PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!
1

Strălucită contribuție la fundamentarea
științifică, realistă și creatoare a politicii
partidului, la îmbogățirea tezaurului

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIII Nn 12 886

Sîmbătă 28 ianuarie 1984

6 PAGINI - 50 BANI

Sărbătorirea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
___________________
9_______
9........ ..............

— vibrantă mărturie a unității întregului popor
în jurul partidului, al secretarului său general,
expresie a dragostei și prețuirii unanime față
de conducătorul iubit
ub însemne străîucite de mare sărbă
toare a întregii națiuni, țara, ca o
uriașă și unită familie, a omagiat
fierbinte, cu înălțimi de gînd și aleasă
simțire, aniversarea zilei de naștere și ă peste
cincizeci de ani de activitate revoluționară
a marelui său fiu și conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul .general al parti
dului nostru, președintele României socialiste.
Aidoma unor izvoare fără număr au țișnit
și s-au unit într-un uriaș - fluviu al cinstirii
și recunoștinței nobile gînduri și sentimente de
nețărmurită dragoste și profund devotament ale
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, ale tuturor
fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, pen
tru conducătorul iubit al partidului și statului
nostru, pentru cel pe care cu mîndrie îndreptățită
poporul il numește „Eroul României - Eroul
păcii". O sărbătoare a încrederii și recunoștinței,
amplificată de cuvintele-legămînt rostite de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Cs și în tre
cut, și in viitor nu voi precupeți nici un efort
pentru a servi cauza socialismului, a servi
partidul șî, mai presus de toate, a servi po
porul, interesele sale supreme de bunăstare, de
fericire, de independență, de pace'*;
In multitudinea și diversitatea acțiunilor oma
giale, încununate de manifestarea sărbătorească
de la Comitetul Central al Partidului Comunist
Român, în atmosfera însuflețită ce a caracteri
zat întreaga desfășurare a acestora, în mesajele
de înaltă stimă și dragoste fierbinte transmise
din întreaga țară își găsește expresie unanima
prețuire pa care națiunea noastră socialistă o
acordă vieții de înflăcărat revoluționar patriot a
tovarășului Nicolae Ceaușescu — strălucită pildă
de dăruire, de angajare devotată în slujba ma
rilor idealuri ale poporului român. Celui care,
avînd rnereu aproape de inimă vrerile și nădej
dile celor mulți, pășește neabătut, cu fermitate
și clarviziune, de peste o jumătate de veac pe
drumul drept al vieții - drumul luptei sub roșiile
flamuri ale Partidului Comunist. Celui care în
toți acești ani s-a aflat mereu în primele rînduri
ele luptei, legîndu-și numele de mărețe mo
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mente ale istoriei contemporane a țării. Celui
care a stat mereu dîrz, defrin și netemător în
fața opresiunii, pentru că mai tari decît gratiile
temnițelor ii erau convingerile comuniste și în
crederea in justețea cauzei căreia i se consacra
se, pentru că își săpase adine făgaș în inimă
dragostea de țară, pe care o dorea mîndră,
prosperă și demnă, dragostea de poporul său
pe care îl vroia liber, unit, stăpîn al destinelor
sale, respectat pretutindeni în lume.
Sărbătoreștile manifestări din aceste zile de
ianuarie ilustrează, totodată, convingerea una
nimă a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire
de naționalitate, că în persoana președintelui
Nicolae Ceaușescu țara are în fruntea sa un
mare conducător, pe măsura vremilor mari pe
care le străbatem, pe măsura epocii pe care
și-a făurit-o poporul prin unirea într-un puternic
șuvoi a tuturor energiilor și forțelor sale creatoare
pentru a recupera rămînerile în urmă moștenite
și a păși într-un răstimp cit mai scurt în rindul
statelor dezvoltate economic ale lumii. O epocă
de asemenea măreție și-a aflat intr-adevăr în
președintele Nicolae Ceaușescu omul pe măsură.
Omul care, adine încrezător în geniul și capaci
tatea constructivă ale națiunii noastre, a îndemnat-o cu exemplară consecvență să cuteze mereu
mai sus, să-și afirme plenar uriașul potențial,
marile sale resurse de creație ; omul care cel
dinții a gîndit și a propus amplele programe de
dezvoltare economico-socială a țării care au asi
gurat ritmuri înalte de creștere economică, da
sporire a avuției naționale : omul care în cele
aproape două decenii de cînd se află in
fruntea partidului și statului a inițiat și purtat cu
exemplară consecvență un amplu dialog cu po
porul, al cărui sens înalt este acela de a-l an
trena efectiv la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului.
Prin toate acestea, președintele României s-a
dovedit și se dovedește un strălucit conducător
popular, un conducător care exprimă și înfăptu
iește gindurile șl aspirațiile poporului.
Amplele manifestări omagiale își au, de ase

menea, Izvorul în convingerea întregului nostru
popor că sub conducerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost înscris în îndelungata istorie
a patriei răstimpul celor mai mărețe împliniri.
Epoca în care a fost imprimat un dinamism fără
precedent întregii vieți economice a țării, toate
zonele acesteia fiind chemate la o puternică
dezvoltare industrială. Epoca în care s-a declan
șat și s-a purtat statornic o amplă bătălie pen-'
tru perfecționarea structurilor social-politice,
făurindu-se un cadru larg democratic de parti
cipare activă și eficientă a tuturor cetățenilor
țării la conducerea vieții noastre politice. Epoca
în care s-a dat o nouă strălucire vocației de
pace și bună înțelegere a poporului român,
prin stăruitoare acțiuni și inițiative menite să
alunge de pe cerul umanității norii amenință
tori ai războiului, numele țării noastre și al pre
ședintelui său devenind pretutindeni în lume
simboluri ale păcii. Epoca in care această efer
vescentă și multilaterală activitate internațională,
așezată statornic sub semnul marilor aspirații
ale popoarelor, a! soluționării constructive o pro
blemelor cu care se confruntă contemporaneita
tea, a adus României un prestigiu internațional
de nevisat altădată, prieteni mai numeroși ca
aricind pe toate meridianele globului.
Inconjurîndu-I pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
cu buchet ales de gînduri și simțăminte, poporul
nostru omagiază, deopotrivă, gloriosul Partid
Comunist Român, in rîndurile căruia s-ap format
asemenea militanți, s-au oțelit asemenea carac
tere, au crescut asemenea oameni puternici prin
fermitatea convingerilor, prin statornicia gindului
și faptei, prin tăria de a descifra sensurile evo
luției evenimentelor, de a mobiliza energiils
națiunii spre un țel înalt. Și-au aflat astfel ilus
trare unitatea strînsă dintre partid și popor, hotărîrea de nestrămutat a națiunii de a urma
neabătut partidul, încrederea adîncă a milioa
nelor de fii ai țării că politica sa slujește pe
deplin propășirii patriei, bunăstării fiecăruia.
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DE PE TOT CUPRINSUL ȚÂRII, VIBRANTE MESAJE
DE DRAGOSTE ȘI PROFUNDĂ STIMĂ ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEÂUȘESCU CU PRILEJUL
ÎMPLINIRII A PESTE 50 DE ANI DE ACTIVITATE
REVOLUȚIONARĂ ȘI ANIVERSĂRII ZILEI SALE DE NAȘTERE

gindirii și practicii revoluționare
NICOLAE CEAUSESCU; Opere, volumul 25
voltare atins de societatea noastră,
lui Ui promovarea progresului teh
în Editura politică a văzut zilele
tovarășul Nicolae Ceaușescu pune pe
acestea lumina tiparului volumul 25
nic. creșterea productivității muncii
primul plan trecerea Ia dezvoltarea
și, în general, a eficientei economice.
din marea operă a tovarășului
„Realizarea sarcinilor de marc răs
Nicolae Ceaușescu, România pe dru • intensivă a economiei și realizarea
unei calități superioare, creșterea
pundere din următorii ani, dezvol
mul construirii societății socialiste
puternică a productivității muncii,
multilateral dezvoltate, eveniment
tarea economică a țării — arată to
reducerea cheltuielilor materiale pe
varășul Nicolae Ceaușescu — cer o
editorial remarcabil ce se constituie
activitate susținută in domeniul cer
într-un omagiu adus secretarului
unitatea de efect util de o calitate
general al partidului, președintele
determinată, sporirea cu totul subcetării științifice și învățămintului,
țării, cu prilejul aniversării zilei
stanțială a eficienței economice și
o concentrare mai puternică a forțe
sale de naștere și împlinirii a peste
subliniază importanța decisivă a
lor din institutele de cercetare în ve
derea soluționării problemelor teh
50 de ani de activitate revoluționară.
efortului propriu in rezolvarea pro
blemelor progresului economic. Din
Volumul cuprinde rapoarte, cuvînnice și tehnologice ce se pun in fața
întreprinderilor și economiei națio
tări, interviuri și articole din perioa
inițiativa sa au fost adoptate mă
da decembrie 1982 — mai 1983 și
suri și programe speciale pentru so
nale, a perfecționării tehnologiilor,
reliefează puternic vasta și aprofun
reducerii consumurilor, ridicării ni
luționarea cu succes a problemelor
data analiză practică și
velului tehnic și calitativ al
teoretică
Întreprinsă
de
produselor". Pe bună drepta
conducătorul partidului asu
te. președintele tării cere o
pra marilor probleme eco
ridicare mai puternică a ni
nomice. sociale și poli
velului învățămintului nostru
tice, interne și internațio
de toate gradele. îmbunătă
nale, ca și elaborarea unor
țirea pregătirii profesionale,
componente .esențiale ale
tehnico-știintifice si econo
strategiei și tacticii menite
mice a elevilor si studenților
să conducă cu succes la
în* pas eu noile cuceriri ale
dezvoltarea calitativă a. so
cunoașterii, asigurînd astfel
cietății noastre in contextul
cadre .de înaltă competentă
atît de contradictoriu al
în toate sectoarele.
lumii contemporane. In mod
O deosebită atenție acordă
firesc, dialectică general
secretarul general al parti
particular,
național-intcrdului dezvoltării mai eficien
național in dezvoltarea so
te a relațiilor externe ale
cietății noastre se află în
României șî rolului asigură
centrul atenției.
rii unei balanțe comerciale
Din bogatul sumar ni
active în echilibrarea celei
volumului 25 se detașează
de plăți externe. Militînd cu
net prin cuprinderea și im
energie si perseverentă pen
portanța lui excepțională
tru modernizarea economiei
Raportul cu privire la sta
românești în pas cu exigen
diul actual al edificării so
tele revoluției științifice si
cialismului, Ia realizarea
tehnice, cu nevoile interne si
planului național unic de ■
cele izvorîte din raporturile
dezvoltare
economico-so
economice internaționale, to
cială, la programele specia
varășul Nicolae Ceaușescu
le și la măsurile pentru în
manifestă o preocupare sus
deplinirea cu succes a cinci
ținută pentru perfecționarea
nalului, a hotărîrilor Con
sistematică a organizării si
gresului al XII-Iea al parti
conducerii vieții economice
dului, prezentat Ia Confe
și sociale si. în acest sens,
rința Națională a P.C.R. din
a mecanismului de funcțio
decembrie 1982 ; de aseme
nare
a economiei. Este de cea
nea, cuvîntarea la Plenara
mai mare însemnătate teza
C.C. al P.C.R. din 24 mar
potrivit căreia perfecționa
tie 1983 consacrată analizei
rea mecanismului economic
rezultatelor economice
trebuie să asigure așezarea
adoptării unor măsuri
întregii activități economicovind aplicarea mai fermă a
sociale pe principiile autonoului mecanism economic,
conducerii si autogestiunii,
în mod exemplar, secre
ale realizării corecte a com
tarul general al partidului
petentelor si răspunderilor
își concentrează atenția în
fiecărui colectiv de oameni
cel mai înalt grad asupra
ai muncii, adunărilor gene
problemelor
fundamentale
rale si consiliilor de conîn analizarea și rezolvarea
ale economiei și societății noastre.
ducere
esențiale ale activității în toate sec
promptă si eficace a problemelor pla
Q caracteristică fundamentală a
toarele economiei naționale. Este
nului. în asigurarea rentabilității eco
volumului o reprezintă analiza dru
vorba, înainte de toate, da progra
nomice a activității. „Trebuie să înțe
mului parcurs, a contradicțiilor
mele privind dezvoltarea mai rapidă
legem că aplicarea' noului mecanism
și problemelor care ne stau în fată,
a bazei energetice și de materii pri
economic presupune cu fiecare unita
me, inclusiv pentru utilizarea mai
a contextului în care se derulează
te să lucreze pe principiul autoconele. „în ultimele trei cincinale, în
economicoasă, mai eficientă a ener
ducerii. autogestiunii, cu rentabilitate
deosebi în deceniul 1970—1980 — sub
giei, reducerea consumurilor de ma
...... __ pe
___unitatea
___ _ ____________
și eficientă ecopoiriică. Să acționăm
terii prime
de efect util.
liniază secretarul general al partidu
lui — atn înaintat pe uti'front foarte ' ifesupb'răfbh ’ $i" refolosirbâ tîe scară’ astfel întâi mici w produs să nu fie
nerentabil, ca întreaga producție să
larg în dezvoltarea economică, am
largă a materialelor, acoperind ast
străbătut mari distanțe istorice,
fie eficientă — aceasta constituie o
fel în unele sectoare 50 la sută și
cerință obligatorie pentru aplicarea,
parcurgînd mâi multe etape eeonochiar mai mult din necesarul de ma
noului mecanism economic, a automico-sociale și trecînd la făurirea
terii prime. Pentru industria noas
conduoerii si autogestiunii muncito
societății socialiste multilateral dez
tră, subliniază președintele tării, pe
rești", arată tovarășul Nicolae
voltate. Avind în vedere această îna
primul plan se pune realizarea unei
intare rapidă, se impune să luăm
producții de înalt nivel tehnic și ca
Ceaușescu. Tn fond. îmbinarea crea
toate măsurile pentru consolidarea
litativ. competitive cu cele mai bune
toare a conducerii democratice uni
marilor realizări, asigurarea unui
produse pe plan internațional. La
tare a economiei iraționale cu autonou echilibru și dezvoltarea armo
rândul lor, programele de dezvolta
conducerea si autogestiunea econo
nioasă a tuturor sectoarelor de acti
re a agriculturii, arată secretarul ge
mică. puse toate, organic, în serviciul
vitate, pentru înlăturarea unor con
neral al partidului, impun să folosim
eficientei economice reale a produc
tradicții și dereglări ce s-au produs
cit mai rațional fondul funciar, să
și crearea condițiilor necesare îna
fie făcut totul pentru creșterea ra
ției sociale, constituie cheia de boltă
intării în continuare spre înaltele
pidă a producțiilor la hectar, la toa
a eficacității unei conduceri econo
culmi ale civilizației comuniste".
te culturile, satisfăcind astfel pe de
mice moderne. Tocmai in legătură
plin cerințele economiei naționale și
Ținând seama de situația econo
cu aceasta se desprinde din preocucreînd disponibilități de export.
mică și politică mondială, de inter
In concepția strategică a secreta
dependentele tot mai strinse ale
Prof. univ. dr. doc.
rului general al partidului, un loc
României cu țările socialiste, cu toa
N. N. CONSTANTINES CU
de seamă îl ocupă sporirea aportului
te statele lumii, fără deosebire de
(Continuare
în pag. a II-a)
cercetării
științifice
si
invățămîntuorânduire socială, de nivelul de dez-
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Din noua arhitectură a orașului Roman

CREMARCABILE SUCCESE ÎN ÎNTRECERE Ă
GORJ : Suplimentar —
10 000 tone cărbune
Acțiunile susținute desfășurate
încă de la sfîrșitul anului trecut de
colectivul de mineri de la cariera
Tismana I, din bazinul carbonifer
al Gorjului, pentru pregătirea li
niilor de excavare, revizia și re
pararea în bune condiții a utilaje
lor se concretizează în aceste zile
prin funcționarea la înalți parame
tri a fiecărui flux productiv. Buna
organizare a muncii, eforturile sus
ținute pentru întreținerea și folo
sirea judicioasă a excavatoarelor și
circuitelor de transport aferente își
spun astfel cuvîntul în realizarea,
pînă în prezent, a unei cantități
suplimentare de peste 10 000 tone
lignit. Menținînd acest ritm înalt,
minerii' de la Tismana I s-au an
gajat să asigure, pînă la sfîrșitul
lunii ianuarie, o cantitate de circa
200 000 tone cărbune, din care 20 000
tone peste prevederile de plan.
(Dumitru Prună, corespondentul
„Scînteii").

GALAȚI : Economii
de energie electrică
.

în perioada care a trecut de la
începutul anului, în județul Galați

ș-au înregistrat importante eco
nomii de energie electrică. Prin
tre unitățile industriale ale ju
dețului care au cea mai însem
nată contribuție la acest re
zultat se numără întreprinderea
laminorul de tablă. „Textila". în
treprinderea de construcții metalice
Tecuci. în același timp. Combinatul
siderurgic Galați a produs, din re
surse energetice refoiosibile. o can
titate de 4 760 MWh energie electri
că. La consumul casnic, prin măsu
rile luate de populație, s-au obți
nut de asemenea economii de ener
gie electrică ce se ridică la
183 MWh. (Dan PlăeșU, corespon
dentul „Scînteii").

CARAȘ-SEVERIN :
Producție fizică
peste plan
Pe baza generalizării sistemului
de lucru în acord global, promovă
rii unor metode si procedee tehno
logice înaintate, extinderii me
canizării și folosirii mai depline a
capacităților de producție, de la
începutul anului și pină acum oa
menii muncii din economia jude
țului ■ Caraș-Severin au realizat,
peste plan. 550 tone de cărbune

energetic, 302 tone minereu de fier
marfă. 875 tone de fontă. 2 015 tone
de profile grele și semifabricate,
mai bine de 330 tone de table
groase și benzi laminate din otel,
9 500 mp plăci aglomerate din lemn,
peste 15 000 mp furnire estetice,
produse ale industriei electrotehnice
și altele. De remarcat că sporurile
de producție au fost obținute în
principal pe ' seama creșterii pro
ductivității muncii. (Nicolae Cătană,
corespondentul „Scînteii").

