nețărmurită dragoste si inaltă considerație. de profund respect și admirație, împreună cu urarea străbună „La multi ani". întru sănătate si fericire, putere de muncă si noi împliniri in activitatea de însemnătate istorică pe care o desfăsurati în fruntea partidului și a tării, spre binele și propășirea patriei, spre edificarea în lume a unui climat de pace și prosperitate pentru toate popoarele.La această solemnă aniversare, devenită simbol în conștiința întregii națiuni, ne este deosebit de plăcut să evocăm, cu profund respect și venerație, proeminenta dumneavoastră personalitate de conducător revoluționar încercat, pentru care slujirea fără preget a intereselor poporului constituie scopul suprem al vieții, de patriot înflăcărat și ctitor al României moderne, de luptător neobosit pentru libertatea, suveranitatea și independența patriei noastre, de e- minent militant al mișcării comuniste si muncitorești internaționale, de promotor statornic al luptei pentru asigurarea dreptului suprem al popoarelor la viată și la pace.Toți fiii acestui pămînt, fără deosebire de naționalitate, știu și reafirmă cu bucurie adevărul binecunoscut că de numele si fapta dumneavoastră. de aportul decisiv la e- laborarea si înfăptuirea politicii interne si externe a partidului și statului nostru se leagă, indestructibil, marile izbinzi dobindite în dezvoltarea si modernizarea economiei naționale. în perfectionarea organizării si conducerii științifice a societății. în promovarea unei autentice democrații și instaurarea unui climat de încredere și demnitate, care să asigure afirmarea multilaterală a personalității umane, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, creșterea fără precedent a prestigiului României în lume. Ceea ce cu aproape două decenii în urmă era doar proiect îndrăzneț a devenit astăzi realitate, ceea ce a fost atunci nădejde s-a transformat acum în certitudine, țara noastră înaintînd mai rapid ca oricînd pe drumul progresului și civilizației.Opera dumneavoastră teoretică și practică, valoare a tezaurului gindirii și creației românești și universale, v-a legat numele pentru totdeauna de acest timp istoric. Ea este larg cunoscută și apreciată pe toate meridianele, constituind o remarcabilă contribuție originală la îmbogățirea gindirii social-politice contemporane.Ca activiști în domeniul formării și educării generațiilor tinere, al pregătirii și perfecționării forței de muncă, vă purtăm cea mai vie recunoștință pentru concepția nouă, modernă, așezată la temelia școlii de toate gradele, pentru grija permanentă pe care o purtați dezvoltării continue a acesteia, pentru condițiile minunate în care ne desfășurăm activitatea. pentru posibilitățile neîngrădite de care se bucură astăzi toți tinerii patriei — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — de a se pregăti pentru muncă ^și viată, de a-și realiza cele mai inalte aspirații.Prezenți, cu flacăra entuziasmului comunist, la sărbătorirea celui mai bun dintre fiii patriei, slujitorii școlii și tineretul studios se angajează

în fața dumneavoastră să facă din fiecare unitate de invățămint un avanpost al luptei pentru o nouă calitate, în care se predau și se însușesc cu temeinicie pedagogia muncii, cultul acesteia, idealurile orin- duirii noastre socialiste și fac legă- mint să înfăptuiască exemplar hotă- ririle conducerii partidului și statului, întimpinind cu noi realizări cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român și cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Fie ca aceste gînduri și sentimente, respectul, recunoștința și dragostea noastră fierbinte, exprimate și acum, în zi de sărbătoare națională, să vă însoțească pretutindeni.La mulți ani, înțelept și destoinic conducător al destinului nostru comunist !Tn mesajul Consiliului Culturii și Educației Socialiste se spune : Tră

ind, alături de întregul popor, cu intensitatea inimilor și conștiințelor noastre, momentul aniversar prilejuit de ziua dumneavoastră de naștere — zi cu adinei semnificații politice pentru toți cetățenii României socialiste — noi. oamenii de cultură și artă, toți cei ce activăm în cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste și al instituțiilor subordonate, vă transmitem, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, omagiul nostru fierbinte. însoțit de oele mai alese urări de viață lungă, sănătate și fericire !Ca în fiecare an, sărbătorirea zilei de 28 ianuarie reprezintă pentru întreaga națiune un eveniment de înaltă rezonanță și vibrație cetățenească, ea oferindu-ne prilejul de a ne exprima încă o dată statornica noastră dragoste, prețuire și .admirație față de dumneavoastră, fiu glorios al gliei străbune, conducător temerar al destinelor țării, care v-ați pus întreaga viață și activitate, încă din cea mai fragedă tinerețe, în slujba intereselor supreme ale Partidului Comunist Român, ale patriei și poporului.Complexa dumneavoastră personalitate, in care se contopesc patriotul înflăcărat și omul politic de largă viziune revoluționară, s-a impus definitiv în galeria bărbaților iluștri ai istoriei neamului, intruchipînd cele mai înalte virtuți și aspirații ale eroicului nostru popor, constructor hotărît al noii orînduiri pe pămîntul României.în perioada de cind partidul și poporul v-au ales să conduceți destinele României, perioadă pe care cu min- drie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", socialismul a dat întreaga măsură a valorilor sale, afirmin- du-se plenar principiile democrației și autoconducerii socialiste, ale egalității tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, ale accesului larg la învățătură, știință, artă și cultură, ale eticii și echității socialiste, ale umanismului revoluționar, ale independenței și suveranității naționale.întreaga dumneavoastră viață, activitatea revoluționară închinată cu devotament și dăruire poporului constituie pentru noi o pildă de fierbinte iubire de țară, de înțelepciune și cutezanță revoluționară, de luptă consecventă și neînfricată pentru triumful ideilor socialismului și comunismului, pentru o Românie demnă, liberă, independentă și suverană, stă- pină pe destinele sale. într-o lume a înțelegerii, colaborării și păcii.Prestigiul excepțional de care vă bucurați pe meridianele globului, dumneavoastră — mesager neobosit al păcii, al unui înalt umanism — și, prin dumneavoastră, România socialistă constituie pentru națiunea noastră un motiv de legitimă mîn- drie și satisfacție. Inițiativele României pe plan mondial, pentru dezarmare, securitate și pace, pentru realizarea unei noi ordini economice și politice în întreaga lume trezesc un larg interes, primind o 

înaltă apreciere din partea forțelor progresiste și democratice, a tuturor oamenilor de bună credință.înalta considerație și recunoștința pe care vi le purtăm se împletesc strins cu hotărîrea noastră fermă de a vă urma neabătut prețioasele orientări și îndemnuri, pentru a conferi noi orizonturi, noi valențe spirituale culturii noastre socialiste. Transpunerea în practică a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, a concluziilor Consfătuirii de- lucru de la Mangalia din 1983 constituie obiectivul principal al activității întregului nostru front cultural. ' care, alături de întregul popor, se angajează să împlinească, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, înaltele idealuri de civilizație și progres ale tuturor fiilor României socialiste.Cu aceste alese sentimente de dragoste și prețuire, cu care vă înconjoară întregul nostru popor, vă rugăm să primiți, mult iubite și sli- 

mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea noastră fierbinte de viață îndelungată, de multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași fermitate și • clarviziune poporul nostru pe calea socialismului și a comunismului. Să ne trăiți întru mulți ani, spre gloria si înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România Iîn mesajul Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România se spune : Cu sentimente de nețărmurită dragoste, stimă și respect, oamenii muncii de naționalitate maghiară din România, împreună cu întreaga țară, vă adresează, cu prilejul aniversării a peste 50 de ani de activitate revoluționară și a zilei de naștere, cele mai calde felicitări, urări de viață îndelungată și fericită, multă sănătate și putere de muncă spre binele și înălțarea întregului popor, al cauzei edificării socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei noastre, Republica Socialistă România.în această zi, sărbătorită cu bucurie și mîndrie patriotică de toată țara, aducem un sincer omagiu proeminentei dumneavoastră personalități, conducător comunist, revoluționar și patriot înflăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru independența, suveranitatea, progresui și prosperitatea patriei.Cu acest prilej dăm expresie sentimentelor de prețuire deosebită a activității dumneavoastră consacrate, din cei mai tineri ani, slujirii cu neînfricare a intereselor vitale ale poporului, triumfului idealurilor socialismului în România. Marea dumneavoastră capacitate creatoare, excepționalul talent de organizator și conducător revoluționar pe care 11 manifestați în toate împrejurările, soluțiile originale, cu adevărat înnoitoare pe care le elaborați și le promovați, întreaga dumneavoastră gindire clădită pe temeiuri profund științifice domină noua epocă istorică inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, asigurînd a- dinci prefaceri revoluționare In mersul neabătut al poporului nostru pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Dăm o înaltă apreciere consecvenței cu care ați acționat și acționați pentru rezolvarea justă, revoluționară a problemei naționale în patria noastră. De numele dumneavoastră sint legate pentru totdeauna fundamentarea bazei ideologice a rezolvării problemei naționale în România, elaborarea 'programului strategic și infăptuirea in practică a unei politici de dreptate și echitate, de egalitate autentică a tuturor oamenilor muncii. înfăptuirile istorice obținute de partidul nostru in acest domeniu au așezat pe temeiuri de nezdruncinat unitatea frățească dintre oamenii 

muncii români și cei aparținînd altor naționalități. Ne este scumpă a- ceastă unitate și vom face totul pentru continua ei întărire. Pe această bază vom respinge cu hotărire orice încercare a forțelor reacționare, imperialiste de a se amesteca în treburile interne ale patriei noastre comune, România socialistă, de a semăna discordie între oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități.Militînd cu patos revoluționar pentru dezvoltarea impetuoasă a țării, v-ați afirmat, totodată, ca o personalitate de inaltă autoritate și prestigiu a vieții politice internaționale, întreaga dumneavoastră activitate de înaltă responsabilitate pe care o desfășurați pentru cauza păcii și înțelegerii intre popoare, lupta fermă pentru triumful destinderii, securității și colaborării, inițiativele pentru unirea tuturor forțelor păcii in vederea opririi cursului periculos al evenimentelor spre catastrofă nu

cleară întrunesc totala aprobare a poporului nostru, sint întâmpinate cu deplină adeziune pe toate meridianele lumii.Aniversarea, în acest an, a peste 50 de ani de activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere — anul celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei și al celui de-al XIII-lea Congres al partidului — oferă îmbucurătorul prilej oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România de a vă asigura, încă o dată, de hotărîrea lor fermă de a acționa cu totală dăruire, în strinsă unitate cu întregul popor, in jurul dumneavoastră, pentru transpunerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, spre propășirea patriei și creșterea prestigiului ei în lume.Vă dorim din inimă să trăiți întru mulți ani, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să aveți multe și mari satisfacții în întreaga dumneavoastră activitate. Să vă aflați mereu tinăr și plin de energie în fruntea partidului și statului, conducând cu a- ceeași înțelepciune destinele poporului nostru spre orizonturile tot mai luminoase ale socialismului și comunismului.La mulți ani, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a peste 50 de ani de activitate revoluționară — 
se arată în mesajul Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România — oamenii muncii de naționalitate germană, asemenea întregului nostru popor, vă adresează, din adînoul inimii, un respectuos și vibrant omagiu, urări de viată îndelungată în deplină sănătate și putere de muncă, noi și tot mai mari succese în activitatea nobilă, de supremă răspundere pe care o desfășurați cu pilduitoare dăruire . si neasemuit eroism in fruntea partidului si statului spre binele și fericirea tuturor fiilor patriei, pentru înaintarea ei pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Folosim și acest prilej sărbătoresc să vă adresăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. profunda noastră recunoștință pentru politica științifică, realistă, inițiată de dumneavoastră in rezolvarea problemei naționale — domeniu in care ați promovat o concepție originală ce se bucură de interesul și admirația întregii lumi — asigurînd deplina egalitate în drepturi, participarea efectivă și afirmarea plenară a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, la edificarea și conducerea societății, la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a României socialiste, la creșterea prestigiului ei în viata internațională.în aceste momente de intensă trăire patriotică, ne,angajăm, mult iubi

te tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca umăr la umăr, in deplină unitate cu întregul popor, să acționăm, cu totală dăruire, pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, să în- timpinăm cu noi fapte de muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, anti- • fascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, aducindu-ne astfel contribuția la progresul și înflorirea continuă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.In mesajul Comitetului municipal București al P.C.R. se arată : în aceste momente de luminoasă sărbătoare. cind întreaga națiune, dintr-o înaltă datorie de inimă și conștiință, aduce deplina și aleasa ei cinstire celui mai iubit și brav fiu al său, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul București, însuflețiți de simțămintele de fierbinte dragoste.