ARGEȘ:
Apartamente
pentru oamenii muncii
Celor 4 107 apartamente puse anul
trecut Ia dispoziția oamenilor mun
cii din orașele și centrele munci
torești ale județului Argeș, con
structorii de aici le vor adăuga în
acest an alte 4 000 de apartamente
în blocuri cu spații comerciale la
parter. Primele 350 de apartamen
te se predau beneficiarilor în- aceste
zile, iar 2 600 se află în curs de
execuție. Totodată, constructorii ar
geșeni lucrează cu forțe sporite și
la înălțarea noilor spitale din Pi
tești, Curtea de Argeș și Cîmpulung. (Gheorghe Cirstea, corespon
dentul „Scînteii").
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în vară, la Topolovătu
Mare, județul ' Timiș, cele
900 hectare cu porumb
păreau o adevărată pă
dure în care n-aveai
cum intra decît făcîndu-ți
loc cu mîinile, prin miș
cări asemănătoare îno
tului, ca într-o mare ver
de și neprimitoare, gata
mereu să te înghită in
adincurile ei de clorofilă.
Inginerul Ioan Josu, pre
ședintele cooperativei agricole din localitate, ne
spunea atunci lucruri fi
rești, pe care le mai auzi
sem și de la alții. Adică,
ne explica pe îndelete, în
chiar mijlocul acelor la
nuri, întreaga tehnologie
a porumbului — după care
culturi il seamănă, cum
ară și cum pregătesc dum
nealor pămîntul, cînd și
cum pun semințele în'
brazdă ca să aibă peste
75 000 plante roditoare la
hectar și așa mai departe.
Ba, ne-a arătat atunci și
un lot experimental, de 9
hectare, unde densitatea
era de pînă la 110 000 plan
te la hectar.
, îl ascultam eu mare aten
ție și, pe măsură ce vor
bea, îmi dădeam seama că,
intr-adevăr. Ia Topolovătu
Mare tehnologiile de pro
ducție și calendarul lucră

rilor sînt stabilite, în fie
care an, în funcție de con
dițiile locale, de cerințele
solului, și nicidecum după
alte
criterii.
„Cum se
face că la dumneavoastră
porumbul arată altfel de-

nicia lui, ne-a descifrat
pe Îndelete ce înseamnă la
Topolovătu Mare a nu
face nimic întimplător. Și
ca să ne convingă, ne-a
mai spus că unitatea n-a
obținut, în ultimii zece ani,

ne cimpul?" —.l-am între
bat pe președintele coope
rativei. „Ce să spună —
mi-a răspuns — ne-a as
cultat și anul acesta, chiar
mai bine decît anul tre
cut si decît vă spuneam
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Vrednicia

oamenilor,

rodnicia pâmîntului
clt la multi alții
Răs
punsul n-a venit imediat.
Era în iunie, și știți cum
a fost anul de secetos. în
cele din urmă a venit și
răspunsul
specialistului :
„Dragă tovarășe, facem
tot ce putem ca să nu fa
cem nimie întimplător".
Cam derutant și diploma
tic răspuns, veți zice.
Așa-i ; numai că, în con
tinuare, omul acelor locuri,
unul dintre nenumăratii
oameni care își pun la ini
mă soarta pămîntuM, rod

producții medii la po
rumb sub zece mii de
kilograme boabe. Și că,
dacă in anul 1983 vor ob
ține aproape două vagoa
ne știuleți la hectar, acest
fapt iar nu va fi deloc în
timplător.
Dar, cum spuneam, dis
cuția cu loan Josu se pe
trecea în luna iunie. In oc
tombrie, cind am revenit
la Topolovătu Mare, se
strîngea recolta de po
rumb de pe ultimele hec
tare din cele 900. „Ce spu

în vară.- Adică, vom obține
peste două vagoane de
știuleți de pe fiecare din
cele 900 hectare cultivate
cu porumb".
Ultima discuție cu loan
Josu s-a petrecut, așadar,
în luna octombrie,
cînd
încă nu avea posibilitatea
să știe cu exactitate în
treaga producție obținută,
în ziarul „Scînteia" din 7
decembrie am citit un ar
ticol în care sînt prezen
tați pe scurt cîțiva dintre
principalii factori care i-au

ajutat pe oamenii vred
nici din această frumoasă
și bogată comună bănățea
nă să obțină anul trecut
20 150 kg de porumb știu
leți la hectar.
In altă parte a țării, în
județul Alba, pe valea
Tîrnavei Mici, la I.A.S.
Jidvei am discutat în pri
măvara trecută cu Eroul
Muncii Socialiste inginerul
Gheorghe Mărginean, di
rectorul întreprinderii ; nu
despre vinuri și șampanie
— celebrele licori care
poartă faima locului și a
oamenilor lui și peste ho
tare — ci despre zooteh
nie, mai precis despre va
cile cu lapte. Treceam
atunci împreună prin graj
durile fermei de la Bălcaciu, fermă care, în trea
căt fie spus, a obținut,
în 1982. cu 5 570 litri de
lapte de la fiecare vacă,
premiul întii pe țară în
întrecerea socialistă dintre
unitățile de profil ; tre
ceam, așadar, împreună cu
inginerul Mărginean prin
tre cele două șiruri de
animale cu ugerele cît
gălețile, care își rumegau

Alexandru BRAD
(Continuare in pag. a IV-a)
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URCĂM SPRE CULMI DE COMUNISTE ÎMPLINIRI
„EPOCA CEAUSESCU"

- o epocă a demnității și unității naționale
Pentru tînăra generație a Româ
niei socialiste viața, lupta si opera
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie un permanent si înălțător
model de slujire neabătută a po
porului și a țării, de identificare
deplină cu aspirațiile fundamenta
le ale clasei muncitoare, cu intere
sele supreme ale națiunii noastre
socialiste. Tineretul țării cunoaște
bine momentele de mare însemnă
tate istorică ce au marcat o bio
grafie exemplară de revoluționar,
care a înscris pagini nepieritoare în
istoria bătăliilor purtate sub con
ducerea partidului comuniștilor
pentru dreptate națională si socia
lă. pentru viitorul liber și demn al
patriei. Istoria luptei revoluționare
a mișcării muncitorești, a organi
zațiilor de tineret este indisolubil
legată de activitatea neobosită a
bărbatului care, din cea mai frage
dă tinerețe, s-a implicat cu uriașă
capacitate organizatorică și dăruire
revoluționară în focul marilor bă
tălii pentru eliberarea omului, aî
luptelor pentru dezvoltarea neîn
cetată a patriei noastre.
Pentru toți tinerii patriei, activi
tatea desfășurată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în conducerea
organizațiilor de tineret, in orga
nizarea unor manifestări de însem
nătate istorică, cum a fost marea
demonstrație a oamenilor muncii
de la 1 Mai 1939, mărturie a voin
ței ferme a poporului român de a
bara calea ascensiunii fascismului,
munca plină de dinamism, comba
tivitate si fermitate politică desfă
șurată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru reorganizarea Uniunii Tineretului Comunist repre
zintă temeiul mândriei pentru înal
ta cinste de a fi chemați să ducă
mai departe istoria luptei revolu
ționare a tineretului, a clasei
noastre muncitoare.
încă de la începuturile activității
sale revoluționare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a acordat o im
portanță deosebită tineretului ea
factor de seamă în dezvoltarea na
țiunii. Este cunoscut că, în 19-15,
în calitatea sa de secretar general
al Uniunii Tineretului Comunist,
tovarășul. Nicolae Ceaușescu atră
gea atenția asupra faptului că în
făptuirea obiectivelor de democra- ,
tizare a României pune eu tărie
necesitatea angrenării uriașei forțe
pe>care o reprezintă tînăra gene
rație în realizarea tuturor progra
melor de refacere economică a ță
rii, de asigurare a dezvoltării so
cietății românești pe baze aoi, so
cialiste. „Tineretul — spunea tova-s
rășul Nicolae Ceaușescu ia lunile
imediat următoare actului istoric
de la 23 August 1944 — este viito
rul unui popor ; spre el își îndreap
tă privirea și speranța toți oamenii
de știință și politici". Această de
finiție a tineretului ca viitorul în
suși al națiunii, inclusă in carta
ideologică fundamentală a P.C.R„
sintetizează cu strălucire concepția
secretarului general al partidului
cu privire la însemnătatea și rolul
tinerei generații în societatea noas
tră, în lumea contemporană. Pe
baza acestei concepții, partidul nos
tru comunist, tovarășul Nicolae
Ceaușescu au acordat și acordă
permanent o atenție deosebită mo
dului în care se formează si este
educată tînăra generație, viitorul
patriei.
In anii de după victoria revolu
ției de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
condus în mod nemijlocit activita
tea Uniunii Tineretului Comunist,
impulslonind cu marea sa putere
de muncă, cu ardenta spiritului re
voluționar mobilizarea largă a ti
nerei generații la lupta pentru re- .
construcția țării, pentru trecerea la
înfăptuirea prefacerilor structurale
menite să conducă România cu
fermitate pe calea progresului și
civilizației, pe calea dezvoltării
socialiste și comuniste. In anii în
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
a îndrumat direct munca organiza
țiilor noastre de tineret, activita
tea acestora a fost puternic stimu
lată de spiritul revoluționar ce
caracterizează întreaga viață a to
varășului Nicolae Ceaușeseu, de
vibrația profundă a sentimentelor,
de răspundere patriotică, a conști

Tudor MOHORA
secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist,
președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști
din România

inței datoriei de a situa munca oa
menilor ■ tineri ai țării în primele
rânduri ale luptei pentru edifica
rea noii societăți pe pămintul
României. Cele aproape două de
cenii de cind tovarășul Nicolae
Ceaușescu se află în fruntea parti
dului și a țării a.u pus în lumină
cu deosebită consecvență credința
sa nestrămutată în idealurile co
muniste, în forța socialismului, au
catalizat energiile națiunii noastre
în făurirea unei opere mărețe,
construcția socialismului și comu
nismului. Preocuparea statornică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
toată această perioadă pentru for
marea omului nou, constructor de
votat și conștient al societății so
cialiste și comuniste pe pămintul
patriei, conferă tinerei generații
garanția unui viitor luminos, în
crederea în posibilitățile largi ce
îi silit deschise de a-și afirma pu
ternic capacitatea creatoare, voința
de a contribui cu toate forțele la
propășirea continuă a națiunii
noastre socialiste. întreaga viață a
secretarului generai al partidului.

românești : „In istoria milenară a
patriei noastre, tineretul, generațiile
tinere s-au aflat întotdeauna în pri
mele rînduri ale luptătorilor pentru
progres, pentru independență, pen
tru libertate și dreptate socială și
națională ! întotdeauna tineretul a
purtat cu cinste făclia progresului
economic și social, a libertății so
ciale și naționale".
Concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu privitoare la profilul
constructorului socialismului evi
dențiază preocuparea deosebită pen
tru o temeinică pregătire profe
sională a tuturor categoriilor de ti
neri — muncitori, țărani, elevi, studenti. intelectuali — îmbinată cu
dobindirea calităților specifice Omului epocii noastre, a calităților de
patriot și revoluționar, menite să
pună în valoare capacitatea fiecă
rui tînăr de a se manifesta activ
în viata economică și socială, de
a contribui cu entuziasm si com
petentă la progresul societății
noastre socialiste. Se cuvine re
marcat în acest sens că. pornind
tocmai de la elementele esenția

OMAGIUL FIERBINTE

AL TINEREI GENERAȚII
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie pentru toți tinerii patriei —
fără deosebire de naționalitate —
cel mai înălțător simbol al identi
ficării cu idealurile socialismului
și comunismului, cu aspirațiile cele
mai profunde ale poporului, ofe
rind tineretului marile repere de
conștiință în acest timp luminos al
înaintării neabătute a României pe
calea făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate și. înaintării
patriei spre comunism. Impună
toarea pildă a muncii neobositedesfășurate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru binele și ferici
rea întregii națiuni constituie pen
tru tînăra generație imboldul per
manent de a se dezvolta întot
deauna, cu gîndufl și fapta, con
strucției socialiste, partidului, pa
triei, poporului.
Prezența nemijlocită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la toate ma
rile momente care marchează via
ța și activitatea tinerei generații,
întîlnirile nenumărate, cu oame
nii muncii din toate domeniile de
activitate, cu tinerii muncitori,
țărani, intelectuali, pe șantierele
construcției socialiste, in uzine, in
facultăți și pe ogoare reprezintă
jaloane de însemnătate excepțională
în procesul de formare a tineretu
lui. de angajare hotărâtă a tuturor
oamenilor tineri ai țării în în
făptuirea marilor programe de dez
voltare economico-socială a țării
stabilite de partid. In concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, la te
melia procesului de formare pentru
muncă și viață a tinerei generații
este așezată consecvent educația
patriotică. în spiritul prețuirii ’ și
respectului fată de marea istorie a
poporului român, al hotăririi de a
continua ne o treaptă superioară
marile tradiții de luptă pentru li
bertate națională și socială ale po
porului. ale clasei muncitoare, ale
comuniștilor. în același sens, secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a insistat
în repetate rînduri asupra rolului
pe care-1 joacă munca pentru for
marea multilaterală a personalității
umane a tînărului, în afirmarea
capacităților si energiilor «sale crea
toare. Cu sentimente de legitimă
mindrie. tineretul patriei noastre a
primit aprecierile pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu le-a făcut cu
privire la contribuția tinerei ge
nerații la înfăptuirea obiectivelor
de dezvoltare generală a societății

le ale acestei concepții, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a elaborat un
program de transformare revolu
ționară a învățămmtului, program
menit să pună în mai mare mă
sură in valoare rolul esențial ce
revine scolii in formarea cadrelor
necesare
construcției
societății
noastre socialiste, chemate să ducă
mai departe tradițiile de luptă ale
poporului român, să își dedice în
treaga viată operei mărețe de conetructie a socialismului și comu
nismului. Imbinînd permanent pre
gătirea teoretică, practica si cerce
tarea științifică cu educația co
munistă. revoluționară. învățămân
tul de toate gradele își aduce o
contribuție mereu sporită la fău
rirea viitorilor constructori ai so
cialismului și comunismului.
De-a lungul anilor, secretarul
general al partidului ă inițiat un
ansamblu de măsuri menite să con
tribuie la formarea temeinică pen
tru muncă si viată a generațiilor
care astăzi se pregătesc să-și asume cu maximă intensitate si res
ponsabilitate revoluționară sarcini
le complexe ce le vor reveni în vii
tor. în opera de construcție socia
listă. Secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a
elaborat si transpus în practică o
concepție unitară și profund ori
ginală. de o largă deschidere uma
nistă cu privire la căile si moda
litățile de formare a tinerei ge
nerații. de edificare a personali
tății umane multilaterale, comunis
te. Opera tovarășului Nicolae
Ceaușescu stă mărturie faptului că
liniamentele esențiale ale procesu
lui de făurire a. personalității tî
nărului sînt dragostea față de pa
trie. prețuirea muncii, răspunderea
pentru viitorul națiunii noastre,
pentru pace, pentru colaborare în
tre națiuni.
Pe temelia acestei concepții. în
cărcată de profund umanism, tînă
ra generație a României socialiste
a fost chemată cu înflăcărare de
secretarul general al partidului,
președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să se afirme
și in viața internațională ca fac
tor de apropiere între națiuni, de
promovare neabătută a atașamen
tului față de cele mal înalte as
pirații ale umanității. Sînt cunos
cute, în acest sens, numeroasele
inițiative pe care țara noastră,
președintele ei le-au promovat în
cadrul diferitelor reuniuni și fo

ruri internaționale cu privire la
educarea tineretului în spiritul idealurilor păcii și colaborării in
ternaționale, la participarea sa tot
mai activă la înfăptuirea năzuin
ței legitime a popoarelor de a trăi
într-o lume mai bună și mai
dreaptă. Inițiativa
românească
privind declararea anului 1985 ca
An Internațional al Tineretului,
ansamblul pregătirilor desfășura
te pentru marcarea acestui im
portant eveniment, propunerile
românești în' această direcție se
bucură de o largă și firească re
cunoaștere internațională.
O puternică înrâurire asupra
vieții economico-sociale a țării o
exercită consecvența cu care
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pro
movează înaltele principii ale
umanismului revoluționar, preocu
parea statornică pentru a pune in
centrul întregii activități a parti
dului nostru grija penttu liberta
tea, demnitatea și fericirea omu
lui, pentru făurirea climatului în
floririi multilaterale a personali
tății umane. Pasiunea cu care
secretarul general al partidului
acționează pentru formarea omu
lui nou, pentru cultivarea în rindurile tinerei generații, ale între
gii națiuni a simțămintelor pa
triotice, a
prețuirii
trecutului
• glorios de luptă și muncă ' al po
porului, a răspunderii față de
destinele națiunii noastre șl ale
întregii umanități, pentru promo
varea fermă in relațiile dintre oa
meni și dintre popoare a princi
piilor bazate pe dreptate, egali
tate și respect constituie pentru
toți tinerii patinei noastre o înăl
țătoare pildă de militantism re
voluționar pus în slujba celor mai
nobile cauze ale poporului, ale
întregii omeniri.
înaltul prestigiu internațional
al României socialiste, la temelia
căruia stă activitatea vastă, neo
bosită, încărcată de o deosebită
răspundere pentru soarta umanită
ții, pe care o desfășoară secretarul
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
proeminentă personalitate a con
temporaneității, bărbatul de stat
preocupat statornic pentru promo
varea fermă în relațiile dintre po
poare a principialității, a colaboră
rii și respectului reciproc, constituie
pentru tînăra generație temelia
mîndrieî patriotice de a fi contem
porani cu epoca în care România
s-a afirmat cu strălucire în promo
varea nobilelor idealuri de pace,
dezvoltare liberă și independentă a
tuturor națiunilor lumii.
Faptul că nicicînd în îndelungata
sa istorie România nu s-a bucurat
de un asemenea prestigiu interna
țional, nu a avut atit de mulți prie
teni pe toate meridianele lumii
ilustrează cu putere justețea orien
tărilor și inițiativelor conducătoru
lui partidului și statului nostru,
profunzimea strălucitelor analize
.științifice ale problemelor cardinale
ale lumii contemporane, a conclu
ziilor desprinse cu privire la direc
țiile esențiale de acțiune pentru
salvgardarea păcii, pentru întărirea
colaborării și încrederii între toate
națiunile lumii, stă mărturie pre
țuirii unanime de care se bucură
pretutindeni activitatea fermă, con
secventă, principială, pe care o des
fășoară in viața internațională to
varășul Nicolae Ceaușescu.
In aceste momente sărbătorești,
cind omagiem cu sentimente de
profund respect și caldă recunoș
tință aniversarea a peste 50 de ani
de activitate, revoluționară și a zi
lei de naștere a secretarului gene
ral al partidului, tînăra generație
a României socialiste își unește gla
sul cu acela al întregului popor, dorindu-i din toată inima tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prietenul drag
și apropiat al tineretului, exemplul
suprem al devenirii sale revoluțio
nare, să trăiască ani multi și feri
ciți, sănătate și putere de muncă,
pentru a conduce spre noi și noi
victorii, spre tot mai înalte împli
niri patria noastră socialistă, angajîndu-se solemn de a face totul pen
tru unirea energiilor tuturor oame
nilor tineri ai țării, fără deosebire
de naționalitate. în vasta operă de
înfăptuire a grandioaselor obiective
de dezvoltare a României socialiste.

Strălucită contribuție la fundamentarea științifică,
realistă și creatoare a politicii partidului
(Urmare din pag. I)

Dările secretarului general al parti
dului necesitatea unei și mai bune
pregătiri economice a cadrelor de
toate categoriile, ca șl a sporirii ro
lului economiștilor in rezolvarea
problemelor la diferitele niveluri.
în paginile dense ale volumului,
deschizătoare de perspective fertile
activității economice, sînt exprimate
cu multă forță locul și rolul pe care
îl au în gîndirea politico-economică
a președintelui țării problemele
DÎrghiilor cointeresării materiale —
stimulare plus răspundere — în pro
pulsarea progresului economico-social. De o mare atenție se bucură
problemele acordului global si par
ticipării oamenilor muncii la bene
ficiile realizate prin efortul lor, ale
aplicării corecte a principiului
repartiției după cantitatea, calitatea
si rezultatele muncii fiecăruia, ceea
ce *1 va permite aplicarea mai bună
a cointeresării materiale, a creșterii
veniturilor în raport cu munca de
pusă.
Expresie a concepției generale a
partidului, a secretarului său gene
ral. și orientările principiale, soluțiile
j practice cuprinse în acest nou vo
lum îsi pun ca suprem țel ridicarea
bunăstării materiale și spirituale a
tuturor membrilor societății, dezvol
tarea personalității lor individuale
si colective, lupta pentru progres
fiind concentrată ca intr-un focar
în efortul pentru optimul economico-social.
Analiza multilaterală întreprinsă
de secretarul general asupra lumii
contemporane pune in lumină cu
multă claritate faptul că se dezvol
tă cu o forță irezistibilă criza so
cială si politică a imperialismului ' și

a capitalismului în general. Anali
zând această criză se reliefează
și constatarea faptului că asistăm
la o intensificare generală a activi
tății antisocialiste și anticomuniste
ca o parte componentă a intensifi
cării cursei înarmărilor, a îngrădi
rii libertății si drepturilor democra
tice. a încălcării independentei și
suveranității diferitelor .state.
Pornind de la faptul că dreptul
oamenilor, al popoarelor la existen
tă liberă, la viată constituie dreptul
lor suprem.
tovarășul
Nicolae
Ceausescu subliniază cu o deosebita
forță că omenirea a ajuns într-un
stadiu în care nivelul înarmărilor,
îndeosebi arsenalul nuclear, pun în
pericol însăși civilizația, existența
societății omenești. De aceea, subli
niază conducătorul partidului, pro
blema fundamentală a epocii noas
tre este problema preintîmpinării
războiului și a asigurării păcii. Cu
binecunoscuta-i energie, cu patos
revoluționar, tovarășul Nicolae
Ceausescu se adresează omenirii în
tregi cerîndu-i să-si unească forțele
pentru a bara calea războiului, pen
tru a asigura pacea, subliniind că nu
există tel mai înalt decît dezarma
rea. în primul rind dezarmarea nu
cleară. asigurarea securității fiecă
rei națiuni, a păcii mondiale.
Exprimînd preocupările statornice
ale partidului si statului nostru,
conducătorul partidului și președin
tele tării se apleacă și in acest vo
lum cu o atenție deosebită și înțe
legere complexă șsupra problemelor
noii ordini economice internaționa
le. Analiza si diagnosticul sînt de o
conciziune și preclziune matemati
că. Secretarul general al partidului
argumentează magistral că vechea
ordine bazată pe inegalitate, pe asu

prirea unor popoare, pe supremația
monopolurilor și a capitalului fi
nanciar nu mai corespunde situației
actuale, că aceasta a devenit un
obstacol în dezvoltarea economiei
mondiale și trebuie înlăturată cu
clesăvirșire. Concluzia fermă a se
cretarului general este aceea că se
impune realizarea unei noi ordini
economice mondiale, bazată pe prin
cipii noi. de egalitate și echitate, de
avantaj reciproc.
Volumul dezvăluie, odată mai
mult, marea capacitate a secreta
rului general al partidului de a ana
liza în conexiune si profunzime pro
blemele de cea mai mare însemnă
tate ale vieții economice, sociale și
politice, naționale si internaționale ;
el evidențiază liniile de bază ale
concepției teoretice si practice a
secretarului general cu privire la
progres, ca și încrederea sa nețărmu
rită în socialism. în forța vie. crea
toare a poporului nostru, in succe
sul luptei lui pentru prosperitate,
pace si independentă. Cel de-al
25-lea volum din seria de Opere pe
care gîndirea social-politică și eco
nomică le datorează tovarășului
Nicolae Ceaușescu. volum în care
se aduc noi și importante contribu
ții la dezvoltarea socialismului știin
țific. a practicii construcției socia
liste. îndeamnă la reflecție si acțiu
ne. pune puternic în evidentă gindirea originală, creatoare, profund
științifică a omului politic care de
aproape două decenii se află in
fruntea destinelor tării si ale parti
dului. a cărui amplă si strălucită
activitate teoretică și practică se
constituie în garanția prezentului,
în certitudinea viitorului patriei
noastre.
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Ianuarie, anotimp etern
Din virstele cetății ies cercuri de lumină
Și trec in virsta celui mai BRAV dintre bărbați,
A cărui viață demnă doar luptei. și-o închină
Ca Pacea să triumfe în lume și-n Carpați.

E ora cea mai nalță din calendarul țării
- Flori roșii de iubire pe prispe și în prag Din Apusenii falnici și pin1 la țărmul Mării
Poporul iși cinstește EROUL scump și drag.
Clepsidra își adună nisipul in tăcere,
Secundele-s marcate de-un freamăt viu in vas ;

Se-adaug* ANI LUMINA-n spirala NOII ERE
Și spre eternitate, demni, mai urcăm un pas.

înălțătoare clipă I Curgi limpede-n ISTORII I
Tresalți omagiată pe strune de rapsozi ;
Ne urcă biruința in pisc nimbat de glorii
Și ninge peste țară cu chip de voievozi.
Și ninge peste țară cu cînlece de Pace
Și cîntecele - doruri - in inimi ni se-aștern ;
BRAV, in corola țării din vremurile dace,
STINDARD ni-e CEAUȘESCU și ANOTIMP ETERN 1

Constantin TĂNASE
Cenaclul

literar „Pro Patria", Timișoara
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Vibranta mărturie a unității întregului
popor în jurul partidului,
al secretarului său general
(Urmare din pag. I)
Indreptind spre tovarășul Nicolae
Ceaușescu in această luminoasă zi
aniversară iierbințile sale sentimen
te de cinstire, poporul se omagiază,
deopotrivă, pe sine, pentru că din
mijlocul său s-a ridicat un aseme
nea ilustru conducător, pentru că
alesele calități ale președintelui ță
rii dau o strălucire nouă străvechi
lor însușiri ale poporului român :
dragostea adîncă pentru țară, atașamentul nestrămutat față de
idealul libertății naționale, demni
tatea, omenia, încrederea în drep
tate și adevăr, respectul pentru lu
crul bine făcut, vocația de pace și
prietenie cu toate popoarele, de
bunăvecinătate și colaborare.
își află expresie, în același timp,
în aceste vibrante manifestări o-

magiale
adresate
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
convingerea
nestrămutată a poporului că avindu-l mai departe în fruntea parti
dului și a țării, poporul nostru va
da viață cutezătoarelor programe
pe care ni le-am propus pentru
anii ce vin, va înălța o țară me
reu mai frumoasă, mai mîndră, mai
prosperă, așa cum au visat-o înain
tașii, așa cum merită acest popor
greu încercat de-a lungul Vremu
rilor, dar nicicînd îngenuncheat de
acestea.
Tocmai de aceea, legămîntul pe
care l-a reafirmat în această zi în
treg poporul a fost acela de a urma
neabătut pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de a-și încorda ener
giile, de a pune plenar în valoare
puterea sa creatoare spre a sui noi
trepte spre piscurile de lumină ale

inisteruîui de Interne și Departamentului securității statului prezintă mesajele de felicitare

civilizației comuniste. Se poate
spune că simțămintele generale,
gîndurile nutrite de toți cetățenii
patriei și-au găsit expresie in Scri
soarea Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat
și Guvernului Republicii Socialiste
România, in care se subliniază :
„Să ne trăiți intru mulți ani, me
reu tinâr, dinamic și plin de ener
gie, în fruntea partidului și statu
lui, conducind cu înțelepciunea și
hotărîrea care vă sînt caracteristi
ce destinele poporului român, spre
orizonturile tot mai luminoase ale
socialismului ți comunismului, ale
independenței și suveranității patriei, ale prosperității și fericirii în
tregului nostru popor I
LA MULTI ANI, IUBITE TOVARĂȘE
NICOLAE CEAUȘESCU I",
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, MARELE CONDUCĂTOR
AL PARTIDULUI, AL ȚĂRII, CTITORUL ÎNFĂPTUIRILOR SOCIALISTE
- OMAGIUL PARTIDULUI, AL ÎNTREGII NAȚIUNI!
Vă rugăm să ne îngăduiți ca în atît cantitativ, cit și calitativ, să dăm versare a victoriei revoluției de eli
această memorabilă zi, cind întregul tării, așa cum ne-ati cerut, recoltele berare socială și națională, antifas
nostru popor omagiază cu însuflețire record pe care oamenii și pămîntul cistă și antiimperialistă și Congresul
aniversarea zilei dumneavoastră de județului nostru — vă asigurăm — al XIII-lea al Partidului Comunist
Român.
naștere — se arată în telegrama sînt în stare să le dea.
COMITETULUI JUDEȚEAN BACĂU
Vă rugăm respectuos, mult iu
Alături
de
întregul
nostru
popor,
AL F.C.R. — să exprimăm în nu
mele comuniștilor, al tuturor celor cei peste 120 000 de petroliști' ai tării bite și stimate tovarășe Nicolae
ce muncesc și trăiesc în județul îsi exprimă din nou satisfacția și Ceaușescu, să primiți, din partea
nostru, odată cu sentimentele de mîndria patriotică pentru succesele tuturor pionierilor și șoimilor pa
profundă dragoste și înaltă prețuire, remarcabile obținute de tara noas triei, cu prilejul aniversării a peste
cele mai călduroase felicitări, recu- tră în toate domeniile de activitate, cinci decenii de activitate revoluțio
noștința și gratitudinea noastră a căror înfăptuire este indisolubil nară și a zilei dumneavoastră de
profundă și
. ‘Să vă urăm din adîncul legată de activitatea neobosită pe naștere — se spune în telegrama
Inimilor sănătate, fericire, multi ani care dumneavoastră o depuneți în CONSILIULUI NATIONAL AL OR
PIONIERILOR
—
rodnici în fruntea partidului si sta fruntea partidului și statului — se GANIZAȚIEI
tului. spre înălțarea României socia spune în telegrama MINISTERULUI urările de fericire izvorîte din ini
PETROLULUI.
mile milioanelor de copii ai patriei,
liste pe culmile luminoase ale comu
Permiteti-ne. mult iubite și stima de multă sănătate și putere de mun
nismului.
te
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu.
ca
și
că, de mari victorii în măreața ac
Urîndu-vă după vechea și stat'ornlca tradiție românească viată lungă, de această dată să vă adresăm tivitate patriotică și revoluționară
sănătate și fericire, dînd expresie .sincere mulțumiri pentru modul prin care, în fruntea partidului și a
înaltă dragostei, admirației, stimei si strălucit în care concepeți si înfăp- națiunii noastre, vă dăruiți cauzei
recunoștinței . fără margini pe care tuiti politica internă și externă a comunismului, idealurilor celor mai
vi le purtăm, ne angajăm solemn țării, conduceți destinele României înalte ale poporului nostru, păcii și
să muncim cu devotament și dăruire, si să vă asigurăm că petroliștii vor progresului omenirii.
Dînd glas bucuriei de a sărbători
patriotică pentru înfăptuirea exem munci fără preget pentru traducerea
plară a sarcinilor ce ne revin din în . viată a sarcinilor ce le revin din această scumpă aniversare sub
istoricele hotărîri ale Congresului al hotărîrile Congresului al XII-lea și soarele luminos al socialismului, în
XII-lea și Conferinței Naționale ale Conferinței Naționale ale partidului, cei mai frumoși ani ai istoriei noas
partidului, pentru a ne spori neînce pentru realizarea integrală a planu tre contemporane, toți copiii țării,
pionierii și șoimii patriei se anga
tat contribuția la izbînda socialismu lui producției de țiței și gaze.
jează să urmeze fără preget înaltul
lui și comunismului pe pămintuî
Vă
exprimăm
întreaga
noastră
dumneavoastră exemplu de muncă
scump al patriei noastre dragi.
gratitudine pentru modul magistral și viață revoluționară, prețioasele
România socialistă.
în care acționați pentru asigurarea îndemnuri șl orientări pe care le a
în aceste momente de emoționantă dezvoltării și modernizării. în ritmuri
sărbătoare, de fierbinte manifestare a înalte, a bazei tehnico-materiale a
dragostei nețărmurite pe care v-o societății, pentru grija statornică ce
purtăm, alături de toti cei ce trăiesc o purtați creșterii avuției naționale —
și muncesc în minunata noastră țară se spune în telegrama trimisă de
— se arată în telegrama COMITE COMITETUL JUDEȚEAN CON
TULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL STANTA AL P.C.R. și CONSILIUL
P.C.R. șl CONSILIULUI POPULAR POPULAR JUDEȚEAN. Roadele aJUDEȚEAN — aducem un omagiu cestui uriaș efort se regăsesc și
fierbinte personalității dumneavoas în construirea șantierelor nava
tră proeminente, care înmănunchează le de la Constanța și Mangalia, a
în mod fericit calitățile bravului Combinatului petrochimic Midia, a
conducător de partid și de stat, ale Canalului Dunăre—Marea Neagră și a
revoluționarului consecvent si patrio primei Centrale nuclearo-electrice
tului înflăcărat, ale militantului de din țară, extinderea și modernizarea
frunte al mișcării comuniste și mun portului Constanta și construirea de
citorești internaționale și neobositu noi porturi la Constanta Sud. Man
lui luptător pentru triumful idealu galia și Midia. Cu ajutorul dumnea
rilor de pace, colaborare și progres voastră inestimabil am realizat un
vast program de îmbunătățiri funcia
ale omenirii.
Este o legitimă mîndrie pentru noî re care asigură irigarea culturilor
toti faptul că gîndirea dumneavoastră agricole pe aproape 75 Ia sută din
clarvăzătoare, puternicul spirit ‘no suprafața arabilă a județului, a fost
vator. revoluționar, pe care îl impri creată o puternică și modernă bază dresați -permanent tinerei generații,
mați tuturor domeniilor vieții poli materială pentru odihnă și tratament să nu precupețească nici un efort,
tice. economice si sociale, dinami în stațiunile de pe litoral, s-au con- să învețe și să muncească neconte
zează. prin forța lor vizionară, uria struit peste 96 000 apartamente și nit pentru a deveni demni urmași
șul potential creator al clasei munci case noi.
ai comuniștilor, constructori pritoare. al țărănimii, al intelectualității,
cepuți și entuziaști ai viitorului de
Cu prilejul zilei dumneavoastră de aur
al tuturor categoriilor sociale în lupta
al României socialiste.
pentru o calitate nouă, superioară, naștere, cînd întreaga noastră națiune
vă
aduce
un
fierbinte
și
vibrant
.
pentru Înfăptuirea neabătută a obiec
Mulțumindu-vă pentru impresio
tivelor stabilite de Congresul al omagiu, în numele milioanelor de nanta
operă de ctitorire a industriei,
XII-lea si Conferința Națională ale țărani cooperatori —- români, ma agriculturii, științei. învățămîntului
ghiari, germani și de alte naționali
partidului.
tăți — se arată în telegrama CON și culturii pe meleagurile Doljului,
înfățișarea renăscută a Craîn acest - ceas aniversar, cind tara SILIULUI UNIUNII NAȚIONALE pentru
a tuturor așezărilor județului.
toată și-a pus strai de 'sărbătoare A COOPERATIVELOR AGRICOLE . iovei,
pentru
șprijinul permanent ce ni
vă adresăm cele
pentru a-și cinstii, pe cel mai vrednic DE PRODUCȚIE
dat cu' prilejul';râ'dhiitelbr vizite
dintre fiii săi, vă încredințăm, mult mai calde și respectuoase felicitări ’■ -l-'ați
lucru, exprimăm cu întreaga vi
iubite și stimate tovarășe secretar și vă urăm ani mulți de viață în de
brație a inimilor noastre aceeași
general, că și aici, în locurile unde deplină sănătate și fericire, noi și caldă recunoștință pe care, asemenea
v-ați născut, prind contururi tot mai strălucite victorii în grandioasa ope nouă, v-o datorează comuniștii, oa
clare ideile dumneavoastră cuteză ră pe care o făuriți, în fruntea parti menii fiecărui colț înseninat al țării
toare și luminoase de mai bine, ma dului și statului, pentru înălțarea — se arată în telegrama COMITETU
gistral sintetizate în documentele României pe noi culmi de progres LUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.
Congresului al XII-lea și Conferinței și civilizație.
Evoluînd într-o lume atît de com
Vă asigurăm, mult stimate și iu
Naționale ale partidului, se mențio
plexă și zbuciumată ca aceea de azi,
nează în telegrama trimisă de LO bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, marcată
de criza economică, finan
COMUNEI
SCORNI- animați de exemplul dumneavoastră ciară. energetică
CUITORII
— România socia
însuflețitor, lucrătorii ogoarelor nu
CEȘTI.
gratie politicii științifice, clar
Așa cum ne-ațî povățuit cu res vor precupeți nici un efort pentru a listă,
a partidului, și statului,
ponsabilitate și grijă părintească, atît întîmpina cea de-a 40-a aniversare a văzătoare
elaborată și transpusă consecvent în
cu prilejul vizitelor făcute la Scor- revoluției de eliberare socială și na viată
sub
conducerea
dumneavoastră,
nicești, cit și la marile sfaturi ale țională, antifascistă și antiimperia își menține ritmuri dinamice.