adînc respect șl nețărmurită prețuire ce vi le poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă adresează, la aniversarea zilei de naștere, cele mai calde felicitări și urări de ani mulți, fericire și sănătate, noi și tot mai mari succese in neobosita activitate revoluționară ce o consacrați, cu neasemuită energie, pilduitoare cutezanță și dăruire patriotică fără margini făuririi noii societăți socialisto și comuniste pe pămîntul scump al României, triumfului cauzei nobile a colaborării, progresului și păcii in lume.Militind cu exemplară abnegație și nestinsă ardoare, de peste cinci decenii. pentru cauza partidului, mereu dîrz și neînfricat in glorioasele acțiuni de luptă din anii grei ai ilegalității. iscusit organizator și neobosit conducător al marilor bătălii ale clasei muncitoare la care ati participat încă din fragedă tinerețe. înzestrat cu alesele virtuți dintotdeauna ale neamului, dumneavoastră reprezentati în conștiința noastră, eroul între eroi care, prin fapta-i temerară, a croit un nou făgaș destinului național, a imprimat măreței epopei a edificării societății socialiste dimensiunile de e- sență ale împlinirii aspirațiilor supreme de dreptate socială, libertate. independentă și suveranitate națională ale întregului popor.întemeiată pe înțelegerea superioară a comandamentelor timpului, a realităților și cerințelor majore ale societății românești, contribuția inestimabilă pe care ati adus-o și o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii profund științifice a partidului și statului se regăsește astăzi într-o impresionantă operă de profundă originalitate, mereu dătătoare de forță și încredere deplină in capacitatea națiunii noastre socialiste.îngăduiți-ne. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă aducem giu pentru gini cu ționați, făurar al imprimavoluționar, în toate domeniile vieții economico-sociale și politice a tării, pentru fermitatea și hotărîrea cu
care ca

cel mai fierbinte oma- dăruirea fără mar- i ați acționat și ac- neobosit strateg și României socialiste, spre a un spirit nou, profund re
care militați spre a asigura creșterea rolului conducător al partiduluiîn dinamizarea tuturor energiilor creatoare ale poporului nostru, într-un gînd și o simțire cu toți fiii țării, noi dăm o inaltă apreciere meritelor excepționale ce vă revin in făurirea și afirmarea politicii externe clarvăzătoare a partidului și statului, inițiativelor și acțiunilor de largă rezonanță in viața internațională întreprinse de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. in vederea apărării drepturilor fundamentale la viață, la pace și libertate ale oamenilor de pretutindeni.Noi. cei ce trăim și muncim in municipiul București, vă adresăm 

cele mai alese mulțumiri. împreună cu întreaga noastră recunoștință, pentru tot ceea ce ati făcut și faceți ca, odată cu țara. Capitala să devină o măreață ctitorie a socialismului, pentru sprijinul multilateral ce-1 acordați organizației municipale de partid, pentru orientările și indicațiile ce ni le dați în permanentă, cu aceeași grijă și căldură, în vederea îmbunătățirii continue a întregii noastre activități.Acum, cind laolaltă cu întreaga tară, vă exprimăm înaltul nostru omagiu pentru întreaga dumneavoastră activitate pusă in slujba propășirii patriei, vă asigurăm că oamenii muncii din Capitală sint hotăriți să acționeze, cu întreaga lor pricepere și energie, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, pentru a întîmpina cu succese deosebite în toate domeniile de activitate glorioasa aniversare a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă de la 23 August 1944 șl Congresul al XIII-lea al partidului.In aceste momente cînd tara in sărbătoare omagiază cu aleasă cinstire aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — se spune în mesajul Ministerului Apărării Naționale — armata, unită în cuget, simțire și faptă cu întreaga națiune, vă adresează din adîncul inimii, respectuoasa urări de viată lungă, pentru a conduce cu aceeași dîrzenie. cutezanță și înțelepciune poporul nostru pe drumul înfăptuirii bunăstării și fericirii celor ce muncesc, al înălțării mărețului edificiu al socialismului și comunismului pe străbunele plaiuri românești.împreună cu întreaga națiune, militarii de toate gradele, de la soldat la general, iși exprimă înalta cinstire și recunoștință pentru activitatea dumneavoastră revoluționară dedicată. din cei mai tineri ani. măreței cauze a libertății și dreptății sociale, a independentei și suveranității naționale, nobilelor idealuri ale socialismului. Opera dumneavoastră revoluționară. durată de-a lungul celor peste cinci decenii de cînd. cu nețărmurit devotament si nestrămutată credință, slujiți cauza partidului și poporului, se înscrie cu litere de aur în cronica noului destin al patriei, care-și găsește expresia în dezvoltarea puternică si armonioasă a economiei naționale, creșterea bunăstării oamenilor muncii, perfectionarea și adâncirea continuă a sistemului unitar al democrației societății noastre. promovarea în toate domeniile a unui spirit dinamic. înnoitor, legat indisolubil, pentru totdeauna, în conștiința noastră de proeminenta dumneavoastră personalitate.De numele și neobosita dumneavoastră activitate de vizionar îndrăzneț. strălucit gînditor și militant revoluționar, ilustru conducător de partid și de stat, personalitate eminentă a lumii contemporane, se leagă. în același timp, dezvoltarea fără precedent a relațiilor de prietenie și colaborare ale partidului nostru comunist și ale României socialiste cu toate partidele comuniste si muncitorești, cu forțele progresiste și democratice, cu toate națiunile lumii în lupta pentru triumful dreptului și rațiunii asupra forței, pentru întronarea unor noi raporturi de deplină egalitate între state, pentru respectarea independentei si suveranității naționale, pentru colaborare si înțelegere între popoare, pentru dezarmare și pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.In înaltul post încredințat de istorie, veghind ca nimeni altul la creația, liniștea și pacea poporului nostru, îmbinați cu profundă înțelepciune statornica preocupare pentru înflorirea patriei cu grija permanentă pentru întărirea capacității ei de apărare. Gindirii originale, cutezătoare, spiritului revoluționar, novator care vă sint proprii le datorăm elaborarea și fundamentarea doctrinei militare actuale a României socialiste, ale cărei cerințe sînt concretizate în Directiva privind pregătirea militară și politică a armatei în actualul cincinal — autentic program de muncă și luptă pentru întărirea continuă a capacității de luptă a oștirii noastre.Noi, cei ce slujim patria sub faldurile drapelului tricolor, vă sîntem profund recunoscători pentru grija permanentă ce o purtați instruirii, educării și înzestrării armatei, asigurării condițiilor integrării puternice a ei în întreaga viață social-poli- tică și culturală a patriei.Sînt gravate pentru totdeauna In conștiința și inima tuturor ostașilor momentele memorabile ale întîlniri- lor cu dumneavoastră pe cîmpul a- plicațiilor tactice, la expozițiile de armament și tehnică militară, pe șantierele economiei naționale, la activele de partid pe armată.Mîndri de a vă fi contemporani și a munci sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, reinnoim ferm legă- mîntul sacru al tuturor ostașilor că, urnnndu-vă minunatul exemplu de dăruire comunistă, înalt devotament și înflăcărat patriotism, vom acționa cu cea mai mare răspundere pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului, a tuturor sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale, a indicațiilor date la convocarea- bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei, a obiectivelor fixate în Directiva dumneavoastră. însuflețiți de prezentul socialist, înfloritor, încrezători in viitorul comunist al patriei, înfăptuind neabătut politica partidului, ordinele dumneavoastră, ostașii țării sînt ferm1 hotăriți să în- tîmpine. asemenea întregului popor, cu succese tot mai mari in toate domeniile cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, cel de-al XIII-lea Congres al e- roicului nostru partid.Vă încredințăm, mult1 stimate tovarășe comandant suprem, că vom milita cu exigență și responsabilita

te pentru ca armata să fie gata oricînd ca, la chemarea patriei și partidului, la ordinul dumneavoastră, să-și îndeplinească misiunea de a a- păra, împreună cu unitățile Ministerului de Interne, gărzile patriotice și celelalte formațiuni populare, cu întregul popor, cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea Republicii Socialiste România.La sărbătorirea zilei dumneavoastră de naștere, cu inimile vibrind de bucurie, vă rugăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți onorul solemn al oștirii române. împreună cu tradiționala urare : La mulți ani 1în mesajul Consiliului de conducere al Ministerului de Interne se spune : Cu prilejul împlinirii a peste cinci decenii de activitate revoluționară, a zece ani de la învestirea dumneavoastră, prin voința unanimă a întregii națiuni, în suprema funcție de Președinte al României și la aniversarea zilei de naștere, Consiliul de conducere al Ministerului de Interne, în numele întregului personal, vă roagă, cu sentimente de nețărmurită dragoste, profund devotament și înaltă prețuire, să primiți cele mai alese urări de multă sănătate, deplină fericire și viață îndelungată în fruntea partidului și a statului, pentru triumful socialismului și comunismului pe pămîntul patriei, pentru gloria și măreția României socialiste.în aceste momente înălțătoare, în cuget și simțire cu toți fiii țării, vă aducem, din adîncul inimilor, un vibrant omagiu dumneavoastră, fiul cel mai iubit și stimat al națiunii, strălucit conducător de partid și de stat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, strateg și ctitor de țară nouă și mîndră, pentru contribuția decisivă pe care o aveți Ia elaborarea și înfăptuirea politicii interne șt internaționale a României socialiste, la îmbogățirea creatoare a teoriei revoluționare, la ridicarea patriei noastre pe trepte mereu mai înalte ale dezvoltării și civilizației, pentru tot ceqa ce faceți spre binele și fericirea întregului nostru popor.Această mare sărbătoare aniversară constituie pentru noi un nou și minunat prilej de a vă exprima a- dînca recunoștință față de marile realizări repurtate de poporul nostru în anii de cind Ia cîrma destinelor națiunii vă aflați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care, prin exemplul luminos de dăruire patriotică, de activitate revoluționară, dedicată împlinirii idealurilor socialiste, ați conferit dimensiuni' noi și de mare amploare dezvoltării României contemporane, făcînd ca perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, ție care, cu legitimă mîndrie patriotică, o numim „Epoca Ceaușescu", să se înscrie ca cea mai fertilă și mai rodnică in împliniri din milenara istorie a acestui străvechi pămint.împreună cu întregul nostru popor, ne manifestăm plenar admirația și totala adeziune față de noile și strălucitele inițiative pe care le promovați cu remarcabilă consecvență, față de impresionanta și neobosita dumneavoastră activitate pusă statornic in slujba apărării păcii mondiale, pentru preîntimpinarea u- nei catastrofe nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și apărarea drep.ului fundamental al națiunilor la viață, la libertate și independență.însuflețiți de luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că vom acționa cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, militind cu întreaga noastră capacitate in vederea respectării legalității socialiste și a normelor de conviețuire socială, apărării cu vigilență și devotament a cuceririlor noastre revoluționare, a intereselor supreme ale patriei, partidului și poporului.Momentul solemn al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, marcarea a peste 50 de ani de activitate revoluționară și a împlinirii a 10 ani de cind. prin voința unanimă a națiunii. ați fost ales întîiul președinte al României — se spune în mesajul consiliului de conducere al Departamentului securității statului — ne oferă minunatul prilej de a vă ruga, în mod respectuos, să ne permiteți a vă adresa, din partea Consiliului de conducere al Departamentului securității statului, a tuturor organelor de securitate cele mai calde urări de sănătate deplină, multă putere de muncă, fericire și viață îndelungată, spre binele și prosperitatea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România, pentru pace și securitatea lumii.îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe comandant suprem, ca, într-un cuget cu țara, să vă adresăm, din adîncul inimii, un vibrant omagiu ostășesc de aleasă prețuire, deosebită stimă și profundă recunoștință pentru dăruirea nețărmurită, cutezanța revoluționară, clarviziunea științifică și patriotismul înflăcărat cu care conduceți destinele poporului român, opera de ctitorire a României modeme, libere și suverane, înălțarea ■patriei noastre pe treptele luminoase ale socialismului și comunismului.Vă raportăm, și cu acest minunat prilej, mult stimate tovarășe comandant suprem, că în întreaga noastră muncă și viață ne vom călăuzi de strălucitul dumneavoastră exemplu, în vederea îndeplinirii cu competentă și răspundere comunistă a misiunilor încredințate, pentru aplicarea în mod ferm a legilor, hotăririlor de partid, indicațiilor și orientărilor pe care le primim in mod permanent din partea dumneavoastră.Cu aceste înălțătoare gînduri și fierbinți sentimente, vă rugăm să ne îngăduiți să vă adresăm, cu toată căldura inimilor noastre, tradiționali urare „La mulți ani !“.Să trăiți, tovarășe comandant «u- prern !