tării, am învătat că pămîntul este și listă și Congresul al XIII-lea al tuiește, conform hotărârilor înfăp
Con
trebuie să fie al celor harnici și, cu partidului cu rezultate deosebite în gresului al XII-lea și Conferinței
preocupare statornică pentru pîinea sporirea producției vegetale și ani Naționale ale partidului, programe
tării, am reușit ca de mai mulți ani male, făcînd din 1984 anul recoltelor ample de creștere a producției și
să deținem recordul pe țară la pro record, anul’ creșterii substanțiale a
muncii, de promovare
ducția de grîu și porumb la hectar. contribuției agriculturii la dezvolta productivității
tehnologiilor moderne și sporire a
Mulțumirilor noastre sincere pen rea multilaterală a patriei, la ridica acalității
produselor, pentru o înaltă
tru tot ceea ce faceți ca traiul să ne rea bunăstării poporului.
eficiență și competitivitate, pentru
fie mai îmbelșugat și viața mai se
în telegrama COMITETULUI JU valorificarea optimă a pămîntului,
nină, alăturăm prinosul recunoștin DEȚEAN
AL P.C.R. se creșterea accentuată a producțiilor
ței noastre pentru nobila și neosteni menționeazăCOVASNA
zilei dum agricole, ridicarea, în continuare, a
ta activitate pe care o depuneți pen neavoastră de: Aniversarea
naștere
sărbătoare nivelului de trai material și spiritual
tru creșterea prestigiului României scumpă întregului nostru—popor
— ne al poporului nostru.
în lume, pentru colaborare, și înțe oferă fericitul prilej de a vă adresa,
legere între popoare, pentru pace pe în numele tuturor oamenilor muncii
Scriitorii din România, români,
planeta Pămînt.
din județul nostru, români și maghiari, germani, sirbi șl de • alte
în telegrama COMITETULUI JU maghiari, strîns uniți în jurul parti naționalități, participă, astăzi, mai
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL F.C.R. și dului, al dumneavoastră, mult iu uniți ca oricînd. în jurul Partidu
conducător, un fierbinte lui Comunist Român și al secretaru
CONSILIULUI POPULAR JUDE bitul nostru
, sincere și calde felicitări, lui general ai partidului, președin
ȚEAN se arată : Cu inimile pline de omagiu,
cele mai alese urări de sănătate și tele republicii, cu bucurie și nădejde
căldura dragostei și recunoștinței, vă fericire,
viață îndelungată și putere fierbinte, cu întreaga lor însuflețire,
rugăm ca. la aniversarea zilei dum de muncă,
spre binele și măreția la marea sărbătoare a aniversării zi
neavoastră de naștere, să primiți patriei și poporului
nostru.
lei dumneavoastră de naștere și a
omagiul și felicitările comuniștilor,
Puternic mobilizați de strălucitul împlinirii a peste 50 de ani de acti
ale tuturor oamenilor muncii din ju
dețul nostru, împreună cu urarea dumneavoastră exemplu de dăruire vitate revoluționară — se arată în
fierbinte de fericire, de ani multi patriotică, oamenii muncii din jude telegrama adresată de UNIUNEA
cu sănătate, mereu în fruntea parti țul Covasna se angajează, cu deplină SCRIITORILOR DIN REPUBLICA
dului și a tării, spre binele poporu responsabilitate comunistă, să acțio SOCIALISTA ROMANIA. Scrierea
lui român, al cauzei socialismului și neze cu și mai multă energie pentru cărților noastre se realizează pe mă
înfăptuirea tuturor sarcinilor ce le sura talentului fiecăruia dintre noi,
păcii.
în numele comuniștilor, al tuturor revin din documentele de importan dar făurirea înaripată a cărților noas
oamenilor muncii din județul Călă ță programatică ale Congresului al tre se datorează mai ales îndemnuri
rașii ne angajăm să nu ne cruțăm XII-lea și Conferinței Naționale ale lor inestimabile pe cară ni le-ați adre
forțele pentru ca. în acest an, să partidului, spre a întîmpina cu noi sat, în atîtea prilejuri de înaltă simobținem în toate sectoarele produc și importante succese cele două mari ■tire românească și de zidire a socia
ției materiale rezultate țțuperioare. evenimente ale anului — a 40-a ani lismului în patria noastră. Ne-ați dat

cea mai bună îndrumare literară în
activitatea noastră scriitoricească, iar
noi o urmăm cu credință statornică,
în făurirea de bunuri spirituale, cu
o capacitate crescîndă în influența
rea partinică, umanist revoluționară
a cititorilor.
Primiți, la aniversarea zilei .dum
neavoastră de naștere, omagiul de
inimă și conștiință al comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii care, ■ alăturîndu-se întregului nostru popor —
se arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. —
folosesc această sărbătorească îm
prejurare spre a omagia pe cel mai
iubit, prețuit și admirat fiu al țării,
bărbat de al cărui nume, viață și ope
ră este legat timpul cel mai luminos
și mai prodigios în fapte din istoria
multimilenară a României.
Vă mulțumim din inimă, mult sti
mate tovarășe secretar general, pen
tru ceea ce ați făcut și faceți pentru
țară, pentru bunăstarea și fericirea
noastră, pentru modul cum ați
conceput și aplicat acest minunat
Program al dezvoltării multilaterale,
prin care România a renăscut spre a
deveni o țară mîhdră, puternică și
frumoasă, apreciată și prețuită, țară
a păcii, a prieteniei și colaborării, al
cărei glas l-ați făcut să se audă cu
toată tăria pe toate meridianele
lumii.

Iul hotărîtor în orientarea științifică
a dezvoltării industriei energiei elec
trice și termice, pentru sprijinul pe
care îl primim în funcționarea siste
mului energetic național. Hotărîți de
a răspunde prin faptele noastre Me
sajului, cu care v-ați adresat națiunii
la începutul acestui an, vă asigurăm
că vom realiza sarcinile ce ne revin
în aplicarea politicii energetice, gîndite și indicate de dumneavoastră.

rialistă și cel de-al XIII-lea Congres
al partidului cu realizări remarcabi
le, demne de epoca plină de efer
vescență pe care ați deschis-o dum
neavoastră, mult iubite conducător,
înfăptuind neabătut sarcinile ce ne
revin din programele de perspectivă
adoptate de plenara C.C. al P.C.R.
din noiembrie 1983.
‘ '

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se spune :
în această memorabilă zi, cind între
gul nostru popor omagiază ani
versarea zilei dumneavoastră de
naștere și împlinirea a peste 50 de
ani de activitate revoluționară, va
rugăm să ne permiteți ca, in numele
comuniștilor, al tuturor celor ce
muncesc și trăiesc pe străvechile
meleaguri românești ale județului
nostru, să vă adresăm cele mai
călduroase felicitări și să vă urăm,
din adîncul inimilor noastre, multă
sănătate, fericire și ani rodnici în
fruntea partidului și statului, spre
înălțarea României socialiste pe cul
mile luminoase ale comunismului.
Mîndri de a fi contemporani cu
cel mai ilustru fiu al națiunii ro
mâne, suflet din sufletul neamului,
vizionar îndrăzneț și strălucit gînditor, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, care v-ați adus și
vă aduceți o contribuție inestimabilă
la afirmarea dreptului și rațiunii a-

în această zi, înscrisă cu lumină
în conștiința tuturor fiilor României
socialiste, cind comuniștii, toți lo
cuitorii străvechilor și Înfloritoare
lor plaiuri mehedințene participă cu
profundă emoție, cu vibrantă dra
goste și nețărmurit respect la mo
mentele de aleasă sărbătoare a în
tregii națiuni — aniversarea a peste
50 de ani de activitate revoluționară
și a zilei dumneavoastră de naștere
— COMITETUL JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. și CONSILIUL
POPULAR JUDEȚEAN — se spune
în telegramă — vă adresează calde
și sincere felicitări, urări de sănă
tate si fericire, inepuizabilă putere
de muncă.
învățînd necontenit din exemplul
dumneavoastră generos de muncă
fără preget, de pasiune revoluțio
nară și înălțător patriotism, comu
niștii, toți locuitorii Mehedințiului
își exprimă deplina adeziune la po
litica științifică internă și externă a
partidului și statului nostru și vă
asigură, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru ca acest străvechi colț de
țară românească să devină tot mai
frumos și prosper.

De pe tot cuprinsul țării, vibrante mesaje de dra

goste și profundă stimă adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu prilejul împlinirii a peste
50 de ani de activitate revoluționară și aniversării
zilei sale de naștere
La ceas de aleasă sărbătoare .«
tării — aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere — comuniștii, toți
locuitorii județului nostru — se spu
ne în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. și
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN — în unitate de gînd și voin
ță cu întregul popor, vă aduc cel
mai fierbinte omagiu, stimă, res
pectul și recunoștința nemărginite,
avînd conștiința deplină că sărbăto
resc pe marele fiu al țării, eminent
conducător. de partid și de stat. în
flăcărat revoluționar și patriot, mi
litant de frunte al mișcării comunis
te și muncitorești.
Ați fost de nenumărate ori în ju
dețul Ialomița, ne-ati sprijinit și în
drumat permanent pentru a înfăptui
prevederile Programului partidului,
pentru a clădi noi trepte de civiliza
ție si bunăstare pe aceste meleaguri.
Pentru toate acestea, noi. cei care
trăim și muncim în această înflori
toare vatră de cîmpie românească,
vă mulțumim din adîncul inimii și
ne angajăm să nu precupețim nici
un efort pentru a transforma în fap
te năzuințele fierbinți ale poporului,
istoricele hotărîri ale Congresului al
XII-lea si Conferinței Naționale ale
partidului, fșcînd din prețioasele
dumneavoastră orientări și indicații
programe concrete de muncă și via
ță. pentru a întîmpina cu noi și mă
rețe realizări cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare socia
lă si națională, antifascistă și antiim
perialistă si cel de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R.

■Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA I)E UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE“ și din CENTRALA
INDUSTRIALĂ DE UTILAJ TEH
NOLOGIC CHIMIC ȘI RAFINĂRII,
virstnici și tineri — se arată într-o
altă telegramă — au simțit și simt
prin propria lor viață grija dumnea
voastră părintească, statornică si vă
sînt profund recunoscători pentru
fermitatea cu care acționați pentru
ca înfăptuirile realizate în patria
noastră să se reflecte în permanen
ta îmbunătățire a condițiiloi- de
muncă si de viață. în ridicarea nivelului lor material si spiritual.
In prezent, cînd am pășit în cel
de-al patrulea an al cincinalului
1981—1985. muncitorii, inginerii și
tehnicienii din. cadrul întreprinderii
si centralei, sub conducerea organi
zației de partid, se angajează să
întîmpine cea de-a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă Și antiimpe-

supra forței, pentru întronarea unor
noi raporturi de deplină egalitate in
tre state, pentru dezarmare și pace,
vă asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, că vom face totul pentru
înfăptuirea neabătută a obiectivelor
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.
în aceste momente de înălțătoare
bucurie, cînd întregul nostru partid
și popor aniversează, cu aleasă cin
stire, ziua de naștere a celui dintîi
bărbat al țării — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
MARAMUREȘ ĂL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN
— oamenii muncii maramureșeni
își îndreaptă gîndurile lor de adîncă
prețuire și recunoștință către dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumindu-vă din adîncul inimilor lor
pentru grija deosebită ce o acordați
dezvoltării armonioase a patriei, a
Maramureșului — străveche vatră
românească, unde istoria vremurilor
noi consemnează importante trans
formări revoluționare, demne de
epoca socialismului.
, Dînd o înaltă apreciere calităților
dumneavoastră de patriot înflăcărat,
conducător eminent al revoluției și
al construcției socialiste pe pămîntul
scumpei noastre patrii, de luptător
consecvent pentru triumful cauzei
socialismului, comunismului și păcii,
vă rugăm să primiți, în numele Co
mitetului județean Maramureș ai
P.C.R. și al consiliului popular ju
dețean, cele mai alese urări de să
nătate, fericire, deplină putere. de
muncă, pentru a conduce pe mai de
parte, cu aceeași dăruire și strălu
cire, destinele minunatului nostru
popor.
Aniversarea zileî dumneavoastră
de naștere — moment politic deose
bit, cu profunde -rezonanțe in con
știința comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii — se menționează în
telegrama MINISTERULUI ENER
GIEI ELECTRICE — ne dă prilejul
de a vă exprima sentimentele noas
tre de stimă și prețuire, împreună
cu cele mai călduroase felicitări,
urări de viață îndelungată, sănătate
și putere de muncă spre binele pa
triei socialiste și înfloririi întregii
noastre națiuni.
Este momentul de a ne exprima
recunoștința pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășurați în fruntea
partidului și statului nostru, pentru
gîndirea clarvăzătoare, pentru con
tribuția esențială adusă la înfăptui
rea unei politici a rațiunii, păcii și
colaborării între popoare, pentru ro

Noi, toți cei care muncim în
această puternică citadelă a meta
lurgiei românești, sîntem mîndri de
a fi contemporani cu faptele și idei
le profund novatoare ale perioadei
celei mai dense în împliniri din is
toria multimilenară a neamului, pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-Iea al partidului, de cînd cu
aleasă înțelepciune conduceți desti
nele poporului și ale țării — ‘se sub
liniază in telegrama trimisă de co
lectivul de muncă de Ia ÎNTRE
PRINDEREA DE ȚEVI ROMAN.
Retrăim și acum cu emoție și re
cunoștință întîlnirile prilejuite de vi
zitele de lucru pe care le-ați făcut în
întreprinderea noastră și acționăm
ferm pentru materializarea indicații
lor și orientărilor date în 'vederea
dezvoltării și diversificării producției
de material tubular. Cu justificată
mîndrie muncitorească vă raportăm,
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că laminorul de 20 de
țoii, la temelia căruia ați pus îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
prima cupă de mortar, a intrat re
cent în funcțiune.
în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL
P.C.R. și de CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN se arată; Sărbătoare
statornicită în conștiința întregii na
țiuni, aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere și omagierea
eroicei activități revoluționare ne
oferă un nou și emoționant imbold
pentru a vă ruga, cu adine respect
și înaltă prețuire, să primiți din
partea comuniștilor, a tuturor locui
torilor străvechilor și înfloritoarelor
meleaguri timișene — români, ger
mani, maghiari, sirbi și de alte na
ționalități — expresia celor mai
sincere sentimente de dragoste și
recunoștință, entuziastă mîndrie pa
triotică și nețărmurit atașament față
de politica internă și externă pro
movată de partidul și statul nostru,
în frunte cu dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, mare și înțelept ctitor al
României moderne, înscris etern in
galeria de aur a istoriei neamului
strămoșesc.
Adine întipărite rămîn in inimile
oamenilor muncii timișeni memora
bilele vizite de lucru pe care, îm
preună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu — remarcabil om
politic, savant de renume mondial —
le-ați efectuat în județul nostru, do
vadă grăitoare a sprijinului stator
nic și a ajutorului multilateral
acordate acestor meleaguri.
Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, comuniștii,
toți oamenii muncii din județul
Vîlcea vă aduc, împreună cu între
gul nostru popor, un fierbinte oma
giu, vă adresează cu înaltă stimă și
profund respect călduroase urări de
sănătate și fericire, multă putere
de muncă pentru a conduce și pe
mai departe destinele luminoase ale
scufnpei noastre patrii pe calea pro
gresului și civilizației socialiste, se
relevă în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN VILCEA AL

P.C.R. șl CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN.
Vă sîntem profund recunoscători
din adîncul inimii, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
pentru activitatea prodigioasă ce o
desfășurati în fruntea partidului și
statului nostru, pentru dăruirea, ab
negația și cutezanța revoluționară
cu care slujiți interesele vitale ale
poporului român, dornic să trăiască
în delimitate, liber și stăpîn pe
soarta sa, în pace, conlucrare și în
țelegere cu toate popoarele lumii.
Prezența dumneavoastră la cirma
țării, strălucitul exemplu de viață
și muncă pe care ni-1 dați zi de zi,
clipă de clipă, înflăcărează ființa
națiunii noastre socialiste și consti
tuie, totodată, certitudinea împlini
rii înaltelor noastre idealuri și as
pirații. garanția mersului ferm îna
inte al patriei spre înaltele culmi ale
socialismului și comunismului.
în telegrama trimisă de MINIS
TERUL AFACERILOR EXTERNE
se spune : Vă rugăm să ne îngăduiți
să ne exprimăm și cu această ocazie
admirația și recunoștința față de aportul dumneavoastră hotărîtor la
elaborarea și promovarea politicii
partidului și statului nostru. Prin
activitatea pe care o desfășurați în
fruntea partidului și statului pentru
ca în relațiile dintre statele lumii
să triumfe respectul reciproc și ega- j
litatea în drepturi, pentru eliminarea
cu desăvîrșire a oricărei manifestări
a vechii politici de forță și opresiu
ne. numele dumneavoastră s-a în
scris în conștiința omenirii ca simbol
și stindard al luptei popoarelor lu
mii pentru apărarea și consolidarea
independentei naționale, pe bună
dreptate apreciată pretutindeni ca
bunul lor cel mai de preț, condiția
primordială a dezvoltării oricărei
națiuni.
împreună cu toti oamenii muncii
din patria noastră ne manifestăm
profunda și aleasa considerație față
de strălucita activitate pe care o
desfășurati pe plan international,
fată de modul exemplar în care ac
ționați pentru ca România socialistă
să fie prețuită și respectată pretu- i
tindeni in lume pentru politica sa
activă, realistă și constructivă, de j
pace, prietenie și colaborare, pe care li
o promovează sub îndrumarea și I
inspirația dumneavoastră constantă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se
spune: Prin grija dumneavoastră sta
tornică, prin ajutorul permanent pe
care ni l-ați acordat cu generoasă
dăruire, și județul Vrancea a cunos
cut o puternică înflorire, îndeosebi
după Congresul al IX-iea al parti
dului, perioadă în care și aici s-au
dezvoltat și modernizat industria și
agricultura, ■ s-a schimbat înfățișarea
localităților; "a crescut zestrea edilitat-gospodărească și social-culturalăs
asîgurîndu-se, pe această bază, con
diții tot mai bune de muncă și via
ță pentru toți locuitorii județului
nostru.
Vă raportăm, mult stimate șî iu
bite tovarășe secretar general, că,
transpunînd în viață orientările și
indicațiile dumneavoastră, am orga
nizat mai bine ■ activitatea în indus
trie și pe șantierele de investiții, în
domeniul exportului, concentrîndu-ne totodată forțele în direcția
pregătirii campaniei agricole de
primăvară. Vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe secretar gene
ral, că nu vom precupeți nici un
efort, că vom acționa cu întreaga
răspundere comunistă pentru a face
din acest an o perioadă a producții
lor record, întîmpinînd cu succese tot
mai mari cea de-a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al parti
dului.
Știința și cultura românească, parte *
integrantă a mărețului Program al
partidului, au beneficiat întotdeauna
de sprijinul dumneavoastră compe
tent și generos, pe măsura sarcinilor ■
și locului ce-i este rezervat în edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră — se
arată în telegrama AC.ADEMIEI RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA.
Prezența dumneavoastră, permanentă
și constructivă, în mijlocul colective
lor de muncă ale instituțiilor de I învățămînt, știință și cultură constituie
dovada concludentă a atenției pe care
o acordați acestor domenii de activi
tate. a sprijinului multilateral șl în
crederii de care ne bucurăm din
partea conducerii partidului, a
dumneavoastră personal, mult stimate
și iubite tovarășe secretar general.

iSi

26 ianuarie 1934 : Guvernul Republicii Socialiste România in timpul prezentării felicitărilor

26 ianuarie 1984 : delegația Consiliului Național pentru Știință și. Tehnologie, oamenilor de știință, din invățămint, cultură și
artă prezintă mesajul de felicitare
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ENERGIA ELECTRICĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii . Socialiste România
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele conducerii noastre de partid și de stat, în numele familiilor
celor decedați în urma accidentului aviatic al companiei bulgare „Balkan"
și personal în numele meu, vă exprim mulțumirile și recunoștința pentru
condoleanțele si compasiunea pe care ni le-ați adresat.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
vineri după-amiază. pe Josef Simon,
ambasadorul Republicii Socialiste
Cehoslovace, In vizită de rămas bun,

în legătură cu încheierea mlsluhii
sale în țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o oonvorbire care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

TODOR JIVKOV
'

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

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Am fost profund mișcat de felicitările pe care mi le-ați adresat cu
ocazia realegerii mele ca președinte, al Republicii Algeriene Democratice și
Populare.
Folosesc acest prilej pentru » reînnoi disponibilitatea Algeriei de a
asigura, pe o bază reciproc avantajoasă, întărirea liniilor de colaborare
dintre .ceie două țări prietene.

DATE CARE ÎNDEAMNĂ LA ACȚIUNI HOTĂRÎTE

PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR
Măsurile luate în ultima perioa
dă pentru reducerea consumului de
energie electrică în întreprinderi
le industriale, de construcții și
transporturi, precum și în gospo
dăriile populației evidențiază că
este pe deplin posibil să se reali
zeze importante economii de energie în toate sectoarele de ac
tivitate. Aoolo unde măsurile sta
bilite s-au aplicat cu fermitate,
unde s-a acționat eu răspundere
pentru gospodărirea rațională a
fiecărui kWh, consumul de ener
gie electrică s-a redus substantial
în condițiile în care s-au satisfă
cut cerințele producției si, în 'aoelași timp, s-au asigurat nevoile
de energie ale populației.
O analiză a consumului de energie electrică cumulat în perioada
1—27 ianuarie arată că. fată de
cotele repartizate, s-au realizat economii la consumul industrial în
cele mai multe județe. Totuși, acest tablou nu reflectă de fapt în
întregime și în amănunt situația
reală. Pentru că. iată, luînd la întîmplare cîteva situații din jude
țele care au realizat economii pe
ansamblu, rezultă că si aici exis
tă unități care au depășit cu mult
repartițiile de energie electrică
stabilite. In județul Argeș, de pil
dă. care în perioada amintită a
obținut o economie de 8 117 MWh,
Combinatul de lianți și azbociment
din Cîmpulung a depășit reparti
ția de energie cu 2 029 MWh. In

județul Bacău s-a realizat o eco
nomie de 12 939 kWh, în timp ce
Combinatul de prelucrare a lem
nului din reședința de județ . a
consumat in plus 111 MWh. în ju
dețul Botoșani s-au economisit
3 848 MWh, dar în întreprinderea
de articole din cauciuc Botoșani
s-a depășit consumul cu 353 MWh.
în județul Galați economiile de energie electrică însumează 2 809
MWh. în timp ce Combinatul si
derurgic din Galați a consumat în
plus fată de cota repartizată 1 524
MWh. în județul Mures s-a obți
nut o economie de 8 543 MWh. dar
întreprinderea de industrializare a
sfeclei de zahăr din Tîrgu Mureș
a consumat în plus 507 MWh.
Evident, este pozitiv faptul că,
pe ansamblul multor județe. în
sectoarele industriale s-au realizat
economii. Normal este însă ca în
fiecare unitate să se respecte co
tele de energie electrică reparti
zate. să se aplice cu fermitate, zi
de zi. măsuri severe de reducere
a consumurilor tehnologice, pre
cum si a celor netehnologice, ne
legate de procesele de producție.
Azi ne vom referi însă ceva mai
pe larg si în amănunt la consu
mul de energie electrică în sec
torul numit generic „conșum cas
nic". Adică numai la consumul din
gospodăriile populației. Iată cum
se prezintă, în perioada amintită,
tabloul consumului casnic de ener
gie electrică, pe județe :

•»

Au realizat economii de energie electrică:
Argeș, Bistrița-Năsâud, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ma
ramureș, Sălaj, Suceava.

Au depășit consumul de energie electrică
Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila,
Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dîmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, lași,
Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Si
biu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrancea și
municipiul București.

i
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' Rezultă, așadar, că în covîrșitoarea majoritate a județelor consumul casnic de energie electrică a
fost mai mare decît cotele repartizate. Această situație dovedește
că atît consiliile populare, cit și

celelalte organisme chemate s'ă asi
gure economisire^ severă a energiei
electrice nu au aplicat cu rigurozi
tate măsurile stabilite in acest scop.
Așa cum reiese și din numeroa
sele investigații făcute de reporte-

rii și corespondenții ziarului In di
ferite orașe ale tării, nu există pre
tutindeni un control riguros care
să asigure aplicarea fermă a mă
surilor menite să reducă la strictul
necesar, cu cel puțin 50 la sută,
consumul casnic de energie elcctrică.
Nu-i mai puțin adevăratcă
_ __se
impun o participare mai activă și
a cetățenilor, o întărire a răspun
derii civice in rîndul tuturor locui
torilor. Practica demonstrează că
în fiecare gospodărie se poate re
nunța în această perioadă, fără
pici un inconvenient, la becurile
din fața locuințelor, din balcoane,
curți, magazii, garaje. Este, de ase
menea, posibil să se renunțe la fo
losirea aparatelor electrice, cum ar
fi aspiratoarele, mașinile de spă
lat ș.a., care pot fi înlocuite prin
munci gospodărești. După cum,
acum în timpul iernii, în fiecare
gospodărie se pot găsi soluții care
să permită scoaterea din priză a
frigiderelor. Totodată, în fiecare
locuință se poate și este necesar
să se folosească becuri cu puteri
mai mici și să se reducă la jumă
tate numărul acestora. In fine, nu
trebuie să se întrebuințeze aparate
electrice pentru încălzit, acestea
fiind mari consumatoare de ener
gie și, în plus, au randamente scă
zute, ceea ce afectează'substanțial
și propriul buget de familie.
La fel ca și în cazul consumului
industrial, în multe județe se întîmplă ca economiile pe care Ie
realizează mulți cetățeni în consu
mul casnic să fie, pur și simplu,
anulate de risipa pe care o mai fac
unii locuitori. Iată de ce trebuie
întărită activitatea de control a
consiliilor populare, a celorlalte
organisme care au răspunderi în
acest sens, acționîndu-se pentru
reducerea severă a consumului de
energie electrică în fiecare oraș și
localitate a țării, în fiecare gospo
dărie. Este o situație impusă de
evoluția condițiilor atmosferice, de
lipsa precipitațiilor resimțită de
mai mult timp, ceea ce a făcut ca
nivelul apelor în lacurile de acumulare să se reducă aproape la minim
și, în consecință, aportul centralelor hidroelectrice la echilibrarea
balanței energetice a țării să se diminueze considerabil. Este o situație care trebuie înțeleasă da toți.
cetățenii și pentru depășirea căreia
cu toții trebuie să se situeze ferm
pe poziția bunului gospodar, acasă
și la locurile de muncă.

Președintele
Republicii Algeriene Democratice ți Populare,
Secretar general
al Partidului Frontul de Eliberare Națională

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar
Laoțian, al Adunării Populare Supreme, Guvernului Republicii Democrate
Populare Laos, al poporului laoțian și al nostru personal, vă adresăm
sincere mulțumiri dumneavoastră și, prin dumneavoastră, partidului comunist,
Marii Adunări Naționale, guvernului și poporului frate român pentru
felicitările sincere și amabilele urări transmise cu ocazia celei de-a VIII-a
aniversări a proclamării Republicii Democrate Populare Laos.
Sintem convinși că relațiile de prietenie existente între popoarele laoțian
și român se vor consolida și dezvolta tot mai mult, in interesul comun al
celor două popoare.
Cu această ocazie, vă urăm dumneavoastră și poporului frate român
tot mai mari succese in edificarea socialismului. dezvoltat, pentru transfor
marea Republicii Socialiste România într-o țară industrială dezvoltată.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian,
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii,
Președintele Adunării Populare Supreme
a Republicii Democrate Populare Laos

Plenara Consiliului Național
al Societății de Cruce Roșie
J
ț
i
J
'
l
«
*
ț
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Ion TEODOR

de Societatea de Cruce Roșie, alături
Vineri a avut loc, în Capitală, ple
de organele sanitare, de organiza
nara Consiliului Național al Socie
țiile de femei și de tineret, la ridi
tății de Cruce Roșie,
carea nivelului de cultură sanitară a
Dezbaterile au reliefat activitatea
populației.
desfășurată de organizațiile de Cruce
Roșie, de Consiliul Național, pentru
In încheiere, participanțli ia ple
înfăptuirea sarcinilor ce le revin din
nară au adoptat textul unei telegra
documentele de partid și de stat, a
me adresate tovarășului NICOLAE
indicațiilor și orientărilor cuprinse
CEAUȘESCU, secretar general al
în Mesajul tovarășului Nicolae
partidului, președintele Republicii
Ceaușescu ..adresat Congresului So
Socialiste România, în care se spune,
cietății dă Crime Roșie din 1983. S-a
intre altele :
subliniat, totodată,' contribuția adusă
Intr-o atmosferă vibrantă, de puternică mindrie patriotică, plenara a
dat glas sentimentelor de fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință
ale celor șapte milioane de membri ai organizației noastre pentru uriașa
activitate Pe care o desfășurați pentru continua dezvoltare a patriei noas
tre socialiste. Sub puternica impresie a sărbătoririi aniversării « peste
50 de ani de activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere,
folosim și această ocazie, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, pentru a vă exprima, încă o dată cele mai vii mulțumiri
pentru grija constantă pe care o acorilațf perfecționării activității noastre,
pentru îndemnurile pe care ni le-ați adresat cu ocazia unor evenimente
importante din viața Crucii Roșii, asigurîndu-vă că nu vom precupeți
nici un efort pentru a spori aportul organizației noastre Ia înfăptuirea
politicii sanitare, profund umaniste a partidului și startului nostru, pentru
întărirea stării de sănătate și capacității de muncă a poporului, a vigorii
și tinereții sale, condiție a progresului continuu al patriei.
Pențru membrii Societății de Cruce Roșie, ca pentru toți oamenii muncii
din țara noastră, este o mare satisfacție și mîndric faptul că, acționind
cu înaltă răspundere pentru a asigura poporului român o viață luminoasă
și felicită, ați intrat în conștiința lumii contemporane ca un înflăcărat
promotor al ideilor nobile ale păcii, colaborării și prieteniei între po
poare, ca luptător neobosit pentru destindere și securitate internațională.
In întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă și a celui de-al XIII-lea
Congres al partidului. Societatea de Cruce Roșie va acționa cu consec
vență, sub conducerea partidului, alături de celelalte organizații membre
ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru a-și aduce o con
tribuție cît mai eficientă la ridicarea nivelului de cultură sanitară a popu
lației. In sprijinul politicii demografice a statului nostru, insușindu-ne
orientările dumneavoastră, vom acționa pentru intensificarea activității
educativ-sanitare în rîndurile tineretului, pentru formarea unor familii
numeroase, bine închegate, pentru creșterea și educarea copiilor, în scopul
asigurării vigorii și tinereții națiunii noastre.
Este o deosebită cinste pentru noi toți de a folosi și acest prilej pentru
a transmite sentimentele noastre de dragoste și stimă tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia îi adresăm calde felicitări
pentru aniversarea zilei de naștere, sărbătorită la începutul acestei luni,
aducindu-i, totodată, uu fierbinte omagiu pentru activitatea sa remar
cabilă in conducerea partidului și statului, pentru strălucita contribuție
la dezvoltarea științei și culturii. Ia educarea tinerei generații.
Adresîndu-vă cele mai calde și respectuoase felicitări cu prilejul ani
versării a peste cinci decenii de activitate revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere — se spune în încheiere — vă dorim, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu toată căldura inimilor noastre,
mulți ani fericiți, în deplină sănătate, pentru a conduce cu aceeași înțe
lepciune și clarviziune destinele poporului român, garanție a îndeplinirii
aspirațiilor de progres, pace Și civilizație ale României socialiste.
(Agerpres)

La sediul Asociației de drept In
ternațional și relații internaționale
— A.D.I.R.I. — a avut loc, vineri, o
masă rotundă în cadrul căreia prof.

19,30 Teleenciclopedia
20,10 Film serial : „Frontul Invizibil"
(color). Ultimul episod
21,00 Bună seara, varietăți !
22,00 Telejurnal (parțial color)
22.15 Melodiile
Bucureștilor
(color).
Concert-spectacol
PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
'
19,35 Moștenire pentru viitor
20.15 La rampă — tinerețea
20,45 De pretutindeni
21,00 Portret muzical românesa
23,00 Telejurnal
22.15 Bună seara, fete, bună seara,
' băieți !

peraturile minime vor fi cuprinse Intre
minus 8 și plus 2 grade, local mai
___
scăzute In nordul șl centrul țării, și
mai ridicate în sud-vest. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse intre minus
3 și plus 7 grade. Ceață locală și cu
depunere de chiciură. Izolat, condiții
de polei in regiunile vestice. In Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
cească la începutul intervalului, apoi
în curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil, favorabil ninsorilor slabe. Vintul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 4 și zero grade, iar cele ma
xime vor oscila între plus I și plus 5
grade. Ceață dimineața și seara. (Ortausa Jude, meteorolog de serviciu).

16,40
19,00
19.20

Deschiderea Congresului P.C. din Sri Lanka
COLOMBO 27 (Agerpres). — La
Colombo au început lucrările celui
de-al XII-lea Congres al Partidului
Comunist din Sri Lanka. în raportul
prezentat în fața acestui forum, se
cretarul general al C.C. al partidului,
K. P. Silva, a făcut o analiză a si

tuației pe plan intern, s-a referit la
actuala evoluție a vieții internațio
nale, subliniind că printre proble
mele majore ale lumii contemporane
se' înscriu preîntîmpinarea unui
război nuclear, asigurarea păcii pe
planeta noastră.