PAGINA 6 SClNTEIA — vineri 27 ianuarie 19&4

r

Calde mesaje din întreaga țară adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării 
a peste o jumătate de veac de activitate revoluționară și a zilei sale de naștere

în aceste clipe de aleasă sărbătoare 
în care partidul si poporul cinstesc conducătorul — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN — vă adresăm, la aniversarea zilei de naștere, cu recunoștință și nemărginit respect, înaltă stimă și profundă admirație, cele mai calde și sincere felicitări, vibrante urări de sănătate deplină și fericire, ani multi și rodnici de viată spre binele și măreția patriei și triumful păcii in lume, pentru ca neîncetat, urmînd pilda dumneavoastră strălucitoare, națiunea să urce noi trepte spre comunism.Mîndri de a vă avea in fruntea partidului și țării, vă exprimăm la această scumpă aniversare recunoștința fierbinte cu care comuniștii, toți locuitorii acestui vrednic meleag vă înconjoară statornic, împreună cu toți fiii patriei, pentru dăruirea supremă, cu care acționați neobosit pentru ca România Socialistă să înainteze încrezătoare spre noi orizonturi de fericire și bunăstare, de progres și civilizație.Comuniștii, toți oamenii muncii din Județul Alba vă asigură, iubite conducător, că nu cunosc ideal mai înalt decît slujirea țării și, urmîndu-vă neasemuitul exemplu, se angajează ca prin eforturi sporite să ridice la cote superioare de calitate și eficiență întreaga activitate din industrie și agricultură, din celelalte sectoare economice, înscriind astfel succese de prestigiu în ampla întrecere care se desfășoară în întâmpinarea celei de a 40-a aniversări a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă și Congresului al XlII-lea al partidului, evenimente de seamă în viața patriei și poporului nostru.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a împlinirii a peste cinci decenii de activitate revoluționară — sărbătoare dragă întregului popor — dorim să vă adresăm. în num<le biroului permanent al CONSILIULUI SUPREM AL DEZ
VOLTĂRII ECONOMICE ȘI SOCIA
LE A ROMÂNIEI, cele mai calde felicitări și urări. împreună cu sentimentele noastre de recunoștință pentru eroica dumneavoastră activitate pusă în slujba tării și fericirii poporului român, a păcii și dreptății in lume, exemplu pentru noi toți de dăruire si fierbinte patriotism, de înaltă consecvență revoluționară— se subliniază într-o altă telegramă.în acest moment aniversar vă asigurăm. mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, că. acționînd cu toată energia si priceperea noastră pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, vom face totul 
ca. prin întreaga sa activitate. Consiliul Suprem al Dezvoltării Economi
ce si Sociale a României să se afirme ca un organism viu. dinamic în viața tării. în întreaga operă de construcție socialistă din patria noastră, să-și aducă o contribuție sporită la îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul pe acest an. cit si pe întregul cincinal.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se arată : Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, a celui mai iubit fiu al poporului nostru, înțelept conducător de partid și de stat, înflăcărat revoluționar și patriot, personalitate dintre cele mai prestigioase și stimate ale lumii contemporane, constituie și pentru comuniștii și oamenii muncii de pe plaiurile arădene — fără deosebire de naționalitate — un prilej deosebit de a exprima sentimentele cele mai alese de dragoste și înaltă prețuire.Asemenea întregului nostru partid și popor, oamenii muncii arădeni sînt mobilizați plenar la realizarea hotăririlor istorice ale Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, întimpinind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și Congresul al XlII-lea al partidului cu realizări deosebite, militînd cu răspundere pentru traducerea în viață 
a indicațiilor și orientărilor clare pe care ni le-ați dat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1983 și la Consfătuirea de la Sinaia pe probleme de agricultură.Urmînd exemplul dumneavoastră de abnegație și dăruire în înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, vă asiguram, mult stimate tovarășe secretar general, că acționăm cu hotărîre pentru îndeplinirea exemplară a programelor de dezvoltare a industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare social- economice, pentru ridicarea nivelului calitativ al producției, reducerea cheltuielilor materiale, pentru obținerea unor producții agricole vegetale și animale superioare.Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii argeșeni, împreună cu întregul popor — se spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. — vă aduc din adîncul inimilor lor vibrante sentimente de stimă și recunoștință, de profundă dragoste șl respect, cele mai calde felicitări, însoțite de urările noastre de multă sănătate, viață îndelungată, să fiți mereu în. fruntea Partidului " munist Român, a României liste, sipre binele poporului --------al cărui fiu drag și glorios sînteți. Co- socia- nostruSărbătorindu-vă pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei de naștere, România își sărbătorește marile sale victorii comuniste și se mîndrește cu tot ce s-a înfăptuit de la Con

gresul al IX-lea de cind dumneavoastră sinteți in fruntea partidului nostru.-în numele acestor mari și impresionante înfăptuiri prezente și în județul Argeș, vă adresăm, mult stimate și iubite conducător, cele mai fierbinți mulțumiri și profunda noastră recunoștință și ne angajăm cu răspundere comunistă, revoluționară, că vom munci cu pasiune și devotament pentru îndeplinirea hotărîrilor celui de-al Xll-lea Congres al partidului, a indicațiilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră pentru înflorirea continuă a județului nostru, a scumpei noastre patrii — România socialistă.în această zi de sărbătoare, de aleasă însuflețire patriotică pentru întreaga țară, cinstim pe cel mai iubit fiu al poporului român, demn conducător al partidului și statului nostru, care întruchipează cu strălucire cele mai alese virtuți ale neamului românesc, cinstim eroica sa activitate revoluționară închinată din cea mai fragedă tinerețe luptei dirze a clasei muncitoare pentru dreptate socială și înfăptuirea idealurilor de unitate și independență națională, pentru triumful cauzei socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre — se arată în telegrama MI
NISTERULUI INDUSTRIEI CON
STRUCTOARE DE MAȘINI.în prezent, constructorii de mașini, profund recunoscători contribuției dumneavoastră hotărîtoare la dezvoltarea industriei românești, acționează energic pentru realizarea obiectivelor deosebit de mobilizatoare ce le revin pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumului de materii prime, combustibil și energie și creșterea productivității muncii, pentru a realiza un salt calitativ superior și eficiență sporită, în vederea consolidării prestigiului pe care România l-a dobindit sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRITA-NĂSĂUD al 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se menționează : Cu cele mai profunde sentimente de stimă și prețuire, dorim ca în această zi, cind întreaga noastră națiune omagiază îndelungata dumneavoastră activitate revoluționară și ziua de naștere, să vă adresăm, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, cele mai calde urări de sănătate și fericire, de ani mulți și luminoși spre binele și prosperitatea poporului, pentru înaintarea fermă, neabătută a patriei pe calea socialismului și comunismului.De numele și activitatea dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se leagă dezvoltarea fără precedent a relațiilor.de prietenie și colaborare ale partidului comunist și ale României socialiste cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu forțele progresiste și democratice, cu toate popoarele si națiunile lumii în lupta pentru întronarea unor noi raporturi de deplină egalitate între state, pentru respectarea independentei și suveranității națiunilor, pentru înțelegere și colaborare între popoare, pentru dezarmare și pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.în glas cu întreaga tară. noi. cei care trăim și muncim în județul Bis- trița-Năsăud, județ la a cărei impresionantă dezvoltare aveți o contribuție de o inestimabilă valoare, vă aducem și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe* Nicolae Ceaușescu, prinosul de fierbinte recunoștință și aleasă prețuire, dragostea nețărmurită pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru înflorirea acestei minunate vetre de pămînt strămoșesc.Cu toată căldura inimilor și cu toată dragostea nemărginită pe care v-o poartă, locuitorii meleagurilor lui Eminescu, Enescu și Iorga se alătură întregii suflări românești — se relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN — și vă adresează astăzi, cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare scumpă întregului nostru popor, un călduros și sincer „La mulți ani!“.Sîntem fericiți să vă raportăm, cu acest prilej, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industria județului au realizat sarcinile de plan pe anul 1983 cu 5 zile înainte de termen, obținîndu-se o producție- marfă suplimentară în valoare de 143,8 milioane lei, o producție netă de 170 milioane lei, iar beneficiile au fost depășite cu aproape 70 milioane lei. Și în agricultură, unde ne-am confruntat cu greutățile provocate de seceta excesivă și îndelungată, prin eforturile susținute ale oamenilor muncii din acest sector, rezultatele au fost mai bune decît în anul precedent.La această sărbătoare scumpă Întregului nostru popor, ne angajăm solemn, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă urmăm întotdeauna cu devotament și credință, să fim ostași de nădejde ai partidului, să ne aducem întreaga contribuție la înfăptuirea minunatului Program al partidului, la elaborarea căruia v-ați adus o contribuție hotărîtoare. să in- tîmpinăm cu noi succese in muncă Congresul al XlII-lea al partidului și cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Folosim acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă raportăm că minerii tării sînt angajați mai mult ca oricînd pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la cărbune și minereuri, printr-o folosire mai rațională a utilajelor din dotare, o mai bună organizare a producției si a muncii. întărirea or

dinii și disciplinei și printr-o aplicare consecventă a principiilor mecanismului economico-financiar. în vederea creșterii eficientei activității de producție în unitățile miniere. întîmpinînd astfel, cu rezultate mai bune, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Congres al partidului nostru — se spune in telegrama MINISTERULUI MINE
LOR.Totodată, permiteți-ne să ne exprimăm recunoștiința pentru sprijinul pe care îl acordați în permanentă activității noastre si să vă asigurăm că și in viitor, sub conducerea partidului, a dumneavoastră, vom munci cu toată priceperea și răspunderea pentru înfăptuirea politicii partidului și statului.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. — ne oferă fericitul prilej de a vă exprima, în numele comuniștilor, al tuturor oa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt intîmpinați pretutindeni cu bucurie,
cu înaltă stimă, cu tradiționalul simbol al deosebitei ospitalități

*

*

A

A PATRIEI MÎNDRIE
E comunist prin tot ce știe, 
E comunist prin tot ce face, 
El este-a patriei mîndrie — 
Stindard al luptei pentru pace.

E patriot prin tot ce spune, 
Și-i patriot prin tot ce scrie, 
Numele țării-l poarta-n lume — 
Steag tricolor în veșnicie.

Ion MARGINEANU*

4-.menilor muncii, români, maghiari și germani^ . 'sentimentele de adîncă dragoste, de respect și aleasă prețuire față de dumneavoastră, cel mai de seamă fiu al poporului român. conducătorul încercat și înțelept ăl partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de a cărui prodigioasă și multilaterală activitate sint indisolubil legate unitatea și imensul prestigiu al partidului, înflorirea în deplină libertate a patriei socialiste și afirmarea ei tot mai strălucitoare în viața internațională.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am încheiat anul 1983 cu o depășire a planului la producția marfă industrială de peste 1,2 miliarde lei și la producția netă de aproape 800 milioane lei, în condițiile creșterii productivității muncii cu peste 4 500 lei pe om al muncii, al obținerii unor importante economii de materii prime, materiale și energie. Rezultate mai bune au fost obținute și în agricultură, precum si în celelalte sectoare ale activității economico-sociale.Răspunzînd vibrantelor dumneavoastră chemări și îndemnuri, sîntem hotăriți să întîmpinăm cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român cu realizări de virf în toate domeniile.în aceste momente cînd orologiile timpului marchează solemn aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a peste 50 de ani de neobosită și pilduitoare activitate revoluționară consacrată triumfului idealurilor socialismului și comunismului pe pămîntul României — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂI
LA AL P.C.R. — comuniștii, toți locuitorii județului nostru, puternic angajați în procesul înfăptuirii hotăririlor Congresului al Xll-lea al partidului, vă roagă, cu profund respect, caldă afecțiune si prețuire, să primiți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, omagiul nostru fierbinte. 

cordiale felicitări, cele mal alese urări de sănătate, fericire, viață Îndelungată și prosperitate.Cu inimile vibrind de aleasă emoție la această măreață sărbătoare, sentimentele noastre ' de dragoste și puternică recunoștință se îndreaptă spre dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru fiu al neamului românesc, care reprezentați în conștiința tării un strălucit exemplu de înalt devotament și înflăcărat patriotism, de militant neînfricat pentru dreptate și libertate, pentru cauza independenței și suveranității patriei, a bunăstării și fericirii poporului.Toți cei ce trăim și muncim în acest mîndru colț de patrie, expri- mindu-ne calda mulțumire și profunda recunoștință pentru sprijinul permanent pe care îl acordați județului nostru. în continua lui devenire socialistă. string uniți în simțire și faptă. dăm glas nemărginitei gratitudini pentru strălucirea cu care Încununați acest măreț ev de istorie multimilenară. legindu-ne solemn să nu precupețim nici un efort in lupta și mun-
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ca țării pentru a marca aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă șt antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Congres al partidului cu succese deosebite în toate domeniile de activitate.Exprimînd prin fapte de muncă totalul atașament fată de prodigioasa dumneavoastră activitate revoluționară. vă adresăm cele mai vii mulțumiri. izvorîte din adîncul inimii, pentru sprijinul pe care îl acordați agriculturii, pentru grija ce o manifestați, zi de zi, in vederea promovării celor mai corespunzătoare căi și soluții. menite să determine progresul mai rapid al acestei ramuri de bază a economiei naționale. înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, se menționează in telegrama MINISTE
RULUI AGRICULTURII ȘI INDUS
TRIEI ALIMENTARE.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că procedăm cu energie și intransigentă la aplicarea tuturor măsurilor menite să asigure îmbunătățirea calitativă a întregii noastre activități, prin promovarea unui stil de muncă dinamic și eficient. în care să primeze disciplina fermă, răspunderea partinică si intransigenta fată de deficiente, urmărind ca toți oamenii muncii din agricultură să contribuie cu toate puterile lor la efortul general al țării destinat prosperității patriei și poporului nostru.Emoționantul prilej al aniversării Îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare, de peste 50 de ani. și al zilei de naștere, ne oferă posibilitatea, mult stimate si iubite tovarășe secretar general al partidului. Nicolae Ceaușescu. eminent conducător al partidului si statului nostru. personalitate proeminentă a vieții politice internaționale — se spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. — să vă adresăm. împreună cu comuniștii, cu întregul popor, omagiul nostru fierbinte și cea mai profundă recunoștință pentru înalta răspundere cu care ne conduceți destinele. pentru abnegația fără egal 