Convorbiri cehoslovaco-canadiene

Tovarășului NICOLAE GIOSAN

Au fost intensificate și controalele.
fost echipate cu butelii de gaz me
Pe ansamblul județului Buzău s-a
tan, vor mai fi transformate în 1984
Trebuie spus însă că folosirea aces
ajuns la o economie totală de energie
tor metode de control și orien
încă 22 de autobuze și alte 61 de
electrică, în perioada 1—27 ianuarie,
autovehicule
să
circule
cu
gaz
metan.
tare
a consumului casnic și public a
de 2 801 MWh. Aceste economii însu
Se realizează astfel o economie de
slăbit în ultima perioadă. Consecin
mează și rezultatul acțiunilor con
25 litri de motorină pe autobuz la
țele negative n-au întirziat să se
siliilor populare. în acest _ sens,
fiecare 100 kilometri parcurși. In
arate.' în perioada 1—27 ianuarie a.c.
activitatea celor 80 de unități de
același sens, se cuvine a fi mențio
s-a înregistrat o depășire a hare
industrie mică a fost1 astfel or
nat și faptul că toate taximetrele
murilor stabilite cu 2 MWh.
ganizată ' incit să fie „aplatizat"
din
Buzău
și
din
Rîmnicu
Sărat
Este adevărat că depășirea nu este
vîrful de sarcină. De asemenea,
funcționează
pe
bază
de
metanol.
mare, dar chiar și așa, „mică", ea
prin reducerea cu 50 la sută a
nu
trebuie să existe. Cel mai convin
Pornind
de
la
experiența
cartieru

iluminatului public și decalarea cu
gător argument îl oferă tot datele
lui „Nicolae Bălcescu" din Rimnicu
90 de minute a programului se obține
dispeceratului eo economie' luna
nergetic național :
ră de peste 20
necurmată
la
MW, iar prin re
Cum acționează consiliile populare și cetățenii din
timp,
depășirea
ducerea Ia stric
de
numai
2
MWh
tul necesar a ilu
a săltat brusc, în
minării vitrinelor,
județul Buzău
ziua tipăririi adepozitelor și ma
cestul număr de
gaziilor de măr
ziar, la 6 MWh,
furi și deconec
pentru aplicarea
adică de trei ori.
tarea reclamelor
Si cine sînt oare
luminoase se acei vinovati de
măsurilor
junge la o econo
depășirea
consu
mie lunară de
murilor ? Nu tot
țpeste 30 MW,
de reducere
o parte dintre cei
In ce privește
care s-au străduit
furnizarea . ener
să economisească
giei termice, se
consumurilor
cu
sute și mii de me
urmăresc
înca
gawați 7 Pentru
drarea strictă în
ce ei pot să fie
normele de con
Sărat — unde în perioada martie—
economi în întreprinderi, iar acasă
sum. înlăturarea oricăror pierdeți de
nu ? Dacă aceiași cetățeni într-un loc
octombrie apa caldă menajeră pen
energie la toate cele 68 de centrale și
apar cu economii, iar in altul cu de
tru 300 de apartamente a fost asigu
puncte termice, asigurîndu-se astfel
pășiri. înseamnă că ei adună cu o
rată cu ajutorul panourilor solare,
satisfacerea nevoilor populației pe
mină și risipesc cu alta. Oare oei ce
obținîndu-se astfel o economie anua
timpul sezonului rece. De asemenea,
reușesc să facă economii în între
lă de 50 tone combustibil lichid —
pe lingă cele două centrale termice
prinderi. la consumul productiv —
consiliul popular județean a hotărît
pe bază de cărbune — date recent în
deci cu efort de gîndire și acțiune —
ca în acest oraș să fie montate pa
funcțiune în' comunele Glodeanu Si
nu pot să reușească același lucru
liștea și Siriu — urmează ca, în 2—3
nouri solare pentru încă 400 de
unde e mult mai simplu — în con
luni, alte 5 centrale termice din me
apartamente, iar în municipiul
sumul casnic ? Bineînțeles că da.
Buzău — pentru 300 de apartamente.
diul rural, care funcționează pe bază
Flecare locuitor al județului Bu
de combustibil lichid, să fie trecute
De asemenea, școala generală, inter
zău. tînăr sau vîrstnic. trebuie
natul, blocul și 50 de locuințe din
pe cărbune (s-a solicitat ca între
mobilizat la ampla acțiune de
comuna Bisoca vor fi racordate la
prinderea de construcții metalice și
reducere Ia maximum a consumu
prefabricate București să furnizeze
o centrală eoliană, aflată într-un
lui
de energie electrică șl de găze
mai operativ utilajele contractate).
stadiu avansat de execuție. In zona
naturale, fiind permanent che
de munte, la Chiojdu, Lopătari,
Aceste măsuri completează ansam
mat să dovedească, la locul de
Mînzălești, vor fi date în exploatare
blul măsurilor de economisire a
muncă și acasă, un înalt spirit gos
4 microhidroccntrale cu o putere
energiei și de valorificare a resur
podăresc și răspundere civică, în in
instalată de circa 5 MW.
selor energetice locale, prevăzute în
teresul general al economiei națio
cadrul programului stabilit pe județ.
In toate localitățile din județ au
nale, al întregului popor, al fiecăruia
avut loc întilniri ale deputaților cu
Conform ațestui program, pentru
în parte.
cetățenii, organizate în colaborare
reducerea consumului de motorină
Stelîan CHIPER
la transportul local, pe lingă cele 25
cu asociațiile de locatari, la care au
corespondentul „Scintell”
autobuze și 3 autospeciale, care au
participat și specialiști energeticieni.

15.20

TELEGRAME EXTERNE

Prim-ministru, al Guvernului Republicii Socialiste România

NU POATE FI RISIPITOR ACASĂ

PROGRAMUL, 1
Telex
Secvențe australiene
La sfirșlt de săptămînă (parțial
color)
împliniri și perspective. Azi — ju
dețul Alba
Ianuarie — cronica evenimentelor
politice
Telejurnal (parțial color).
Ritm și melodie

cele mai bune urări de succes în în
deplinirea misiunii de înaltă răspun
dere cu care a fost investit. Totodată,
se exprimă convingerea că guvernele
țărilor noastre vor acționa pentru
dezvoltarea' relațiilor bilaterale de
prietenie și cooperare, spre binele
popoarelor român și algerian. al cau
zei păcii și înțelegerii în lume.

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

CINE ESTE BUN GOSPODAR ÎN ÎNTREPRINDERE

.
13,00
13,05
13,15

\ Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o
telegramă primului ministru al Gu
vernului Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Abdelha
mid Brahimi, prin care îi adre
sează. cu prilejul numirii sale în această funcție, sincere felicitări șl

CHADLI BENDJEDID >

L.
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TELEGRAMĂ

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 28
ianuarie, o¥a 20 — 31 ianuarie, ora 20.
In țar.A : Vremea se va încălzi ușor în
jumătatea de vest a țării, menținîndu-se în general rece în rest. Cerul va
fi variabil, cu înnorări mai accentuate
în Oltenia, Banat, Crișana șl Maramu
reș, unde vor cădea precipitații locale
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare, în rest ninsori izolate. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări din sectorul sudic. Tem-

Cronica
Vineri a avut loc în Capitală o con
ferință de presă organizată de Repre
zentanța comercială a U.R.S.S. la
București cu ocazia semnării Proto
colului privind schimbul de mărfuri
dintre România și U.R.S.S. pe anul
1984.
Cu acest prilej, L. A. Afanasiev,
reprezentantul comercial al Uniunii
Sovietice în țara noastră, a relevat
bunele relații de cooperare economi
că statornicite între țările noastre,
dezvoltarea de la an la an a schim
burilor comerciale. Relevîndu-se im
portanța acestor raporturi pentru
economiile ambelor țări, s-a subliniat
că pentru anul 1984 noul protocol
prevede o creștere de 15 la sută a
schimburilor de mărfuri româno-sovietioe.
★

Sadok Belaid, decanul Facultății de
drept din Tunis, a prezentat expu
nerea „Zona Mediteranei, zonă a
păcii". Au participat cadre didactice
universitare, cercetători în domeniul
dreptului internațional, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe.
A fost de fată Mohamed El Mokhtar
Zannad, ambasadorul Republicii Tu
nisiene la București.
(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

în tihnă hrana. Nu mai
văzusem o fermă atît de
bine organizată de Ia
I.A.S. Ograda (Ialomița) și
C.A.P. Mădăras (Bihor),
iar cu toate acestea direc
torul mai găsea motive să
facă observații,
motive
care mie mi se păreau de
nebăgat în seamă. Expli
cația acestui mod de a în
țelege și de a impune și
subalternilor săi rigorile
unei îndeletniciri de mare
finețe cum este creșterea
animalelor aveam s-o descifrez mai tîrziu din vorbele pline de miez ale inginerului : „Zootehnia, îmi
spunea el, e ca o industrie
cu foc continuu. Cu deo
sebirea că aici avem de-a
face cu vietăți și n-avem
la îndemînă un buton sau
mai multe butoane cu care
să putem opri instinctul
animalelor. Și-apoi zoo
tehnia este, și pentru noi,
cei de la Jidvei, sectorul

FRAGA 27 (Agerpres). — Președin
tele R.S. Cehoslovace, Gustav Husak, l-a primit pe primul ministru al
Canadei. Pierre Elliott Trudeau, care
a făcut o vizită oficială în Cehoslo
vacia. După cum relatează agenția
C.T.K., întrevederea a prilejuit un
schimb de opinii privind stadiul șl

perspectivele relațiilor bilaterale. Au
fost abordate, de asemenea, proble
me internaționale actuale. îndeosebi
cele legate de necesitatea Însănăto
șirii climatului internațional și de
negocierile referitoare la dezarmare
și cooperarea internațională.

Scrisoare a guvernului angolez
adresată președintelui Consiliului de Securitate al 0.0.
NEW YORK 27 (Agerpres). — în
tr-o scrisoare adresată de guvernul
Angolei președintelui în exercițiu al
Consiliului de Securitate al C^N.U.
se arată că mijloacele de informare
occidentale prezintă denaturat fapte
le în legătură cu așa-zisele proiecte
ale Africii de Sud de a-și retrage
trupele de ocupație din sudul terito

riului angolez, transmite agenția
U.P.I.
Textul scrisorii arată că, în reali
tate, autoritățile minoritare de la
Pretoria continuă să mențină în șase
localități din sudul Angolei 7 bata
lioane de infanterie, totalizînd peste
4 000 de militari.

ORIENTUL MIJLOCIU
NATIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Președintele în exercițiu al Consi
liului de Securitate al O.N.U., Javier
Chamorro, a dat publicității o decla
rație în care se exprimă îngrijorarea
consiliului în legătură cu hotărirea
recentă a Knessetului (parlamentul
israelian) de a prelungi normele ju
ridice excepționale în teritoriile ocu
pate Cisiordania_ și Gaza, informea
ză agenția U.P.I.
Consiliul de Securitate subliniază
necesitatea respectării Convenției de
la Geneva referitoare la protecția

drepturilor persoanelor civile în timp
de război și cere Israelului să evite
orice acțiuni care ar putea duce la
agravarea încordării în teritoriile
ocupate.
Declarația urmează
______
__________
consultărilor
desfășurate în legătură cu -această
problemă în cadrul Consiliului
Z__ ____ ____
de
Securitate, după scrisorile de protest
adresate în acest sens de Egipt. Or
ganizația pentru Eliberarea Pălești- .
nei și Comitetul O.N.U. pentru exer
citarea drepturilor inalienabile ale
poporului palestinian.

L>i.S

cinema
0 Stejar — extremă urgentă : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12,30; ic; 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.
@ Ultimul cartuși CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.
O Saltimbancii :
TIMPURI
NOI
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Ecaterina Teodoroiu : GRIV1ȚA
(17 08 58) — 12,30; 15; 17,30; 20.
0 Program de desene animate — 0;
11; 13; 17,30, Nea Mărin miliardar —
14,45; 19,15: DOINA (16 35 38).
G Artista, dolarii și ardelenii : BUZEȘTI — (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Povestea călătoriilor : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Miezul fierbinte al pîinil : FLOREASCA (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.
® Cancan frenetic : UNION (13 49 04)
— 9,30; 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.
e De dragul tău, Anca : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Dragostea șl 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 Ia barieră : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
G îndrăgostit Ia propria dorință : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
5 Rubedeniile : POPULAR (35 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.
0 Strada
Hanovra :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 1G;
18,15; 20.15, GLORIA (47 46 75) — 8,30;
10,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15.
6 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.

care ne arată cit de pricepuți sîntem ca agricul
tori".
Și cît de pricepuți sînt
zootehniștii de la I.A.S.
Jidvei se poate deduce și

• Lanțul amintirilor t LIRA (31 71 71>
— 13,30; 16,30; 19,30.
0 O afacere murdară :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18;
20. COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,3013,30; 15,30; 17,30; 19,30, ĂRTA (213186)
— 9; 11; 13,1515,30; 17,30; 19,30.
0 Capcana
neobișnuită :
MUNCA I
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Elvis — 15; 17; 19, Pasărea de foc
spațială — 13 : FLACARA (20 33 40).'
® Șatra : PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.

teatre
® Teatru! Național
(14 71 71, sala
mică) : Ploșnița —
15;
Generoasa
fundație — 20; (sala Atelier) : Act
venețian — 15,30; Fata din Andros —
19,30; (sala Batiștel) : Idolul și Ion
Anapoda — 19.
© Filarmonica
„George
Enescij"
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert
coral. „Valsuri șl canzonete". Diri
jor : Vasile Păntea — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Walkiria
— 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) : Vila
cu iluzii — 19,
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) ;
Ivan Vasillevici — 15; Mobilă și du
rere — 19; (sala Grădina Icoanei,
1
12 44 16) : Tartuffe — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Richard «J
Ill-Iea — 17.
® Teatrul Foarte Mic
_(14
____
09. 05) :
Necunoscuta și funcționarul — 15;
Șoareci de apă — 19,30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) :
Turnul de fildeș — 15; 19.
© Teatrul -„Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Mița în sac — 19,30; (sală
Studio) : Trăsura la scară — 15; Co
piii soarelui — 19.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus
. (sala
_______
19;
GiuIești. 18 04 85) : Pălăria florentină —
18; (clubul I.C.T.B.) Arta conversației
— 19,30.
® Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 16; Doctore, sînt al dv. —
20 ; (sala-Vlctoria, 50 58 65) : Frumosul
din pțjdurea zăpăcită — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
0 Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe ulița satului — ț9.
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Se caută o stea — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cine se teme de crocodil 1 — io.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10; 19,30.

ele au crescut an de an; că,
în mod constant, oamenii
au căutat și au găsit me
reu soluții care le-au în
lesnit și le-au 'asigurat în
cele din urmă un ridicat

Vrednicia oamenilor,
rodnicia pâmîntului
din următoarele rezultate:
de la o producție de lapte
de 3 350 litri obținută de
la o vacă în anul 1975 s-a
ajuns, la sfîrșitul anului
1982, la 4 000 litri, iar după
cum am aflat recent, anul
1983 s-a încheiat la ei cu
o producție medie de 4 020
litri de la un efectiv de
peste l 100 de vaci. Dar cea
mai mare valoare a succe
selor lor rezidă în faptul că

procent de rentabilitate
muncii depuse : că acești
oameni îmbină, de ani de
zile, rigorile străvechi ale
îndeletnicirii creșterii ani
malelor cu știința nouă,
modernă, în funcție de con
dițiile zonei — de la adă
posturi și rase pînă la fu
raje. Și chiar dacă multe
dintre acestea s-au schim
bat în decursul anilor,
ceea ce a rămas și rămî-

ne nealterat în felul de a
fi al zootehniștilor de la
I.A.S. Jidvei
este, cum
îmi spunea Gheorghe Măr
ginean,
dragostea,
îm
pinsă pînă la patimă, a
oamenilor
pentru vad,
pentru aceste animale so
cotite în unele părți ale
lumii ca fiind vietăți sacre.
M-am referit, in con
textul marilor și deloc
simplelor probleme puse
în fata întregii agricul
turi de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recentele con
sfătuiri pe problemele agriculturii. la două situații
•conc'udente pentru că''am
convingerea că puterea
exemolului bun este de
neînlocuit în filozofia vie
ții și muncii poporului
nostru. Experiența fruntașilor constituie o zestre
inestimabilă în realizarea
importantului obiectiv sta
bilit de secretarul general
al partidului : 1984 — an
al producțiilor record în
agricultură !
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, MESAJE DE ÎNALTĂ
PREȚUIRE Șl CALDE FELICITĂRI DE PESTE HOTARE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu.
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă trans
mit, din partea Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia și a mea personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu
urările noastre cele mai bune de multă sănătate, fericire și noi
succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați
pentru bunăstarea poporului român prieten.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceausescu.
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mal
cordiale felicitări si urări de sănătate deplină, fericire si de noi
uuccese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în
România vecină și prietenă.
Sînt convins că prietenia si colaborarea dintre Republica Popu
lară Bulgaria si Republica Socialistă România, dintre Partidul Co
munist Bulgar și Partidul Comunist Român, la extinderea cărora
dumneavoastră aveți o mare contribuție personală, se vor dezvolta
continuu, rodnic șl multilateral, în interesul popoarelor bulgar și
român, al unității comunității socialiste, al cauzei păcii, progresului
si socialismului în lume.

TODOR. JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de a 66-a aniversări a zilei de naștere a Exce
lenței Voastre, doresc să transmit Excelenței. Voastre felicitările
mele cele mai sincere, împreună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală.
Doresc, de asemenea, să exprim convingerea mea că relațiile
de prietenie ți bună vecinătate dintre cele două țări ale noastre se
vor dezvolta în continuare in interesul reciproc al națiunilor
noastre.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, in numele guvernului și al poporului Zimbabwean vă
transmit sincerele mele felicitări.
Excelență, sărbătorind acest prilej fericit, salutăm angajarea
dumneavoastră în favoarea păcii și progresului tuturor popoarelor
din lume. Constatăm cu admirație contribuția pe care lucrările,
declarațiile, acțiunile și inițiativele dumneavoastră au adus-o la
atingerea acestui obiectiv.
Excelență, guvernul și poporul zimbabwean prețuiesc relațiile
cordiale și respectul reciproc care există între țările noastre. Sîtitem încredințați că aceste relații frățești vor continua să se dez
volte tot mai puternic în interesul ambelor noastre popoare.
Vă rog, tovarășe președinte, să acceptați urările mele de sănă
tate personală și continuă solidaritate și prosperitate ale ambelor
noastre popoare.

CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii

Zimbabwe

------------------------- - -------------

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări a Zilei dumneavoastră
de naștere vă transmit felicitări cordiale, în numele meu, al parti
dului meu, guvernului și al poporului Zimbabwe.
Excelență,-eforturile dumneavoastră neobosite în favoarea păcii
$i progresului, în condițiile unei situații internaționale foarte
complexe șl amenințătoare, constituie o sursă neobosită de inspi
rație pentru noi. Poporul și guvernul Zimbabwe se identifică
puternic cu sinceritatea apelurilor dumneavoastră pentru un dialog
real și serios asupra dezarmării nucleare. Interesul dumneavoastră
personal și activ în această problemă întărește încrederea noastră
in dumneavoastră ca un om devotat păcii.
Excelență, noi sîntem convinși că prietenia și cooperarea care
există între țările și popoarele noastre vor continua să se adincească. Este dorința noastră de a asigura ca aceste raporturi să
se întărească și să se consolideze în continuare spre a crea mai
multe posibilități de cooperare.
Tovarășe președinte, îngăduiți-mi încă o dată să vă felicit cu
prilejul zilei dumneavoastră de naștere, să vă urez sănătate și
mulți ani de prosperitate spre a conduce poporul român.
Acceptați, Excelență, asigurările inaltei mele considerațiuni.

. ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane
din Zimbabwe — Z.A.N.U.,
Primul ministru al Republicii Zimbabwe

MIKA ȘPILIAK
Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere. în nu
mele Prezidiului Comitetului Central a! Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia și al meu personal, vă adresez felicitări cordiale.si cele
mai bune urări de multă .sănătate, fericire personală și noi succese
în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați.
Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția față de dez
voltarea cu succes a relațiilor și colaborării prietenești dintre Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și
dintre țările noastre socialiste vecine, la care dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu. ati adus și continuat! să aduceți o mare contribuție
personală. Sîntem convinși că relațiile de colaborare iugoslavo-române se vor dezvolta si în viitor cu succes în interesul popoarelor
celor două țări, al păcii, cooperării internaționale egale in drepturi,
progresului social și socialismului în lume.

DRAGOSLAV MARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Fericitul eveniment al celei de-a 66-a aniversări a Excelenței
Voastre constituie pentru noi o ocazie deosebit de plăcută pentru
a vă adresa felicitările noastre cele mai călduroase, precum și
cele mai sincere urări de sănătate șl fericire personală și de pros
peritate mereu crescîndă pentru poporul român.
Folosim această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre ex
presia celei mai înalte considerațiuni.

HASSAN AL ÎI-LEA
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte al Republicii și drag prieten,
Este o reală plăcere și imensă bucurie pentru noi de a vă adre
sa viile și caldele noastre felicitări în această zi de 26 ianuarie, cu
ocazia sărbătoririi celei de-a. 66-a aniversări.a. zilei de.naștere și a
peste 50 de ani de activitate revoluționară.
în numele poporului beninez, al Comitetului Central al Partidului
Revoluției Populare din Benin, al Consiliului Executiv Național și
al nostru personal, vă urăm viață îndelungată, plină de succese, să
nătate și pace, fericire personală dumneavoastră și familiei dumnea
voastră.
Dorim ca excelentele legături de prietenie șl cooperare care
unesc țările și popoarele noastre să cunoască o întărire și aprofun
dare tot mai mari.
Reînnoindu-vă viile și călduroasele noastre felicitări, vă rog să
primiți, domnule președinte al Republicii și drag prieten, asigură
rile considerațiunii noastre celei rirai înalte.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului ■ Central
al Partidului Revoluției Populare din Benin,
Președintele Republicii,
Șef al statului,
Președintele Consiliului Executiv Național

----------------------------------------ȚT yppIPFitpi Slnlp

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Mult stimate domnule secretar general,
Folosim acest prilej pentru a vă felicita astăzi, cu ocazia celei
de-a 66-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
împreună cu felicitarea exprimată mai sus, de asemenea,
în numele secretarului general și al întregii conduceri a Partidului
Socialist Elvețian, vă rugăm să primiți cele mai bune urări de
fericire personală și succes in activitatea dumneavoastră rodnică,
pusă în slujba păcii și înțelegerii intre popoare.
Vă exprimăm interesul nostru deosebit pentru dezvoltarea in
continuare a relațiilor de solidaritate dintre organizațiile noastre
politice.
Cu cea mai înaltă considerație,
Partidul Socialist Elvețian

HELMUTH HUBACHER
Președinte

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, rog să-mi fie permis a vă transmite cele mai cordiale
urări.
Vă doresc ca aniversarea acestei zile să se repete mulți și
prosperi ani de aici înainte, cu convingerea fermă că aceasta va
ti spre binele poporului român prieten și al cauzei păcii.
AI dumneavoastră cordial,

EVANGHELOS AVEROFF-TOSSITZA
Președintele Partidului Noua Democrație
din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresăm cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 66-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere, precum și a celei de-a 125-a
aniversări a Unirii Principatelor Române. împreună cu sentimen
tele noastre de respect profund pentru guvernul și poporul dumneayoastră.
Eforturile depuse și succesele remarcabile obținute de dumnea
voastră în domeniul politicii de dezarmare și nealiniere vor fi re
memorate cu admtratie statornică de către popoarele iubitoare de
pace. Partidul nostru — Komeito — dorește să facă totul pentru a
promova si întări in continuare relațiile dintre partidele noastre.
Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de sănătate.

YOSHIKATSU TAKEIRI
Președintele Partidului Komeito — Japonia

Cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a zile! dumneavoastră de
naștere, in numele Comitetului Central al Partidului Muncii din
Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al
poporului coreean, precum și al meu personal, doresc să vă adre
sez. dragă prietene, cele mai călduroase felicitări și salutări tovără
șești.
Poporul coreean se bucură de marile progrese obținute de po
porul frate român, sub conducerea dumneavoastră, în lupta pentru
consolidarea suveranității naționale, pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.
Astăzi, poporul român nu precupețește nici un efort pentru tra
ducerea în viată a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale Partidului Comunist Român, pentru salvgar
darea păcii în Europa și în lume.
Exprimindu-rmi convingerea că relațiile tradiționale de priete
nie si colaborare dintre partidele, țările și popoajele noastre se vor
extinde si dezvolta tot mai mult în lupta comună pentru pace și
triumful cauzei socialismului, folosesc acest prilej pentru a vă adre
sa sincere urări de sănătate și fericire.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare
,
Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, ne face
plăcere să adresăm Excelentei Voastre.cele mai calde felicitări și
urări, dorindu-vă deplină sănătate, fericire personală și continuă
prosperitate poporului român prieten.

SÂDDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez cele mai cordiale felicitări cu ocazia aniversării
dumneavoastră și vă urez un an plin de realizări și de fericire.
Cu cordialitate,

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei de naștere, doresc să vă transmit cele
mai calde urări de sănătate, viață îndelungată și fericire dumnea
voastră și familiei, de progres și prosperitate poporului român
prieten, pentru o colaborare constantă între popoarele noastre, pentrd dezarmare și pace in Balcani și în întreaga lume.

ILIAS ILIOU
Președintele E. D. A.

SAYED ZAKI
Vicepreședinte al Adunării Poporului
al Republicii Arabe Egipt,
Președintele
Asociației de prietenie Egipt — România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia distinsei dumneavoastră aniversări, in numele Între
gului colectiv al Centrului demografic O.N.U. — România, profe
sorii, cursanții și conducerea, reprezentind 14 țări, precum și in
numele meu personal, vă rog să acceptați călduroase felicitări și
urări sincere de sănătate, fericire și succes pentru Excelența
Voastră, pentru poporul român și pentru România.

MOHAMMED MAZOUZ
Directorul
Centrului demografic O.N.U. — România

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
La a 66-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, vă rog
să-mi permiteți să adresez Excelenței Voastre, în numele doamnei
Marcos și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări
de viață lungă.
Cu această ocazie, vă dorim ani mulți de viață și deplin succes
în eforturile perseverente pe care le depuneți in slujba mărețului
dumneavoastră popor, a cauzei prieteniei și cooperării internațio
nale, a conlucrării dintre cele două popoare ale noastre și a păcii
internaționale, la asigurarea căreia aveți o remarcabilă contribuție.
Al dumneavoastră bun prieten,
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă adresăm calde felicitări cu ocazia celei de-a 66-a aniversări
a zilei dumneavoastră de naștere și a celei de-a 125-a aniversări a
Unirii Principatelor Române.
Vă urăm să obțineți mari succese în opera de construire a socia
lismului in țara dumneavoastră, precum și in lupta pentru dezar
mare, destindere și pace în lume.

MASASHI ISHIBASHI
Președintele
Partidului Socialist din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere și aniver
sării a peste 50 de ani de activitate revoluționară, vă rog să-mi
permiteți ca, în numele conducerii Partidului Baas Arab Socialist
din Liban și al meu personal, să vă adresez cele mai călduroase
felicitări, cordiale urări de sănătate și fericire, de noi succese în
îndeplinirea marilor dumneavoastră răspunderi, spre binele și
bunăstarea poporului român.
Folosesc acest prilej pentru a da o înaltă apreciere poziției dum
neavoastră juste și consecvente cu privire la modul de soluționare
a conflictului din Liban și de a-mi exprima convingerea că ra
porturile de strînsă prietenie și colaborare multilaterală dintre
partidele și țările noastre se vor amplifica în continuare în inte
resul popoarelor român și libanez, al cauzei generale a progresului,,
destinderii și păcii internaționale.

Ung. ASSEM KANSOU
Secretar general

ol Partidului Baas Arab Socialist
din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Partidul Comunist din Mauritius vă adresează cordiale felici
tări cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere și vă urează noi succese in eforturile po care le faceți
pentru asigurarea păcii în lume.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist
din Mauritius

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a zilei de naștere a
Excelenței Voastre, îmi face deosebită plăcere să vă adresez, sti
mate domnule președinte, felicitările mele cordiale și cele mai
bune urări. De asemenea, adresez Excelenței Voastre urări de multă
sănătate.
Sînt convins că veți obține noi și mari succese în eforturile
dumneavoastră dedicate dezvoltării României și instaurării păcii
in lume.

TAKEO FUKUDA
Fost prim-ministru al Japoniei

Secretai- general

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul
prilej de a vă adresa, în numele membrilor Asociației de prietenie
Egipt — România și al meu personal, cele mai calde și sincere
urări de sănătate și fericire personală, de noi succese in activitatea
dumneavoastră nobilă și neobosită, dedicată bunăstării și fericirii
poporului român, păcii, înțelegerii și cooperării între națiunile
lumii.
Doresc să vă încredințez și de această dată că relațiile perso
nale de strînsă prietenie și dialogul permanent statornicite între
dumneavoastră și președintele Hosni Mubarak au constituit un
imbold pentru activitatea membrilor Asociației de prietenie cu
România și reprezintă un cadru propice dezvoltării relațiilor de
cooperare fructuoasă între țările noastre.

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării zilei dumneavoastră de naștere,
doresc să transmit Excelenței Voastre calde felicitări, împreună cu
cele mai bune urări de viață îndelungată și de fericire, de prospe
ritate poporului român prieten. .
Cu cea mai înaltă considerație,

FERDINAND E. MARCOS

CHRISTOPH BERGER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog
să primiți cele mai călduroase urări din partea partidului EDIK
și a mea personal, pentru fericirea și prosperitatea dumneavoastră,
precum și pentru continuul progres social și economic al poporu
lui român frate, pe care cu atîta vrednicie îl conduceți.
De asemenea, vă urăm succes deplin în eforturile dumnea
voastră pentru consolidarea păcii internaționale și întărirea strinselor legături care unesc cele două popoare ale noastre.
Cu deosebită stimă și sentimente prietenești,

IOANNIS ZIGDIS
Președintele
Uniunii Centrului Democratic (EDIIQ
din Grecia
>

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Asociației peruano-române de prietenie ș! relații
culturale, doresc să transmit un fierbinte salut Excelenței Sale
domnului președinte Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării a
66 de ani. Dorim ca prin înțeleaptă sa influență internațională să
contribuie Ia- salvarea omenirii de catastrofa nucleară care ne
amenință.

Prof. dr. JULIO CASTRO FRANCO
Președintele Asociației peruano-române
de prietenie și relații culturale

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să folosesc acest prilej pentru a,vă adresa cordiale fe
licitări cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a zilei dumneavoastră
de naștere, precum și sincerele mele urări de sănătate șl prospe
ritate, împreună cu dorința de a vă aduce în continuare contribuția
la cauza păcii și stabilității în .lume.
Al- dumneavoastră sincer,
»

TAKEO MIKI
Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele conducerii Asociației de prietenie Marea Britanie —
România, vă rog să primiți cele mai calde felicitări și urări de
sănătate și viață îndelungată, cu ocazia celei de-a 66-a aniversări
a zilei dumneavoastră de naștere, eveniment pe care îl sărbătorim
la 26 ianuarie.
Alăturăm acestui mesaj urările noastre de prosperitate poporu
lui român cu ocazia celei de-a 125-a aniversări a Unirii Moldovei
cu Țara Românească. Este cunoscut că actul Unirii din Ianuarie
1859 a constituit primul pas către marea Unire din Decembrie 1918.
care a condus la constituirea statului național unitar român, con
diție fundamentală pentru transformarea României intr-un stat in
dependent modern.
® .
La mulți ani !

HARRY GOLD
Secretarul Asociației de prietenie
Marea Britanie — România
I

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte.
Ne ațăturăm poporului român și prietenilor dumneavoastră din
toată lumea in a vă adresa felicitările noastre cele mai sincere cu
ocazia zilei dumneavoastră de naștere.
Vă dorim multă sănătate, fericire și succes în tot ceea ce veți
întreprinde în anii ce vin.
Cu respect,

BARBU NICULESCU
Președintele
Fundației culturale americano-romârm

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Cu ocazia fericită a aniversării zilei dumneavoastră de naștere,
am deosebita plăcere de a adresa Excelenței Voastre cordiale feli
citări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de
progres și prosperitate continuă pentru poporul român.

A. S. DAJANI
Fost director al Centrului de informare
al Națiunilor Unite din România

.. WLE NiCOLAE CEAUSESCU, PERSONALITATE MMHIĂ
A Mi CONTEMPORANE, LUPTĂTOR NEOROSIT PENTRU CAUZA PĂCII
SI ÎNȚELEGERII INTERNATIONALE
BRASILIA 27 (Agerpres). - Lucrarea „MOMENTE DIN ISTORIA PO
PORULUI ROMÂN REFLECTATE IN OPERA PREȘEDINTELUI NICOLAE
CEAUȘESCU", a fost prezentatâ, la Sao Paulo, într-un cadru festiv, care
a reunit personalități ale vieții politice, profesori universitari din dome
niul politologiei, istoriei și filozofiei, scriitori, ziariști, studenți, oameni de
afaceri, membrii Comitetului de conducere a! Societății culturale Brazilia —
România, un numeros public.

Lucrarea, editată recent în Bra
zilia, este consacrată marcării a
peste 50 de ani de activitate revo
luționară neîntreruptă a președin
telui Nicolae Ceaușescu — închinată
propășirii patriei, bunăstării și feri
cirii poporului român — și aniver
sării zilei sale de naștere.în cuvîntul rostit cu acest prilej,
FERNANDO MANG ARI ELO. di
rectorul editurii Alfa-Omega, a
spus : „După cum se știe, nu
meroase edituri de prestigiu de pe
toate continentele lumii au publi
cat, iu ultimii ani, peste 130 de
volume dedicate operei și persona
lității
președintelui
României,
Nicolae Ceaușescu. S-a venit astfel
in intinipinarca marelui interes al
opiniei publice internaționale pen
tru experiența istorică și social-politică a României, pentru gîndirea
și activitatea președintelui Nicolae
Ceaușescu, una dintre cele mai
proeminente personalități naționa
le și internaționale ale lumii con
temporane, care impresionează prin
neobosita sa luptă pusă în slujba
cauzei păcii, Înțelegerii și colaboră
rii pașnice intre toate popoarele
lumii. A fost o deosebită satisfacție
pentru mine și editura pe care o
conduc să realizăm cartea „MO
MENTE DIN ISTORIA POPORU
LUI ROMÂN REFLECTATE IN
OPERA
PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU". Lucrarea
ne-a reținut atenția în mod special
datorită activității 'deosebite desfă
șurate de Excelența Sa, președin
tele Nicolae Ceaușescu, în direcția
valorificării moștenirii istorice și
participării active a poporului ro
mân Ia construirea edificiului păcii
și înțelegerii între popoare, al inde
pendentei si dezvoltării libere,
suverane a națiunilor lumii și pen
tru făurirea unei societăți cu ade
vărat democratice, in care oamenii
muncii, luindu-și destinul in pro
priile lor miini, să-și făurească un
viitor de pace și o dezvoltare economico-socială înfloritoare".
„Acestea — a spus vorbitorul —
sint principalele rațiuni pentru
care am editat cu plăcere lucrarea
menționată, care va permite publi
cului larg brazilian să-și lărgească
aria de cunoaștere despre România
și poporul român. Din acest punct
de vedere volumul „MOMENTE
DIN ISTORIA POPORULUI RO
MÂN REFLECTATE IN OPERA
PREȘEDINTELUI NICOLAE
CEAUȘESCU", trebuie considerat ea
un puternic factor de apropiere
culturală între cele două popoare.
Din considerentele arătate reco
mand cu toată sinceritatea cititori
lor brazilieni și din alte țări ale
lumii lucrarea președintelui Nicolae
Ceaușescu, pe care am editat-o cu
prilejul aniversării zilei sale de
naștere".
Profesorul universitar, istoricul și:
scriitorul ATICO VILAS BOAS DA
MOTA și-a exprimat, la rîndul său.
deosebita satisfacție si onoarea de
a prefața volumul „Momente din
istoria poporului român reflectate
în opera președintelui Nicolae
Ceaușescu".