pusă în slujba intereselor supreme ale poporului. împreună cu tradiționala urare : Să ne trăiți ani multi și fericiți, cu sănătate și neobosită putere de muncă creatoare, pentru gloria României socialiste !Istoria mișcării muncitorești și a partidului nostru — parte integrantă a istoriei poporului român — înscrie cu litere de aur neînfricarea cu care ați înfruntat teroarea regimului bur- ghezo-moșieresc. eroismul dumneavoastră pilduitor în lupte împotriva fascismului, contribuția adusă Ia înfăptuirea revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și cucerirea puterii populare, pentru înfăptuirea celor mai profunde transformări economico-sociale din milenara existentă a poporului român.îndreptăm și în aceste momente sărbătorești simțămintele noastre de vie gratitudine pentru aportul dumneavoastră de covîrșitoare însemnătate Ia făurirea marilor prefaceri revoluționare ce au înnoit chipul patriei in anii parcurși de la Congresul al IX-lea. forum care, indeplinind 

mandatul Încredințat de Întregul partid și popor, v-a ales în funcțiile supreme de conducere a partidului și statului,în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spune: într-o deplină unitate de gind și faptă cu întregul popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe străvechile meleaguri clujene, cu prilejul aniversării a peste 50 de ani de neobosită activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, vă roagă, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți omagiul lor fierbinte, aleasa prețuire și admirație pentru excepționala activitate teoretică și practică ce o des- fășurați în fruntea partidului și țării, pentru clarviziunea, fermitatea și consecvența revoluționară cu care conduceți poporul român în vasta și multilaterala ascensiune socialistă și comunistă a patriei.împreună cu întregul popor, trăim sentimente de legitimă mîndrie patriotică generate de prestigiul și locul pe care România le-a ciștigat pe toate meridianele globului, datorită laborioasei și neobositei dumneavoastră activități internaționale, contribuției cu adevărat excepționale pe care o aduceți la soluționarea constructivă a marilor probleme cu care se confruntă astăzi omenirea.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea și voința noastră unanimă de a vă urma neabătut, cu înalt devotament, de a munci cu dăruire și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor economico-sociale ce ne revin pe anul 1984 și pe întregul cincinal, spo- rindu-ne, astfel, contribuția la înflorirea și prosperitatea scumpei noastre patrii, România socialistă.La această mare sărbătoare, scumpă întregului popor. împlinirea a peste 50 de ani de activitate revoluționară și -aniversarea zilei dumnea,- voastră de naștere, vă rugăm să ne permiteți ca. în numele comuniștilor. al întregului colectiv de oameni ai muncii din MINISTERUL INDUS
TRIEI METALURGICE, să vă urâm 

din toată inima multă sănătate, viață îndelungată, spre binele și prosperitatea poporului român, pentru continua propășire a României socialiste.în acest moment solemn si scump, ne îndreptăm gindurile si căldura, inimilor noastre către dumneavoastră. stimate si iubite conducător, ne exprimăm cele mai profunde sentimente de recunoștință pentru grija și sprijinul pe care il acordați dezvoltării industriei noastre metalurgice.în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. se subliniază : Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere oferă comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Dîmbovița un nou prilej pentru a exprima cele mai calde sentimente de dragoste aleasă, pentru a vă aduce, odată cu întreaga națiune, un profund omagiu de stimă și înaltă considerație pentru imensa activitate patriotică pe care o desfășurați, cu totală dăruire, fermitate revoluționară și clarviziune științifică pentru edificarea societății socialiste și comuniste, pentru ridicarea României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Ne exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, nemărginita bucurie de a vă avea în fruntea partidului și statului' pe dumneavoastră, cel mai iubit și respectat fiu al poporului nostru. înflăcărat patriot, eminent conducător de partid și de stat, personalitate proeminentă a vieții politice mondiale, de a fi contemporani acestei epoci minunate pe care o numim cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Ceaușescu", perioadă istorică ce a dat valoare supremă orânduirii" noastre socialiste.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că idealul cel mai scump al oamenilor muncii din județul Dîmbovița este de a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele ho- tărîri ale Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se arată : în această sărbătorească zi de ianuarie, înscrisă cu litere de aur în cartea istoriei naționale, cind întregul popor vă omagiază ca pe cel mai de seamă și iubit fiu al său, cu prilejul împlinirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, comuniștii, toți locuitorii județului Giurgiu, uniți in cuget și simțire, vă adresează cu adîncă emoție și bucurie, cu profunde sentimente de dragoste și respect, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de ani mulți și luminoși, spre binele și prosperitatea națiunii noastre socialiste, al cauzei socialismului și păcii in lume.Făcînd bilanțul acestei perioade deosebit de fertile, asemeni tuturor fiilor pămîntului românesc, oamenii muncii din județul Giurgiu dau o înaltă apreciere rolului hotărîtor pe care l-ați avut și îl aveți în dinamizarea întregii opere de construcție a noii societăți, în elaborarea și aplicarea celor mai corespunzătoare soluții pentru accelerarea progresului economic și social al țării, în dezvoltarea puternică, pe trepte calitativ superioare, a industriei socialiste, în amplasarea echilibrată a forțelor de producție în toate județele.Comuniștii, toți locuitorii județului Giurgiu, cinstind cu cele mai alese sentimente cei peste 50 de ani de activitate revoluționară și ziua dumneavoastră de naștere, își sporesc strădaniile creatoare pentru creșterea calității și. eficienței în industrie, pentru obținerea unor producții record in agricultură, pentru perfecționarea continuă a activității politice, economice, sociale și cultural-educative.în aceste momente de profundă vibrație patriotică — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GORJ AL I’.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN — nutrim înalte satisfacție de a vă fi contemporani, de a trăi și munci sub conducerea și lumina inestimabilei dumneavoastră pilde de abnegație și dăruire, Sîntem mîndri să vă urmăm cu devotament, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, conducătorul înțelept, bărbatul vizionar, înflăcăratul patriot, revoluționarul consecvent, omul între oameni, care, de-a lungul tumultuoasei vieți, nu ați cunoscut odihna în lupta pentru realizarea celor mai nobile idealuri ale poporului român.Anii de rodnice împliniri socialiste, inaugurați de Congresul al IX-lea al partidului, au pus în fața întregii omeniri, cu forța de convingere a celor mai grandioase fapte, valențele inepuizabile ale ilustrei dumneavoastră personalități, impresionanta e- nergie si patosul revoluționar, spiritul de totală consacrare cu care acționați in vederea propășirii gliei strămoșești. a dezvoltării libere și demne a fiecărei națiuni.Sărbătorirea celui mal iubit fiu al națiunii constituie pentru oamenii muncii gorjeni puternic imbold de a-și înzeci eforturile, de a acționa cu totală abnegație pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor complexe ce le revin. Vă încredințăm cu fermitate comunistă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că minerii, petroliștii, energeticienii, constructorii, toți cei ce muncesc in industria și agricultura județului nostru sînt hotăriți să transpună în viață orientările și indicațiile date de dumneavoastră, să facă din anul celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei și al Congresului al XlII-lea al partidului un an al saltului calita

tiv, al înaltei eficiente în toate sectoarele vieții economico-sociale și spirituale.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se menționează : Oamenii muncii care trăiesc și își desfășoară activitatea pe acest străbun meleag românesc — mineri și siderurgiști, energeticieni si constructori. lucrători ai ogoarelor, români. maghiari, germani și de alte naționalități, vă aduc, toți laolaltă, prinosul lor de dragoste și recunoștință pentru credința cu care ați slujit și slujiți cauza partidului și a poporului, mărețele idei călăuzitoare ale socialismului și comunismului, ale păcii, independentei și suveranității naționale.Județul Hunedoara, asemenea tuturor așezărilor patriei, a cunoscut o dezvoltare impetuoasă în toate domeniile de activitate, o dezvoltare fără precedent al cărei dinamizator ritm l-au imprimat și vizitele dumneavoastră de lucru in mijlocul minerilor și siderurgiștilor, energeticienilor și constructorilor.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că oamenii muncii hunedoreni. prin realizările obținute încă din primele zile ale acestui nou an, au pus cu tenacitate și angajare muncitorească baza îndeplinirii sigure a tuturor prevederilor de plan. Astfel, minerii Văii Jiului, cei ai exploatărilor și unităților de profil din întregul județ au înregistrat deja frumoase depășiri ale producției de cărbune ; siderurgiștii au elaborat suplimentar însemnate cantități de fontă, otel și laminate ; energeticienii de la Mintia și Paroșeni. prin importantele cantități de energie pulsată in sistemul energetic național, fac dovada muncii lor pline de abnegație și dăruire comunistă.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere constituie pentru membrii COMISIEI CENTRALE DE RE
VIZIE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMĂN un nou și remarcabil prilej de a vă transmite, cu profund respect și aleasă considerație, calde felicitări, cele mai cordiale sentimente, sincere urări de sănătate și viață îndelungată, mereu reînnoită putere de muncă, multă fericire — se arată într-o telegramă. JAflindu-ne la începutul anului care marchează împlinirea a patru decenii de la marea victorie a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă și in. cursul căruia va avea loc cel de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român, dorim să ne reafirmăm cu nestrămutată hotărâre adeziunea noastră deplină la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, la inițiativele întreprinse de România, de președintele ei, menite să conducă la depășirea situației grave create în Europa și in lume, Ia eliminarea primejdiei de război, la restabilirea climatului general de înțelegere și pace între popoare.în aceste clipe de scumpă sărbătoare, dăm glas gîndurilor și simță- mintelor de profundă stimă. înaltă prețuire si respect pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HARGHITA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN, și folosim minunatul prilej al împlinirii a peste cincizeci de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă adresa, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, din județul Harghita cele mai calde felicitări, urări de viată lungă și fericită, multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.în conștiința generațiilor de azi și ale celor viitoare, grandioasele iz- binzi ale țării, obținute îndeosebi în perioada de după Congresul al IX- lea. imensul prestigiu al României pe plan internațional sint indisolubil legate de prodigioasa activitate, ce-o desfășurați in fruntea partidului și statului nostru.în aceste momente de unică vibrație sărbătorească, prin care partidul și tara cinstesc aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, permite- ți-ne și nouă, tuturor harghitenilor. să vă aducem prinosul nostru de recunoștință pentru grija părintească și participarea nemijlocită la înflorirea multilaterală a acestor străbune plaiuri românești.Vă rugăm ca în numele laminoriș- tilor, inginerilor, tehnicienilor, al tuturor oamenilor muncii din ÎNTRE
PRINDEREA DE ȚEVI REPUBLICA, să primiți, cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a împlinirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară, omagiul nostru fierbinte, cele mai calde și sincere felicitări, sentimentele noastre de profundă stimă și nețărmurit devotament, de fierbinte recunoștință, pe care le nutrim față de dumneavoastră, ctitor al României socialiste moderne, ilustru militant . al mișcării comuniste și muncitorești revoluționare, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane — se menționează într-o altă telegramă.îngăduiți-ne să vă asigurăm, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort în vederea mobilizării noastre exemplare pentru transpunerea în viață a Programului parti-', dului și ne angajăm să îndeplinim în cele mai bune condiții sarcinile de plan pe anul 1984, în condițiile reducerii continue a consumurilor de metal, energie electrică și combustibil. asigurînd în acest fel o eficiență ridicată și o calitate superioară a produselor uzinei noastre.
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CELUI DE-AL XII-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SRI LANKACOLOMBO Stimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Sri Lanka, comuniștilor. tuturor oamenilor muncii din Sri Lanka un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.Congresul dumneavoastră are loc la puțin timp după aniversarea a 40 de ani de la crearea Partidului Comunist din Sri Lanka, eveniment de importanță istorică in viața partidului, a clasei muncitoare, a poporului din Sri Lanka.Poporului român îi este bine cunoscută activitatea partidului dumneavoastră, care, alături de alte forțe politice naționale, depune eforturi susținute consacrate promovării intereselor vitale ale maselor largi populare, dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare a țării, triumfului idealurilor democrației, progresului, păcii și socialismului.Exprimîndu-ne și cu acest prilej satisfacția pentru evoluția raporturilor de prietenie și solidaritate statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Sri Lanka, avem convingerea că acestea se vor dezvolta și în viitor spre binele și în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, securității și colaborării internaționale.Vă adresăm, stimați tovarăși, urări de succes deplin în înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de congresul dumneavoastră, spre binele și prosperitatea poporului din Sri Lanka.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Republicii India

TELEGRAME EXTERNE

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii India, ambasadorul acestei țări la București, Kanwar Gajendra Singh, a oferit, joi, o recepție.Au participat Ludovic Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, Gheorghe Caranfil, ministrul industriei chimice. Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntului.
t V

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Să rezolvăm împreună. Matema

tică (consultații pentru elevii cla
sei a VIII-a)

25.20 Ecran de vacanță — desene ani
mate

15.30 India — reportaj
15.50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.30 Concertul (color). Film inspirat de 

Rapsodia română nr. 1 în La ma
jor opus 11 de George Enescu

20.50 Cadran mondial. România — 
Ceaușescu Pace

21,05 Omul, măsura tuturor lucrurilor. 
Documentar

21.30 Floarea din grădină — emisiune- 
concurs

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

0 ÎNDATORIRE, 0 OBLIGAȚIE A CONSILIILOR POPULARE, A TUTUROR CETĂȚENILOR

Cgnsumul de energie - cu 50 h sută mai mic !
J 3Se știe că, în cele mai multe localități, consumul de energie electrică, a | fost redus in . sectorul .casnip cu 50 la sută și chiar sub âce&t pro-c cent. E o dovadă limpede, a înțelegerii de' către cetățeni a situației actuale : prin economisirea drastică a energiei în consumul casnic și public se asigură continua funcționare a fabricilor, desfășurarea normală a producției. La rezultatele amintite, o mare contribuție și-au adus consiliile populare, întreprinderile de rețele electrice, activul obștesc din fiecare localitate. Prin măsuri ingenioase, prin inițiative simple, la îndemina oricui, localitățile au reușit să se încadreze rapid în limitele consumurilor actuale, să răspundă cu promptitudine cerinței de reducere fermă a consumului. Se pare însă că nu peste tot această necesitate a fost bine înțeleasă...Discutam, de pildă, la Bîrlad — municipiu aflat în plină înnoire si dezvoltare — cu șeful centrului I.R.E., tovarășul Traian Iordăchiță. Dînsul ne mărturisește din capul locului și deschis că „s-a cam scăpat din mină controlul energiei din gospodăriile populației". Practic, situația întocmită pe 20 de zile se prezintă astfel : față de cota de e- nergie pentru consumul casnic repartizată municipiului Bîrlad. există în această scurtă perioadă o depășire de... 644 MWh !— Ce reprezintă pentru industria din localitate această depășire considerabilă fată de normele reduse 

de consum ?— Ea este egală cu trebuințele energetice pe timp de 32 de zile ale Fabricii de vigonie sau ■ ale întreprinderii de elemente pneumatice si aparate de măsură.Analizînd „desfășurătorul" întocmit se observă că în unele zile consumul este aproape dublu fată
OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!

în interesul dezvoltării continue a economiei naționale, să acționăm cu toții, cu 
pricepere și perseverență, cu înalt spirit gospodăresc - în întreprinderi și instituții, în 
căminele noastre, în localitatea în care trăim și muncim - pentru economisirea severă 
a energiei electrice, pentru folosirea fiecărui lcilowatt-oră, a fiecărui gram de combus
tibil cu maximum de răspundere și eficiență !

cinema
© Stejar — extremă urgență : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30. 
© Un petic de cer : SCALA (11 03-72) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 8; 12; 14; 16; 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
® Vis de ianuarie : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Angela merge mai departe : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
© Ecaterina Teodoroiu : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 12,30; 15; 17,30; 20.
© Program de desene animate —- 9; 
11; 13; 17,30, Nea Mărin miliardar — 
14,45; 19,15: DOINA (16 35 38).
© Artista, dolarii și ardelenii : BU- 
ZEȘTI — (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19.30. 
© Povestea călătoriilor : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
©T Miezul fierbinte al pîinii : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 10,30; 14: 16; 
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 10,15:
12,15; 14,15; 16,15; 18.15; 20.15.
© O lebădă iarna : VIITORUL 
(11 48 03) - 15.30: 17.30: 19.30.
® Dragostea și revoluția : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.30; 15: 17: 19. TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20.

Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii altor ministere și instituții centrale, oameni de artă și cultură.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul 
cuprins între 27 ianuarie, ora 20 — 30 
ianuarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
relativ rece la începutul intervalului, 
apoi în curs de încălzire. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
vestul țării în ultimele zile, cînd vor 
cădea precipitații locale, sub formă de 
ploaie, lapoviță șl ninsoare. în rest A 
ninsori izolate. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
din sectorul sudic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 10 șl 
zero grade, local mai coborîte, iar cele 
maxime între minus 2 și plus 8 grade. 
Ceață locală cu depunere de chiciură. 
Izolat, condiții de polei în vestul și 
centrul țării. în București : După o 
răcire ușoară de la începutul interva
lului, .vremea se va încălzi din nou. 
Cerul va fi variabil, favorabil ninsorii 
slabe în primele zile. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 4 și zero grade, iar 
cele maxime între plus 1 și plus 5 
grade. Ceață dimineața și seara. (Hor- 
tansa Jude, meteorolog de serviciu).

@ @

de cel admis. Șînt1 depășiri de cite 20 sau 30 și chiar 35 MWh ț. —..'iCe. măsuri operați venali, întreprins pentru a stopa depășirile și; a vă încadra in norme ?— Am intensificat, firește, controlul și am prelungit perioada de întrerupere a curentului in unele cartiere. Alte posibilități nu avem.Verificăm afirmația în acte. Și constatăm că în zilele imediat următoare. după ce au fost întreprin-
De ce la Bîrlad consumul casnic depășește 

haremurile admise

se „măsurile" anunțate, depășirea nu mai era de 20—30 MWh. ci de... 41. respectiv 4£ MW’h ! După o altă confruntare de acte observăm că numărul deplasărilor pe teren ale echipelor I.R.E. a fost... același ca înainte de zilele „intensificării" controlului. iar numărul orelor de întrerupere a curentului, de asemenea. identic cu cel' existent în fiecare zi : între 2 si 4 ore zilnic.De ce ? E oare posibil ca o măsură atît de serioasă, reducerea cu 50 Ia sută a energiei în consumul casnic, să fie ignorată sau tratată cu atita ușurință ? Șeful centrului I.R.E. afirmase că a fost intensificat controlul. Să presupunem. Împotriva tuturor evidentelor, că așa stau lucrurile, că unele controale nu ar fi fost menționate în actele întreprinderii. Dar cu ce s-au soldat aceste controale ? In tot municipiul au fost găsite doar 30 de gospodării în care se făcea risipă. Atît si nimic mai mult — în timp ce sute de

© Cancan frenetic : UNION (13 49 04)
— 9,38: 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© De dragul tău, Anca : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Dragostea și regina : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Fără panică, vă rog : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Capturați-i la barieră : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20. 
© îndrăgostit la propria dorință : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Rubedeniile : POPULAR (25 15 17)
— 15,30; 17.30; 19,30.
© Gară pentru doi ; CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
© Naufragiul : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Strada Hanovra : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 16; 
18,15; 20.15, GLORIA (47 46 75) — 8,30; 
10.15: 14,15; 16,15; 18,15; 20,15.
© Afacerea Pigot: FEROVIAR (50 51 40)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20, FLAMURA (85 77 12) — 
8,15; 12; 14; 16; 18; 20.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul thailandez mi se alătură în a aprecia în mod deosebit mesajul dumneavoastră de felicitări și urările primite cu ocazia zilei naționale a țării noastre. La rindul meu, adresindu-vă calde urări, îmi exprim speranța că raporturile fericite de prietenie dintre țările noastre vor continua să se dezvolte in anii care vin.
BHUMIBOL

Regele Thailandei

A apărut broșura

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru privind 

activitatea în agricultură, dezvoltarea mai 
puternică a producției vegetale și animale 
în gospodăriile personale ale membrilor 
cooperatori și ale producătorilor particulari 

17 ianuarie 1984
EDITURA POLITICĂ

Au început probele de navigație 
pe Canalul Dunăre — Marea NeagrăConstructorii celei mai mari lucrări de investiții din ©România, Canalul Dunăre—Marea Neagră, au omagiat cei peste 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea zilei de naștere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, printr-un nou și remarcabil succes, decisiv pen" tru darea in folosință a magistralei de ape care străbate Dobrogea. Astfel, joi. 25 ianuarie, la ora 14, primul convoi de nave tractate- de remorcherul de mare capacitate „Galați" a început probele de navigație trecînd prin ecluza de la Cernavoda pe traseul Cernavoda — Medgidia — Basarabi, localități care au devenit, începînd de la această dată, porturi fluviale.Primul convoi standard a fost

MWh se consumă peste norma aprobată. Fără nici o îndoială, e vorba de un control formal,, și de^măsuri , fictive, principalul vinovat făcîn- du-se conducerea I.R.E., care trebuie trasă la răspundere cu severitatea cuvenită.Contrariat! de faptul că măsuri clare, precise, obligatorii, cu aplicabilitate în întreaga tară sînt nesocotite intr-o asemenea manieră, am căutat să aflăm și părerea factorilor 

responsabili de la consiliul popular, să vedem cum acționează chiar ei pentru reducerea consumului de curent cu 50 la sută.în acest scop am încercat in două rinduri să aflăm părerea vicepreședintelui de resort care se ocupă direct de problema consumului de energie pe municipiu, tovarășul Viulet lordache.— Toate informațiile care vă interesează — ne-a relatat interlocutorul — le puteti obține de la secretarul comitetului executiv sau de la tovarășul Munteanu. Și eu le Primesc tot de la ei. Nu știu nimic în tdus.Retinînd această........autoapreciere",am apelat la cei indicați. Discutăm cu secretarul comitetului executiv al consiliului popular, tovarășul Dorin Blănaru. Discuție Ia care a participat si tovarășul Emilian Munteanu. vicepreședinte al consiliului municipal de control muncitoresc al activității economice și sociale. Pe

• Lanțul amintirilor : LIRA (31 71 71)
— 13,30; 16,30; 19,30.
© O afacere murdară : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 19,30, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,30.
© Capcana neobișnuită : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
© Pasărea de foc spațială : FLACĂ
RA — 13.
© Șatra î PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.

teatre
© Teatrtil Național (14 7171, sala 
mică) : Salonul — 19,30; (sala Ate
lier) : Inocentul — 19;. (sala Batiștei): 
Gimnastică sentimentală — 20.
© Filarmonica „George Enescu-" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Nicolae Boboc. So
list : Dan Iordăchescu — 19; (sala
Studio) : „Laureați ai concursurilor 
internaționale". Valeriu Rogacev — 
pian — 17,30
© Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Suzana — 19. 

compus din șase barje de cite 3 mii tone fiecare, avînd o lungime totală de 296 metri, lățimea de 26,8 m și un pescaj de 3,80 metri. Operațiunea trecerii cu succes a convoiului prin ecluza de la Cernavoda a fost condusă și supravegheată de autoritățile fluviale și de transport, cu participarea proiectanților și constructorilor acestui mare obiectiv hidrotehnic și de navigație. în prezent, constructorii Canalului Dunăre—Marea Neagră sînt angajați cu toate forțele în finalizarea lucrărilor ultimului tronson, în dreptul localității Cumpăna, astfel incit in scurt timp întregul traseu de 64,2 km al magistralei de ape dintre Dunăre și Marea Neagră să fie predat navigației. (George Mihăes- 
cu, corespondentul „Scînteii").

asin

scurt, aflăm că evoluția consumului 
în sectoarele neproductive fiii a îpst' 
urmărită-, (abia.-în ziua deplasării ; noastre la Birlâd, specialiștii centrului I.R.E. au realizat calculul pe zile, ei înșiși părînd uimiți de depășirile înregistrate) ; că Ia municipiu 
nu există încă un plan de măsuri 
special pentru reducerea consumu
lui cu 50 la sută ; că, practic, n-a 
avut loc nici o acțiune de antrenare 
propriu-zisă a activului obștesc în 
această direcție.S-a ținut. în decembrie, o singură ședință cu reprezentanții asociațiilor de locatari, la care, intre altele, s-a amintit ceva și de energia electrică. Ni s-a mai spus că au fost afișate, în schimb, la intrările în blocuri, foi , volante cu date și cifre sugestive despre necesitatea și căile concrete de economisire a energiei electrice. Le-am căutat Prin oraș. Nici urmă de foaie volantă, fee str. Ștefan cel Mare, la blocurile nr. 4 și 6. am discutat si cu ci ti va locatari : nu văzuseră și nici nu auziseră despre economia de curent electric decît la radio, la televiziune. Poate că au fost prea puține foi volante tipărite...Desigur, sînt carențe grave ale căror efecte negative se văd în persistenta manifestărilor de risipă. De neinteles ne apare faptul că organele locale de partid nu au dispus măsurile cuvenite, nu au exercitat controlul necesar incit consiliul popular să îndrepte neîntîrziat a- ceastă 6ituatie. Reducerea cu 50 la sută a consumului casnic și public de energie electrică nu este' o sarcină facultativă, ci obligatorie, pentru toate consiliile populare, pentru toți cetățenii.

Gh. GRAURE

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Misterul Agamemnon — 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Micul infern — 19,30; (sala 
Studio) : Trăsura la scară — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta conver
sației — 18.
© Teatrul satlric-muzlcaî ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bun venit Ia Rapsodia
— 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) 
Operație de întinerire — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10. 
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Anotimpurile mînzului — 10; Intîlniri 
muzicale — 18,30.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Bună seara, domnule Wilde
— 19.30.

Comunicat cu privire la ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic ReciprocLa Moscova a avut loc ședința a 109-a a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care au participat reprezentanții țărilor în Comitetul Executiv. locțiitori ai șefilor de guveriie.Din partea țării noastre a participat tovarășul Ioan V. Totu, viceprim-ministru al guvernului, reprezentantul Republicii Socialiste România în C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările membre ale C.A.E.R. și ale activității consiliului. In vederea îndeplinirii hotăririlor ședinței a XXXVII-a a Sesiunii C.A.E.R., au fost stabilite măsuri referitoare la folosirea mai deplină a posibilităților colaborării in cursul coordonării planurilor economice pe virtorul cincinal, la introducerea în economiile naționale a rezultatelor cercetărilor științifice și tehnice comune, la organizarea colaborării în domeniul automatizării producției. Au fost adoptate, de a- semenea, hotăfîri îndreptate spre perfecționarea în continuare a funcționării în paralel a sistemelor elec- troenergetice interconectate ale țărilor membre ale C.A.E.R.

NAȚIUNILE UNITElucrările Comitetului pregătitor al Conferinței internaționale a populației 
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite se 
desfășoară lucrările Comitetului pregătitor al Conferinței internaționale a 
populației, care urmează să aibă loc in Mexic, in luna august.Principalele probleme aflate în. dezbaterea comitetului se referă la analiza și evaluarea punerii în aplicare a planului mondial de acțiune adoptat la Conferința mondială a populației de la București, din 1974, precum și elaborarea unor recomandări privind continuarea aplicării prevederilor planului mondial, care să fie supuse examinării -conferinței din Mexic.Din biroul comitetului pregătitor România face parte in calitate de vicepreședinte.în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român a prezentat pe larg concepția partidului Și statului nostru in problematica populației, ca factor determinant al progresului economic și social al fiecărui popor. El a evidențiat, totodată, dreptul suveran al fiecărui stat de a-și elabora propria politică demografică, de a adopta măsurile pe care le consideră cele mai potrivite. în conformitate cu interesele sale naționale, ținînd seama de condițiile economice, sociale și culturale specifice ale fiecărei țări. Au fost reliefate măsurile concrete luate

SEStUNEA ADUNARII POPULARE SUPREME A R.P.D. COREENE

• ? ^..-Pentru solutionarea pașnica
si independența aPHENIAN 26 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor sesiunii Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene — la care participă Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, alți conducători de partid și de sțat — Hă Dăm. membru . al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.C., președintele Comitetului pentru reunificarea pașnică a patriei, a prezentat un raport. Vorbitorul a reamintit noua inițiativă a R.P.D. Coreene pentru soluționarea pașnică și independentă a problemei coreene, prin organizarea unor convorbiri tripartite, fiindu-le îngăduit autorităților sud-coreene să participe la convorbirile dintre R.P.D. Coreeană și Statele Unite. El s-a referit pe larg la conținutul acestor propuneri, mărturia efortului sincer și perseverent al guvernului R.P.D. Coreene, preocupat de a reglementa cu orice preț, pe calea dialogului și a negocierilor, criza gravă din peninsula co-

EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI INTERNATIONALE 
ÎN DOMENIUL INFORMAȚIEI - 

cerință imperioasă a epocii contemporaneJAKARTA 26 (Agerpres). —.în capitala Indoneziei au inceput lucrările Conferinței miniștrilor informațiilor din țările nealiniate, la care participă reprezentanți din 101 state. Pe agenda reuniunii se află probleme legate de instaurarea unei noi ordini internaționale în domeniul informațiilor și comunicațiilor, căile și modalitățile de extindere a cooperării în ce privește mijloacele de comunicare de masă intre țările nealiniate.Reuniunea a fost precedată de două sesiuni ale Consiliului intergu- vernamental de coordonare al țărilor nealiniate pentru problemele informațiilor. care au propus conferinței spre examinare proiectele principalelor două documente finale — „Declarația privind instaurarea unei noi ordini internaționale în domeniul informațiilor" și „Apelul de la Jakarta".Inaugurind reuniunea, președintele țării gazdă. Suharto, s-a referit pe larg la problemele edificării unei
Reformă 

constituțională în CamerunYAOUNDE 26 (Agerpres). — în cadrul unei sesiuni extraordinare desfășurate îa Yaounde. Adunarea Națională cameruneză a adoptat o refornță constituțională în baza căreia denumirea oficială a statului se schimbă din Republica Unită Camerun in Republica Camerun. Prin amendamentele aduse cartei fundamentale se desființează, de asemenea, funcția de prim-ministru și se modifică modalitățile de succesiune în fruntea statului în caz de vacanță la președinția Republicii. Conform fostelor prevederi, primul ministru succeda in mod automat la funcția de președinte. în prezent, in caz de vacanță prezidențială, interimatul funcției de șef al statului este asigurat de către președintele Adunării Naționale care va organiza în termen de 40 de zile alegeri prezidențiale, la care nu se poate prezenta in calitate de candidat.

Au fost discutate propuneri legate de perfecționarea relațiilor contractuale în domeniul comerțului exterior, inclusiv comerțul cu piese de schimb pentru mașini și utilaje. S-a trasat sarcina organelor corespunzătoare ale consiliului să continue elaborarea de măsuri îndreptate spre întărirea disciplinei contractuale.La ședința Comitetului Executiv ați fost examinate rezultatele activității Institutului internațional pentru probleme economice ale sistemului mondial socialist și definite direcțiile lucrărilor viitoare alo acestuia, avîndu-se în vedere concentrarea lor asupra elaborării celor mai actuale probleme ale integrării economice socialiste, colaborării economice și. tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R.S-au aprobat planul de lucru al Comitetului Executiv pe 1934—1985, acțiunile de contacte ale C.A.E.R. cu alte organizații economice și tehnico- științifice internaționale, precum și bugetul consiliului pe anul curent.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare tovărășească.

de statul român pe linia aplicării în viață a recomandărilor planului mondial de acțiune, in vederea asigurării unui spor demografic normal, ocrotirii sănătății și întăririi și sprijinirii familiei, pentru menținerea tinereții poporului nostru și ridicarea permanentă a nivelului de trai material și cultural al întregului popor.Reprezentantul român s-a referit la politica activă și inițiativele țârii noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru întărirea și lărgirea colaborării internaționale, pe baza unor relații de egalitate și echitate, in rezolvarea problemelor populației, subliniind necesitatea acordării unui sprijin Substanțial și sporit țărilor in curs de dezvoltare în acest sens..Au fost, de asemenea, prezentate acțiunile întreprinse pe plan național în vederea pregătirii conferinței internaționale a populației din Mexic, arătindu-se interesul deosebit pe ca- re-1 acordă țara noastră încheierii cu succes a acesteia, ca o nouă etapă în aplicarea, in continuare, a planului mondial de acțiuni de la București.

problemei coreene reeană, de a se instaura pacea și a se înfăptui reunificarea independentă a Coreii.Forul legislativ suprem al R.P.D. Coreene a adresat un apel parlamentarilor și guvernelor din întreaga lume să acorde cea mai mare atenție situației alarmante create în peninsula coreeană, să se alăture luptei poporului coreean pentru soluționarea pe cale pașnică a acestei probleme. în document Se cere S.U.A. să-și retragă fără întîrziere armele nucleare din Coreea de Sud, să renunțe la introducerea de rachete nucleare cu rază medie de acțiune și a bombelor cu neutroni, să înceteze imediat manevrele de război nuclear cum sînt „Team Spirit ’84". Documentul cheamă la desfășurarea unei ample mișcări de pace, antirăzboinice și antinucleare, pentru transformarea Asiei orientale, inclusiv a peninsulei coreene într-o zonă a păcii, denuclearizată.

noi ordini în domeniul informațiilor și comunicațiilor, care, a relevat el. ar putea constitui un instrument important în depășirea actualei ordini economice și politice. Vorbitorul a arătat că dezechilibrele din domeniul informațiilor și comunicațiilor constituie o parte a tabloului general al inegalităților existente în lumea de astăzi. Folosindu-și avansul tehnologic. statele dezvoltate inundă lumea cu știri care, pe de o parte, sînt doar in interesul țărilor industrializate, iar pe de altă parte dăunează imaginii țărilor în curs de dezvoltare.
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 26 (Agerpres). — După o situație de calm relativ înregistrată miercuri seara, noi dueluri au izbucnit, joi, între armata libaneză și milițiile druze in zona de munte situată la sud-est de capitala libaneză, informează agențiile internaționale de presă. Potrivit postului de radio Beirut, citat de agenții, în regiunea Kharroub au fost semnalate, în cursul aceleiași zile, schimburi de focuri între milițiile rivale.Pe de altă parte, in localitatea Ha- Iousieh, din sudul Libanului (teritoriu ocupat de Israel), s-au desfășurat mai multe zile consecutiv acțiuni de protest împotriva arestărilor operate de forțele israeliene de ocupație în rindul populației locale.DAKAR 26 (Agerpres). — La Dakar s-au încheiat convorbirile dintre delegațiile Organizației pentru Eliberarea Palestinei, condusă de Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., și Senegalului, in frunte cu șeful statului, Abdou Diouf, informează agenția W.A.F A.Președintele Senegalului a reafirmat. cu acest prilej, sprijinul tării sale față1 de poporul palestinian. în toate sferele, inclusiv față de drepturile- inalienabile ale poporului .palestinian la autodeterminare și înființarea unui stat independent sub conducerea O.E.P., singurul reprezentant legitim al poporului palestinian — menționează sursa citată.

LONDRA

Convorbiri 
româno- britaniceLONDRA 26 (Agerpres). — Ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale al României, Vasile Pungan, a avut la Londra întrevederi cu sir Geoffrey Howe, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, și Malcolm Rifkind, ministru de stat la Foreign Office, Exprimîndu-se satisfacția pentru cursul favorabil al dezvoltării generale a relațiilor dintre România și Marea Britanie, s-a insistat asupra necesității de a se acorda o mai mare atenție dezvoltării relațiilor economice. schimburilor comerciale si cooperării în producție, avîndu-se în vedere că economiile celor două țări oferă numeroase posibilități în această direcție.

VARȘOVIA

Intîlnire prietenească 
prilejuită de aniversarea 
semnării primului tratat 

româno-polonVARȘOVIA 26 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România si Polonia, la Ambasada țării noastre de la Varșovia a avut loc o intîlnire prietenească. Au participat Jan Glowczyk, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., Mieczyslaw F. Ra- kowski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, șefi de secție Ia C.C. al P.M.U.P., miniștri, alte persoane o- ficiale.
LUANDA

Precizări asupra activității 
diplomatice in vederea 
soluționării problemelor 

Africii australeLUANDA 26 (Agerpres). — Luînd cuvîntul Ia deschiderea lucrărilor sesiunii Adunării Naționale a Poporului, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele R. P- Angola, Jose Eduardo dos Santos, a subliniat că planul național va continua să aibă un caracter de urgentă, politica bugetară pentru anul financiar 1984 fiind orientaită spre reducerea cheltuielilor. Evocind situația de război căreia Angola îi este victimă si care ii este impusă de Republica Sud-Africană, șeful statului angolez a accentuat, necesitatea de a purta acest război just aii poporului împotriva imperialismului fără a .neglija, producția, relatează agenția ANGOP.. Jose Edyardp. ,doș Santos a relevat că, în timpul, unei recente, vizite întreprinse in Republica; Capului Ver- ■ de. o delegație a Angolei, condusă de ministrul adjunct al relațiilor externe, a avut contacte cu o delegație a- mericană „în cadru 'bilateral pentru a discuta chestiuni de interes comun, printre care și problema Africii australe". Astfel de convorbiri, a precizat în continuare președintele Angolei, se situează în cadrul unei intense activități diplomatice pentru a ajunge la încetarea agresiunilor împotriva Angolei și pentru a contribui la găsirea căilor în vederea grăbirii aplicării rezoluției 435 a Consiliului de Securitate asupra problemei namibiene. El a apreciat că sînt create toate condițiile pentru negocieri directe între Organizația Ppporului din Africa de Sud.-Vest (S.W.A.P.O.) și R.S.A., cele două părți exprimîndu-și deja public poziția în această problemă.
DELHI

Mesajul președintelui 
Indiei cu prilejul zilei 

RepubliciiDELHI 26 (Agerpres), — într-un mesaj adresat națiunii cu prilejul zilei proclamării Republicii, președintele Indiei, Giani Zail Singh, a arătat că țara sa a obținut de la. do- bîndirea independentei succese importante in întărirea economiei naționale. în cursul acestui, exercițiu financiar, care se încheie în Juna martie, s-a realizat o recoltă cerealieră record de 142 milioane tone. A crescut numărul locurilor de muncă ; guvernul își concentrează eforturile asupra unor măsuri pentru creșterea nivelului de trai al populației și pentru lichidarea inechităților sociale.în mesaj sînt reliefate eforturile Indiei pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. .
SANAA 26 (Agerpres). — în capitala R. :A. Yemen s-au încheiat lu- cările Conferinței Uniunii Interparlamentare Arabe, la care au participat delegații din 15 state arabe. Participanții s-au pronunțat în favoarea restabilirii drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului la un stat propriu, independent. Documentele adoptate mai cheamă la încetarea conflictului dintre Iran și Irak și la negocierea unei soluții drepte care să protejeze drepturile celor două țări, ia încetarea imediată a focului în Liban și la reconciliere între părțile libaneze, precum și la retragerea tuturor forțelor străine din Liban.CAIRO 26 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a declarat că tara sa aparține marii familii a statelor islamice și va rămine angajată in susținerea tuturor problemelor islamice, transmite agenția M.E.N. într-o cuvîntare rostită la Ca'ro, șeful statului egiptean a salutat rezultatele celei de-a IV-a Conferințe islamice la nivel înalt, de la Casablanca, concretizate prin reintegrarea Egiptului in rîn- durile Organizației Conferinței Islamice. adaugă sursa citată. Hosni Mubarak a subliniat, totodată, angajamentul Egiptului fată de unitatea statelor islamice.
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Elocventă ilustrare a interesului viu, deosebit față de strălucita operă teoretică a președintelui Nicolae Ceaușescu, 

față de contribuția sa de excepțională însemnătate la promovarea idealurilor păcii, libertății și progresului

Apariția în Belgia a volumului: 

„ROMÂNIA. DE LA BUREBISTA 
LA CEAUȘESCU" 

„Promotor al unei păci trainice, ai unei 
cooperări strînse între toate popoarele64

Manifestare la Roma cu prilejul apariției volumului:

„ROMÂNIA ÎN ANII SOCIALISMULUI 1948-1978“

„Nicolae Ceaușescu - o personalitate care se bucură 
de înaltă prețuire și admirație pe plan internațional44

BRUXELLES 26 (Agerpres). - La cunoscuta editură „ARTIS-HISTO- 
RIA" din Belgia, a apărut lucrarea „ROMÂNIA. DE LA BUREBISTA LA 
CEAUȘESCU", scrisă de Albert d’Haenens, profesor la Universitatea din 
Louvain-Ia-Neuve. Publicată in condiții grafice excepționale, bogat ilus
trată, cartea deschide seria unui ciclu de lucrări dedicate popoarelor și 
culturii țărilor europene.

Consacrarea primei lucrări din acest ciclu României este o expresie 
a înaltei aprecieri date rolului și contribuției țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la edificarea unei Europe unite, la crearea unui climat 
de pace și colaborare pe continentul european.

„Oamenii acestui continent, ță
rile sale — apreciază autorul lu
crării — sînt rezultatul unei ge
neze îndelungate. Popoarele eu
ropene, adînc înrădăcinate în is
toria și cultura proprie, sînt as
tăzi purtătorii unor idealuri care 
își au sursa în existența lor în
delungată și vizează viitorul Eu
ropei. Poporul român, cu o bo
gată istorie în lupta pentru liber
tate și independență, a dobîndit 
astăzi un loc de renume în Eu
ropa și în întreaga lume".

în introducerea lucrării, auto
rul subliniază că „pentru Euro
pa, România este o poartă, dar 
și o punte. Cartea de față își 
propune să demonstreze acest 
lucru văzut, dar șl constatat. 
România este o poartă care se 
deschide întregii lumi. în același 
timp, România este o punte în
tre Nord și Sud, între Est și 
Vest".

„Ne propunem să reconstituim 
și să evocăm în această lucrare 
aspecte cît mai grăitoare pri
vind istoria multimilenară a a- 
cestel țări. Peisajele sale consti
tuie aria de muncă. Populația sa 
este factorul activ, productiv. Pa
trimoniul său este o mărturie e- 
videntă a acestei activități crea
toare, ce datează din trecutul în
delungat și va continua și mîine“. 
Perspectiva este dată de faptul 
că „a te numi român înseamnă 
a te , identifica cu o istorie, a 
marca astfel o voință și un spi
rit novator". „Această voință, 
precum și spiritul de ospitalita
te și de meditație, manifestate cu 
curaj de-a lungul secolelor, ca
racterizează și astăzi acest brav 
popor".

La festivitatea de lansare a 
cărții au luat parte senatori, rec- 
torul Universității din Louvain- 
la-Neuve, președintele Consiliului 
de administrație al editurii „Artis 
Historia"', profesori, ziariști, oa
meni de cultură.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, A. d’Haenens a declarat 
că lucrarea „România. De la 
Burebista la Ceaușescu", impor
tantă operă științifică, are un 
profund caracter pedagogic și se 
adresează unui public foarte larg. 
„Elaborind cartea — arată auto
rul — am avut fericita ocazie să 
pătrund tainele istoriei poporului 
român, să constat armonia care 
există între toți cetățenii acestei 
țări. Această unitate a caracteri
zat luptele duse de poporul ro
mân de-a lungul secolelor pentru 
eliberarea sa socială și națională. 
Făurirea statului național mo
dern în 1859, realizarea statului 
național unitar în 1918 sînt rezul
tatul luptelor seculare ale între
gului popor român. Cartea pre
zintă pe larg toate aceste aspec
te. în același timp, ea înfățișează 

România de astăzi, realizările ob
ținute de poporul român pe linia 
înfloririi patriei sale.

Redactînd această carte de 
înaltă ținută, cu un profund con
ținut științific, am dorit să pre
zint geografia, istoria, societatea 
contemporană din România, țară 
profund atașată construirii unei 
Europe unite. Acțiunile președin
telui Nicolae Ceaușescu sînt o 
mărturie grăitoare în acegt sens".

în alocuțiunea sa, senatorul 
Hugo Andriaensens, președintele 
Grupului de prietenie Belgia- 
România din parlament, a subli
niat că „este o deosebită onoare 
de a putea prezenta cartea 
„România. De la Burebista la 
Ceaușescu", în preajma unui 
mare eveniment pentru poporul 
român — sărbătorirea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, care își 
consacră întreaga activitate crea
toare înfloririi patriei sale, reali
zării unei păci trainice în lume, 
a unei cooperări strînse între toa
te popoarele.

Inițiativele Întreprinse de pre
ședintele Nicolae Ceâușescu pen
tru reluarea cursului spre destin
dere, realizarea dezarmării și, în 
primul rind a dezarmării nuclea
re, sînt unanim apreciate de oa
menii de bună credință".

Christian Kremer, directorul 
editurii „Artis Historia", a subli
niat că „lucrarea prezintă citito
rilor România sub aspect istoric, 
cultural, turistic, artistic și so
cial-politic. Cartea de față este o 
sursă de informare despre aceas
tă țară latină, care este România. 
Prezentarea grafică deosebită, 
ilustrațiile color și alb-negru de 
o înaltă calitate tehnică, ținuta 
științifică a lucrării vor suscita 
în mod cert interesul unui public 
larg.

Editura „Artis Historia" își ex
primă satisfacția de a putea pu
blica într-un prim tiraj de 50 000 
de exemplare această carte des
pre România, țară cu care Belgia 
are legături tradiționale de prie
tenie".

Secretarul general al Asociației 
culturale Belgia—România, Jean 
Paul Vidick, a arătat că „lucra
rea constituie o remarcabilă fres
că a unui popor curajos și lup
tător, care secole de-a rîndul a 
dus o luptă înverșunată pentru 
a-și salva identitatea națională și 
a-și construi un viitor demn în 
rîndul celorlalte națiuni. într-a- 
devăr, această carte trasează is
toria românilor și prezintă socie
tatea contemporană românească, 
tradițiile folclorice și bogățiile 
culturale ale acestui popor, care 
a știut să-și păstreze latinitatea 
în ciuda vicisitudinilor istoriei. 
Această lucrare excepțională, pe 
care o recomand tuturor belgie
nilor, permite cititorului să se in

formeze despre societatea româ
nească.

Răsfoind-o, ne dăm seama cu 
satisfacție de marele drum par
curs de România în ultimii 20 de 
ani. Toate realizările obținute 
sînt rodul muncii înfrățite a în
tregului popor român. Devenită 
o țară cu industrie puternică și 
agricultură în plină dezvoltare, 
România și-a consolidat indepen
dența națională.

Acțiunile curajoase întreprinse 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru a opri cursa înarmărilor, 
pentru a împiedica instalarea de 
noi rachete în Europa, pentru în
făptuirea dezarmării și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare sînt 
expresia elocventă a dorinței 
României de a trăi în pace, de a 
construi o lume mai bună și mai 
dreaptă, de a evita ca spectrul 
unui război devastator să ame
nințe civilizația umană. Este o 
mînă a păcii întinsă de Româ
nia, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Conducerea Asocia
ției culturale Belgia—România 
dorește ca România, președintele 
său să continue această luptă 
neobosită pentru pace".

Jean Wolf, vicepreședinte al 
Uniunii diplomatice, consulare 
și economice din Belgia, adminis
trator al Asociației presei euro- 
africane și redactor-șef al revis
tei „Remarques Arabo-Africai- 
nes", a relevat: „Răsfoind aceas
tă carte, cititorul poate să se 
informeze în legătură cu ceea ce 
îl interesează : istoria, folclorul, 
arta, realitatea politică și econo
mică românească fără a uita 
principiile, de o excepțională 
claritate, ale coexistenței pașni
ce, al căror creator este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Și în acest context aș dori să 
subliniez larga viziune a Româ
niei socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
căile edificării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, care să 
cuprindă, printre altele, amplifi
carea relațiilor dintre state pe 
baza unei depline egalități și a- 
vantajului reciproc, extinderea 
cooperării Intre statele industria
lizate și țările în curs de dez
voltare. Șeful statului român a 
dovedit nu o dată că are în le
gătură cu această problemă idei 
strălucitoare, novatoare, din care 
multe țări ar putea să se inspi
re în politica lor externă".

La festivitatea de lansare a 
cărții a luat cuvîntul ambasado
rul României în Belgia, Iulian 
Văcărel.

Personalitățile prezente Ia a- 
ceastă manifestare au făcut a- 
precieri elogioase cu privire la 
lucrarea „România. De la Bu
rebista la Ceaușescu", subliniind 
că ea constituie o bogată sursă 
documentară asupra istoriei și 
culturii poporului român, a so
cietății românești contemporane, 
a politicii externe a României 
socialiste, pusă de președintele 
Nicolae Ceaușescu în slujba pă
cii și cooperării internaționale.

înalta ținută științifică, pre
zentarea grafică cu totul deose
bită a lucrării au stîrnit un viu 
interes în rîndul participanților.

ROMA 26 (Agerpres). - Prestigiul, prețuirea deosebită de care se 
bucură țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu, politica de pace, 
colaborare și prietenie a poporului român și^bu găsit o pregnantă ex
presie in cadrul mesei rotunde, care a avut loc la Roma, consacrată ma
rilor momente ale istoriei noastre, cu prilejul apariției, în Italia, a vo
lumului „România in anii socialismului 1948-1978", publicat de Editori 
Riuniti.

Au participat reprezentanți ai vieții politice, culturale și artistice ita
liene, cadre universitare, ziariști care, in intervențiile lor, au evocat mo
mente ale istoriei poporului român, au făcut ample referiri Io mutațiile 
profunde intervenite in societatea românească in anii socialismului, in 
special în perioada de cînd la conducerea țării se află președintele 
Nicolae Ceaușescu.La masa rotundă au participat prof. Gian Piero Orsello. vicepreședinte al Radioteleviziunii italiene, deputatul Giulio Santarelli. subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii. prof. Carlo Savini. vicepreședintele Uniunii europene a criticilor de artă, senatorul Giorgio Spitella, membru al Direcțiunii Partidului Democrat Creștin, rectorul Universității de studii pentru străini din Perugia, ziariștii Salvatore Maria Oddo, Pier Fabrizio Santovetti. Mario Apice.în cuvîntul său. prof. Gian Piero 

Orsello, după ce a subliniat că ..perioada prezentată în volum este deosebit de semnificativă pentru România dar și pentru Europa și întreaga lume" și a relevat „participarea României la dezvoltarea civilizației europene si mondiale", a arătat : „Volumul prezentat ne o- 
feră un cadru organic al realității 
românești. A vorbi despre acest 
volum înseamnă să vorbim despre 
activitatea politică a României, iar 

■ cînd vorbim despre activitatea po
litică a României vorbim despre 
activitatea pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu a desfășurat-o și 
o desfășoară la conducerea acestei 
țări".Referindu-se la edificarea socialismului în tara noastră, vorbitorul a expus pe larg' etapele principale parcurse de poporul român, succesele obținute în toate domeniile de activitate în acești ani. mentionînd 
că „modul in care s-a ajuns la 
calea socialistă și a fost urmată 
această cale in România este o 
mărturie a specificului și origina
lității politice promovate de I’.C.R. 
și președintele Nicolae Ceaușescu 
pe plan intern și al relațiilor in
ternaționale. Congresele IX—XII 
constituie firul roșu al unei linii 
de dezvoltare de un dinamism 
fără precedent".

„Aspectul cel mal Interesant al 
politicii românești este acela de a 
fi elaborat un program potrivit cu 
condițiile sale concrete, care au 
caracterizat atît politica internă, cit 
și participarea României pe plan 
international. Dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, contribuția adusă 
în toate fazele de pregătire și des
fășurare a Conferinței pentru Secu
ritate si Cooperare în Europa și a 
reuniunilor care au urmat. Ia solu
tionarea problemelor majore cu care 
este confruntată omenirea au 
făcut ca România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, să se bucure de 
unanime aprecieri pe plan interna
tional".Remarcînd amplele raporturi pe care P.C.R. lq întreține cu celelalte partide comuniste, cu partidele socialiste și sbcial-democrate, vorbitorul a subliniat „concepția secre
tarului general al P.C.R., Nicolae 
Ceausescu, potrivit căreia este ne
cesar ca în raporturile dintre parti
de să se pornească de Ia ceea ce 
le unește, lăsînd la o parte ceea ce 
Ie diferențiază, pe baza respectării 

principiilor autonomiei, deplinei e- 
galităti în drepturi, neamestecului 
în treburile interne ale altui partid".In continuare, vorbitorul a prezentat poziția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la diversitatea realităților în care acționează partidele comuniste si muncitorești, la diversitatea părerilor asupra căilor de cucerire a puterii politice si de edificare a socialismului, la dreptul exclusiv al fiecărui partid de a elabora autonom prpnria linie politică. la necesitatea discutării directe a problemelor de interes comun în mod sincer, tovărăsește. „Mi se pare — a spus el în încheiere — 
că aceasta este politica pe care o 
promovează România, președintele 
Nicolae Ceaușescu. si care este 
descrisă cu precizie în cartea pe 
care o prezentăm. Aceasta mi se 
pare o importantă contribuție la 
dialogul international, o contribu
ție la cauza păcii, la menținerea 
acesteia, o-contribuție la realizarea 
unei mai ample cooperări si secu
rități care, desigur, ca europeni șl 
italieni, ne interesează în mod deo
sebit".A luat cuvîntul apoi Giulio San
tarelli. care a relevat că „volumul urmărește cu atentie si face o amplă analiză a marilor transformări înregistrate în România atît în ce privește dezvoltarea industrială, structura acesteia, ponderea tot mai mare pe care o au sectoarele de înaltă prelucrare, precum chimia. electronica, construcțiile de mașini — ceea ce demonstrează marele potential de resurse si de productivitate de care disnune Relevăm. de asemenea, griia deosebită a guvernului român de a dezvolta armonios aceste forte de producție pe întreg teritoriul tării, cu consecințe pozitive asupra progresului economic al tuturor județelor și localităților, ceea ce reprezintă un factor determinant In realizarea deplinei egalități intre toti cetățenii si care constituie un element specific al realității românești".„Deosebit de Interesant ml se pare modul deschis si constructiv în care sînt dezbătute aceste probleme. căutarea continuă a unor noi solutiț mai bune pentru asigurarea si îmbunătățirea progresului realizat".Mentionînd succesele obținute 1n România in domeniul agriculturii, vorbitorul a evidențiat „mutațiile fundamentale intervenite în fizionomia socială si economică a satelor. in modul de lucru si de viată al țărănimii".„Promovarea unei politici ferme de dezvoltare a bazei proprii de materii prime, de economisire a tuturor formelor de energie si de materii prime, de valorificare optimă a terenurilor agricole — a relevat Giulio Santarelli — constituie principalele orientări ale economiei unei țări hotărîte să nu cruțe nici un efort și să valorifice în primul, rînd capacitățile proprii in scopul 

realizării progresului său si al apropierii de țările dezvoltate".„Nu pot să termin această scurtă expunere —a conchis deputatul italian — fără să mă refer la politica activă si constructivă a României. care prin vocea autorizată a președintelui Nicolae Ceausescu a adus si aduce contribuții esențiale Ia solutionarea problemelor maio- re cu care este confruntată omenirea.
In acest sens, o Importantă deo

sebită au poziția si inițiativele pe 
care, recent, președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a promovat pentru 
instaurarea păcii si colaborării in 
lume, pentru reluarea dialogului, a 
destinderii și doresc ca opera sa. 
alături de aceea a tuturor popoa
relor iubitoare de pace să fie încu
nunată de succesele meritate".După ce a amintit principalele evenimente pe care poporul român le sărbătorește anul acesta si cărora le este dedicată si actuala 
manifestare, prof. Carlo Savini a spus : „în ultimele decenii, ca și 
azi. România, prin realizarea unor 
opțiuni politice si de sistem pe care 
le respectăm în voința exprimată 
de cetățenii săi. a fost si este an
gajată profund în activitatea sa 
pentru pace, progres, unitate si li
bertate. sub conducerea unei per
sonalități care, oricare ar fi ideo
logia fiecăruia dintre noi, merită 
deosebită stimă și admirație, deoa
rece exprimă într-o mare sin
teză umană conștiința națională 
și valorile tradiției, dorința de 
reînnoire adecvată cu mutațiile in
tervenite și cu cerințele interne și 
internaționale în edificarea unei 
națiuni moderne care, și în ce pri
vește economia, a știut să asigure 
modernizarea sectorului agricol 
odată cu dezvoltarea industrială, 
care înseamnă progres tehnologic 
și științific cerut de noua epocă".Vorbitorul a subliniat succesele obținute de țara noastră în domeniul cultural și artistic, al științei și tehnicii. „Pentru știința cea mai modernă — a spus el — este sufi
cient un nume, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Studiile și 
cercetările sale fundamentale în 
domeniul compușilor de sinteză 
macromoleculari și al chimiei poli
merilor, care constituie o contribu
ție științifică de mare importanță 
mondială, sint o mărturie a modu
lui în care domnia sa a reușit să 
traducă in viață politica energetică 
a țării sale, cu necesitatea unei mai 
bune folosiri a resurselor epuiza
bile de petrol, pentrii transfor
marea acestora în produse durabile, 
și nu pentru irosirea în arderi 
energetice, care trebuie căutate în 
surse alternative ce se pot reface 
și sint mai puțin poluante". In legătură cu aceasta, vorbitorul a subliniat politica coerentă desfășurată de România pentru ocrotirea naturii și a mediului înconjurător, pentru educarea populației în acest sens, fapt ce a determinat hotărîrea juriului celei de-a 13-a exp-ozitii internaționale „Natura, omul și mediul său" să acorde guvernului român premiul mondial „Medalia de aur pentru ecologie — 1983".Apreciind tn mod deosebit ideile expuse de președintele Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea ținută cu prilejul aniversării creării statului național unitar român, Carlo Savini a spus : „Cum să nu împărtășim o asemenea viziune si să nu ne simțim uniți, italieni și români — uniți deja printr-o matrice comună și valori istorice, culturale și 

lingvistice ale civilizației europene — in acest obiectiv pentru o lume mai bună in libertate, demnitate umană a popoarelor. de securitate in pace, progres științific și tehnologic, de creștere morală și culturală, de prosperitate".„Opera pe care o prezentăm — a arătat senatorul Giorgio Spitella — prezintă sistematic procesul de formare a României contemporane, care are un specific și un itinerar al său, un proces și o poziție originală, autonomă. Capitolele care se succed au, toate, un interes deosebit care ne permite să ne îmbogățim cunoștințele despre România".După ce a făcut o trecere în revistă a realizărilor deosebite obținute de România in domeniile economic, cultural, învățămint și știință, vorbitorul a subliniat : „Poli
tica culturală, in slujba culturii, 
crearea unei serii de instituții cul
turale și cu caracter popular con
stituie unul dintre elementele fun
damentale ale angajamentului poli
tic al acestei societăți prin reali
zarea unei diversități in acest do
meniu".Ziaristul Salvatore Maria Oddo 
s-a referit la etapele edificării socialiste în România, punînd în evidență caracterul profund democratic al Constituției României socialiste, drepturile și libertățile largi de care se bucură toti cetățenii patriei noastre.Referindu-se la raporturile internaționale ale României, Pier Fabri
zio Santovetti a arătat : „România 
a acționat și acționează pentru pro
movarea raporturilor cu toate sta
tele, indiferent de orinduirea so
cială și politică, cu respectarea de
plină a principiilor suveranității șl 
independenței naționale, ale inte
grității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, într-un prooes care se remar
că prin deschidere la dialog, la în
țelegere și colaborare.

In anii de cînd Ia conducerea 
tării se află președintele Nicolae 
Ceaușescu — ani caracterizați prin- 
tr-o preocupare constantă pentru 
asigurarea independenței naționa
le. pentru un model de dezvoltare 
comparabil cu cei mai evoluați pa
rametri tehnologici mondiali — 
politica internațională de largă 
deschidere a făcut ca România și 
președintele său să se bucure de o 
înaltă stimă și considerație pe plan 
internațional".

In cuvîntul său, Mario Apice a prezentat aspecte privind politica industrială si agricolă a țării noastre. așezarea în mod conștient a industrializării în centrul politicii generale a statului. împreună cu cooperativizarea agriculturii — moment de importanță deosebită pentru România, ceea ce a dus la mutații fundamentale în fizionomia socială și economică a satelor. în modul de lucru și de viată al țărănimii, care devine astfel o clasă nouă, omogenă, imită — cu mobilizarea consecventă pentru realizarea obiectivelor, a tuturor resurselor materiale si umane s-au dovedit a fi calea cea mal sigură pentru asigurarea unei capacități de valorificare a bogățiilor naturale, pentru creșterea nivelului de trai al poporului si pentru consolidarea independentei naționale.Manifestarea a fost urmărită cu deosebit interes de cei prezenți și a fost reflectată pe larg în programele Televiziunii italiene.La manifestare a participat Ion Constantinescu, ambasadorul României in Italia.
V

Pentru pace, tn favoarea dezarmării!
Apel adresat Conferinței de la StockholmPARIS 26 (Agerpres). — In capitala Franței s-au desfășurat lucrările comitetului coordonator pentru pregătirea celui de-al XI-lea Congres al Federației Mondiale a Orașelor înfrățite. In cadrul dezbaterilor s-a exprimat îngrijorarea față de actuala situație alarmantă din Europa și din întreaga lume, evidențiindu-se necesitatea reluării procesului de destindere si de colaborare internațională.

Membrii comitetului coordonator — reprezentanți din peste 20 de țări — au adresat un apel participanților la Conferința pentru măsuri de încredere și securitate si pentru dezarmare, ce se desfășoară în prezent la Stockholm. în care se exprimă dorința ca lucrările acestui forum să se desfășoare intr-un spirit constructiv, să-si aducă contribuția reală la adîncirea încrederii, la întărirea păcii în întreaga lume.
„Cursa înarmărilor contravine normelor elementare 

ale drepturilor omului"BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Juriștii consideră cursa inarmări
lor nu numai antiumană și deosebit 
de periculoasă, ci și un fapt ce 
contravine normelor elementare ale 
drepturilor omului — a declarat Jef 
Turf, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. din Belgia. Spe
cialiștii in probleme juridice, a re

levat Jef Turf, Intr-un articol pu
blicat in „Le Drapeau Rouge", au 
argumentat că amplasarea pe teri
toriul Belgiei de rachete nucleare 
contravine atît prevederilor consti
tuționale, cit și normelor general- 
acceptabile ale dreptului interna
țional.

„Războiul nuclear 
trebuie exclus 

din viața omenirii"CETATEA VATICANULUI 26 (Agerpres). — In Cetatea Vaticanului s-au încheiat lucrările unei reuniuni internaționale organizate de Academia Pontificală în legătură cu urmările exploziilor nu'-’eare asupra atmosferei. In urma schimbului de date științifice realizat în cadrul reuniunii, participanții au relevat că folosirea în masă a armelor nucleare poate duce nu numai la piei- rea simultană a milioane de oameni, ci și la o reducere considerabilă a temperaturii solului, efectul avînd un caracter global. Războiul nuclear — au arătat vorbitorii — trebuie exclus din viața omenirii, este necesar să se militeze pentru dezarmarea nucleară și pentru lichidarea armamentelor nucleare.
________________________________ •z
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12,4 MILIOANE ȘOMERI IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE. Rata șomajului în țările C.E.E. (cu excepția Greciei) a înregistrat o creștere de 6,5 la sută în decurs de un an. ajungînd la 11,1 la sută în decembrie 1983, se arată in statisticile oficiale date publicității la Bruxelles, reluate de agenția France Presse. Numărul șomerilor a crescut de la 11,68 milioane în decembrie 1982 la 12.4 milioane in ultima lună a anului trecut. Cifrele arată că șomajul a fost mai pronunțat in rindul femeilor decît al bărbaților. Procentul șomerilor sub 25 de ani, raportat la totalul forței de muncă, a fost de 39 la sută.
LA PRAGA au început convorbirile oficiale dintre președintele Guvernului R.S. Cehoslovace, Lu- bomir Strougal, și primul ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau. După cum relatează agenția C.T.K., in .cursul convorbirilor șeful guvernului cehoslovac a expus principiile politicii externe a țării sale care se bazează pe eforturile poporului cehoslovac de salvgardare 

a păcii.La rîndul său, primul ministru al-

Canadei a subliniat însemnătatea dialogului permanent Est-Vest pentru întărirea încrederii și colaborării dintre statele cu orînduiri sociale diferite.
SECRETARUL GENERAL AL 

O.N.U., Javier Perez de C.uellar, a declarat, la Lagos, că O.N.U. este gata să participe la eforturile vi- zînd restabilirea păcii in Ciad, dacă Organizația Unității Africane solicită concursul său.

CONVORBIRI IUGOSLAVO- 
AUSTRIECE. Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpi- liak, a conferit la Belgrad cu Fred Sinowatz, cancelarul federal al Austriei, aflat într-o vizită oficială in Iugoslavia. După cum transmite agenția Taniug, s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la relațiile bilaterale și unele probleme actuale ale situației internaționale. S-a evidențiat necesitatea soluționării problemelor actuale din lume numai pe baza dialogului, a tratativelor.

LA BEIJING s-a Încheiat cea de-a 8-a rundă a celei de-a doua faze a convorbirilor chino-britanice in problema Hong Kongului. S-a hotărît ca următoarea rundă de negocieri să se desfășoare în zilele de 22 si 23 februarie, tot la Beijing, anunță agenția China Nouă.
ÎN CURSUL ACESTEI LUNI, 

PATRU CICLOANE AU LOVIT 
MADAGASCARUL, provocind dis
pariția a 30 de persoane și distru
gerea locuințelor altor cîtorva mii, 
s-a anunțat

In lume trăiesc un
sub limita sărăciei

Fiecare al patrulea 
locuitor al planetei — 
adică în total peste un 
miliard de persoane 
— cîștigă insuficient 
pentru a-și asigura 
cerințele de bază ale 
existenței, se arată in 
ultimul raport al Or
ganizației Internațio
nale a Muncii. în ulti
mele două decenii, in 
țările in curs de dez-

la Antananarivo.

miliard de persoane

voltare și mai cu sea
mă în mediul rural 
numărul persoanelor 
care intră în această 
categorie a crescut cu 
un ritm de citeva mi
lioane pe an, conco
mitent cu deplasarea 
unei mari mase de ță
rani spre orașe. în 
1960 — constată rapor
tul — 72,6 la sută din

populația activă a ță
rilor in curs de dez
voltare muncea în 
mediul rural, fată de 
59 la sută in 1980. Or, 
industria nu reușește 
să absoarbă decît 13,5 
la sută din această 
populație, restul deve
nind persoane sărace 
care trăiesc tn subur
bii. (Agerpres).
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