„Prin această importantă lucrare
—• a spus el — am găsit încă o
cale de a cunoaște și reflecta adine
asupra gindirii creatoare, profund
științifice a președintelui Nicolae
Ceaușescu, exprimată în diverse

înalte aprecieri

această carte este un eveniment editorial important și ea este bine
venită pentru publicul brazilian,
deoarece
președintele
Nicolae
Ceaușescu este cunoscut de poporul
nostru, ca și de alte popoare, pen
tru inalta competență și auto
ritatea politică și morală cu care
acționează in direcția rezolvării
spinoaselor probleme internaționa
le. Prin declarațiile, inițiativele și
acțiunile consecvente în favoarea
păcii, conducătorul României a
făcut dovada convingătoare că,
promovînd - acest ideal, nu are în

la

adresa

șefului

statului român, cu prilejul prezentării

in

Brazilia

a

volumului

„MOMENTE DIN ISTORIA POPORULUI ROMAN
REFLECTATE IN OPERA

PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU11
euvîntări. care se constituie într-un
tezaur imens de izvoare în care se
oglindesc preocupările epocii noas
tre, puternic amenințată de escala
darea fără precedent a cursei în
armărilor și de pericolul unui
război nuclear.
Personalitatea, orientarea politică
și acțiunea fermă ale președintelui
României în problemele destinderii
internaționale, înfăptuirii dezar
mării, creșterii încrederii între
popoarele și națiunile lumii vor ocupa un loc tot mai important in
viitor".
„Multitudinea de fapte istorice
datorate intensei activități pc plan
intern desfășurate de președintele
Nicolae Ceaușescu —• a subliniat
el — cit și numeroasele sale luări
de poziție in problemele interna
ționale ale omenirii au confirmat
renumele său de marc om de stat,
preocupat îndeaproape de desti
nele omenirii, de menținerea pă
cii universale, consolidarea drep
tului sacra a! popoarelor Ia o
dezvoltare liberă și independentă.
La baza speranței realizării unei
lumi fără conflicte și element^ de
încordare, în care să-și facă loa
principiile unei noi ordini econo
mice internaționale, stau eforturile
făcute de toți oamenii politici da
stat cu orientarea și inspirația
președintelui Nicolae Ceaușescu, o
parte din aceste orientări reflectîndu-se magistral în cartea pe
care am prefațat-o".
în continuare, vorbitorul ș-a re
ferit pe larg la momentele cele
mai importante din istoria milena
ră a poporului român, la lupta sa
constantă pentru apărarea ființei
naționale si dezvoltarea sa inde
pendentă.
în cuvîntul său, deputatul FER
NANDO MORAIS, vicepreședinte
al Adunării Legislative a statului
Sao Paulo, a arătat : „Consider că

vedere doar interesele propriului
său popor, ci și pe cele ale tutu
ror celorlalte popoare.
Cred că aici se află șl sursa pres
tigiului deosebit și a stimei de
care se bucură președintele Nicolae
Ceaușescu în rîndul opiniei publi
ce mondiale.
Vorbitorul a arătat apoi că
nutrește o adincă admirație față de
activitatea pe caro președintele
Nicolae Ceaușescu o desfășoară in
ceea ce privește conducerea trebu
rilor țării, ca și pe arena interna
țională. Din acest interes fată de
realitățile românești și din apre
cierea profundă pe care o avem
față de poporul român, izvorăsc
interesul și pasiunea noastră de a
continua activitatea de cunoaștere a
României și a acțiunilor întreprin
se pe plan intern și extern de către
președintele Nicolae Ceaușescu.
Sînt convins că numai prin spo
rirea surselor de informare puse
la dispoziția cititorilor se va ajunge la adîncirea apropierii șl res
pectului reciproc între popoare,
obiectiv pentru care militează pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.
ISAC NICOLAU-SALUM. profe
sor de filologie romanică, a evocat
importanta culturii și istorici, mile
nare a poporului român și contri
buția acestuia la cultura și istoria
universală. Vorbitorul s-a referit pe
larg la meritul deosebit pe care
volumul prezentat îl are in ceea
ce privește sublinierea locului și
rolului limbii române ca element
constant de unitate a poporului, de
întărire a unității si capacității sale
de acțiune în îndelungata sa luptă
pentru păstrarea ființei naționale.
Prezenta mea, cu cîțiva ani în
urmă, la cursurile de vară de la
Sinaia — a spus profesorul — mi-a
dat posibilitatea să constat, ca spe
cialist în studiul limbilor romanice,
caracterul unitar al culturii româ

ne, unitatea tradițiilor si obiceiu
rilor, precum și unicitatea folclo
rului românesc, înaltele valori spi
rituale și morale ale poporului ro
mân, du rin ța sa de a-și făuri pro
priul destin așa cum și-l dorește,
de a trăi în pace și bună înțele
gere cu vecinii săi și cu toate po
poarele lumii. Originea latină co
mună a națiunilor română și bra
ziliană demonstrează existența unei
largi posibilități de apropiere și
cunoaștere reciprocă, de intensifi
care a schimburilor culturale din
tre țările și popoarele noastre — a
subliniat vorbitorul.
Din acest punct de vedere cartea
la a cărei lansare particip astăzi
constituie un exemplu, dînd posi
bilitate atît specialiștilor în isto
rie, filozofie, politologic, filologie
etc, cit și publicului larg brazilian
să cunoască procesul de formare a
poporului și limbii române, conti
nuitatea permanentă a poporului
român pe pămintul strămoșesc, in
geniozitatea și spiritul său creator,
prezența sa activă la schimbul
mondial de valori materiale și spi
rituale.
Profesorul universitar dr. PAULO
PAIXAO, vicepreședinte al Societă
ții culturale Brazilia — România,
exprimindu-și deosebita satisfacție
pentru apariția în Brazilia a volu
mului „MOMENTE DIN ISTORIA
POPORULUI ROMAN REFLEC
TATE ÎN OPERA PREȘEDINTE
LUI NICOLAE CEAUȘESCU", a
subliniat că poporul român este
unul dintre cele mai vechi popoare
din Europa, care s-a format și
s-a dezvoltat în mod unitar pe în
treg teritoriul țării sale, acumulind
de-a lungul secolelor o bogată ex
periență de viață unitară și de
luptă pentru menținerea ființei sale
naționale.
în continuare au fost trecute în
revistă momente importante din
istoria României, menționîndu-se
că la 23 August 1944, prin revoluția
de eliberare socială și- națională,
antifascistă și antiimperialistă. s-a
inaugurat o nouă etapă istorică în
dezvoltarea țării, angajată ferm pe
drumul progresului economic și
social, al eliberării definitive de
orice exploatare. în continuare,
referindu-se la raporturile de prie
tenie și colaborare dintre Brazilia
și România, s-a subliniat că vi
zita oficială in Brazilia a președin
telui Nicolae Ceaușescu s-a con
stituit intr-un eveniment de im
portanță istorică pentru evoluția
relațiilor dintre cele două națiuni
dc origine latină, demonstrind
existența unor largi posibilități de
eooperare economică, științifică,
tehnologică și pc plan internațio
nal. Cartea președintelui Nicolae
Ceaușescu dă o și mai mare am
ploare și, totodată, un și mai larg
răsunet internațional prestigiului
de care Domnia Sa se bucură pe
plan intern, cit și ca personalitate
politică proeminentă de prim
rang a hunii contemporane.
Festivitatea de lansare a cărții
s-a desfășurat într-o atmosferă de
înaltă ținută, vorbitorii făcînd apre
cieri elogioase eu privire la în
treaga
operă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, Ia activitatea
sa pusă în slujba prosperității și
fericirii poporului român, salvgar
dării păcii mondiale si realizării
unei lumi mal bune si mai drepte
pe planeta noastră.

Evoluția economiei

R. P. D. COREEANĂ

U.R.S.S. în 1983

încheierea sesiunii Adunării Populare
Supreme

MOSCOVA 27 (Agerpres). — După
cum relatează agenția T.A.S.S., Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a ana
lizat îndeplinirea planului de stat de
dezvoltare economică și socială a
U.R.S.S. și a bugetului de stat pe
anul 1983. Venitul național al Uniu
nii Sovietice a crescut, anul trecut,
cu 3,1 la sută, volumul producției
industriale cu 4 la sută, iar producti
vitatea muncii in industrie — cu 3,5
la sută, în comparație cu anul 1982.
Salariile medii ale muncitorilor și
funcționarilor au sporit cu 2,4 la
sută, iar retribuția muncii colhozni
cilor cu 7 la sută, veniturile reale
ale populației cunoscînd o creștere
de 2 la sută.
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a
constatat, totodată, că în numeroase
sectoare ale economiei naționale mai
există lipsuri importante și a obli
gat organele competente să elabo
reze și să realizeze măsuri pentru
instaurarea unei ordini exemplare în
producție si în toate domeniile acti
vității economice și culturale. A fost
trasată sarcina de a se asigura creș
terea în continuare a eficienței pro
ducției, de a se conferi acestei creș
teri un caracter stabil și de a se
reduce prețul de cost al producției.
S-a acordat o atenție deosebită acce
lerării progresului tehnico-științific,
automatizării producției, începerii
fabricării unor produse noi, moderne.

Lucrările Seimului
R. P. Polone
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrările
ședinței Seimului R.P. Polone, la
care au participat Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone, alți condu
cători de partid și de stat. Seimul a
dezbătut, în prima lectură, proiectele
de legi în legătură cu prelungirea
mandatului actualei legislaturi a or- '
ganului suprem al puterii de stat și
privind alegerile în consiliile popu
lare.

R. P. UNGARĂ
Președintele Consiliului
de Miniștri
despre unele probleme
economice ale țarii
BUDAPESTA 27 (Agerpres). —
Luind cuvîntul la o adunare de la
Encs, Gyorgy Lazar, președintele
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, s-a referit la unele probleme
economics ale țării.
în legătură cu îndeplinirea planu
lui pe anul trecut, el a spus : „Apre
ciind eforturile depuse, noi nu pu
tem să uitării slăbiciunile, faptul’ că
în domeniul creșterii productivității
muncii, lichidării producției nerenta
bile, reducerii cheltuielilor de pro
ducție noi am realizat tin progres
mai mic decît cel necesar pentru
neutralizarea influenței nefavorabile
a pieței mondiale și pentru lichida
rea urmărilor secetei" — relatează agenția M.T.I.
„Din punctul de vedere al viito
rului, creșterea productivității mun
cii constituie chezășia menținerii
unui nivel corespunzător de consum
și a veniturilor reale ale populației,
precum și pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai".

PHENIAN 27 (Agerpres). — La
Phenian s-au încheiat lucrările se-,
siunii Adunării Populare Supreme a
R.P.D. Coreene, la care au participat
Kim Ir Sen. secretar general al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R.P.D. Coreene, alți
conducători de partid și de stat. Fo
rul legislativ suprem, transmite
agenția A.C.T.C., a examinat o serie
de probleme interne și internațio
nale, a aprobat executarea bugetului

pe anul 1983 și a adoptat legea cu
privire la bugetul de stat pe anul
în curs.
După cum precizează agenția ci-'
tată. Adunarea Populară Supremă
l-a ales pe Li Giong Ok vicepre
ședinte al R.P.D. Coreene, iar c®
premier ai Consiliului Administrativ
(guvernul) — pe Kang Song San.
Vicepremieri ai Consiliului Adminis
trativ au fost dtesemnati Cho Se Ung.
Kim Bok Sin și Kim Chang Ju.

În favoarea soluționării prin .!
tratative a stărilor conflictuale 1
Comunicat iugoslavo-austriac
BELGRAD 27 (Agerpres). — Iugo
slavia și Austria relevă necesitatea
întăririi eforturilor pentru oprirea
cursei înarmărilor, subliniind răs
punderea însemnată care revine. în
înfăptuirea acestui obiectiv, marilor
puteri nucleare — se arată în comu
nicatul comun dat publicității la Bel
grad după încheierea convorbirilor
dintre Milka Planinț, președintele
Consiliului Executiv Federal al Iugo
slaviei, și premierul austriac Fred
Sinowatz, informează agenția Taniug.
Cele două țări sint în favoarea ori
cărei initiative care să contribuie la
frînarea cursei înarmărilor și Ia eli

minarea focarelor de criză, pronunțîndu-se pentru rezolvarea stărilor
conflictuale pe calea tratativelor.
Iugoslavia și Austria — se spune în
document — își vor aduce contribu
ția deplină la încheierea cu succes a
Conferinței de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate șil
pentru dezarmare în Europa. De ase
menea, in comunicat se arată că o
soluție justă si durabilă a situației
din Orientul Mijlociu presupune re
tragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate și înfăptuirea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian.

Mesajul președintelui S.U.A. cu privire
la Starea Uniunii
WASHINGTON 27 (Agerpres). —
Președintele Ronald Reagan a pro
nunțat în fața celor două Camere ale
Congresului mesajul cu privire la
Starea Uniunii. După cum notează
agențiile internaționale de presă,
președintele „a reluat marile teme
conservatoare care au asigurat ale
gerea sa în 1980 și a prezentat un
bilanț favorabil al primilor săi trei
ani la Casa Albă".
In continuare, R. Reagan a pre
zentat patru „mari obiective" pentru
S.U.A. în anii ’80, arătînd că, în pri
mul rind, are în vedere „o creștere
economică viguroasă". în context, el
a admis că este nevoie „de o mai
mare rațiune în elaborarea bugetului
federal". Pentru reducerea uriașului
deficit bugetar, care, potrivit agen
ției A.P., urmează să se cifrbze la
180 miliarde dolari în următorul
exercițiu financiar, președintele a
spus că accentul trebuie pus în prin
cipal pe reducerea cheltuielilor,
„fiind necesar ca guvernul să nu ma
joreze impozitele în cazul familiilor
care luptă din răsputeri să-și achite
notele de plată". Credincios gindirii
sale economice — relatează agenția
France Presse — R. Reagan a exclus
orice amputare a bugetului militar,
declarînd : „La ora actuală, prin mo
dernizarea esențială a forțelor noas
tre convenționale și strategice, ne re
făcea) capacitățile noastre actuale și
viitoare de securitate".
Un alt „mare obiectiv" pentru anii
următori conținut de discursul pre
zidențial constă în ceea ce președin
tele a denumit „extinderea în spa
țiul cosmic a frontierelor Americii".
Ronald Reagan a cerut N.A.S.A. ca,
în decurs de un deceniu, să înfiin
țeze o stație spațială cu echipaj per
manent. în paralel cu eforturile in
acest domeniu, el s-a referit la „răs
punderea pentru conservarea resur
selor pămîntulul și protejarea me
diului înconjurător".
R. Reagan a definit, ca al treilea
„marș obiectiv" pentru anii urmă

tori, „consolidarea valorilor tradițio
nale" ale Americii, arătînd că este
necesară, în primul rînd, o îmbună
tățire a sistemului de învățămint.
„Trebuie să facem mai mult pentru
a relnstaura disciplina în școli,
pentru a lărgi posibilitățile familii
lor și a reduce povara pe care <s
reprezintă dubla plată a impozitelor
pentru școlile publice și a taxelor
pentru școlile particulare", a spus,
între altele, președintele. De aseme
nea, el a subliniat necesitatea de a
se asigura condiții ca cetățenii „să
se poată plimba fără teamă pe stră
zile Americii", de a se combate cri
ma organizată. Președintele a admis
că sint necesare măsuri „în dom- niul condițiilor echitabile de locv
în domeniul locurilor de muncă și _
comunităților — „pentru a se înlătu
ra servitutile situației dependente ®
acestora".
Cel de-al patrulea „mare obiectiv0
al S.U.A. s fost denumit de pre
ședinte „edificarea unei păci pline
de conținut". El a cerut tuturor
membrilor Congresului să-l sprijine
m „crearea unei baze mai stabile
pentru relații pașnice eu Uniunea
Sovietică", in întărirea relațiilor cu
aliații și în realizarea altor obiective
ale Administrației în domeniul poli
ticii externe.
în mesajul său, președintele S.U.A.J
subliniind că există o singură poli
tică sănătoasă pentru S.U.A. șil
U.R.S.S., și anume politica apărării
civilizației noastre în această erâ
modernă, a declarat: „Un război nu
clear nu poate fi cîștigat și nu tre
buie declanșat vreodată. Singurul!
lucru pe care merită să-l facă cele
două națiuni ale noastre, posesoare
de arme nucleare, este de a asigura
că acestea nu vor fi folosite nici
odată". Președintele s-a pronunțat
pentru „eliminarea completă" a
melor nucleare, dar, remarcă ag
țiite internaționale de presă, el riu a
făcut nici o propunere concretă in
acest domeniu.
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Unitatea și coeziunea partidului comunist - factor important în lupta pentru
apărarea intereselor vitale ale maselor populare, pentru pace, democrație și socialism
Constituie o realitate pregnantă a
zilelor noastre faptul că partidele co
muniste și muncitorești se afirmă tot
mai puternic ca promotoare ale inte
reselor vitale ale maselor populare,
îndeplinind un rol tot mai important
in transformarea revoluționară a so
cietății, în lupta pentru apărarea pă
cii, pentru salvgardarea umanității
de primejdia unui cataclism nuclear.
Partidele comuniste și muncitorești
constituie o forță politică de cea mai
mape. însemnătate a vieții sociale, își
dovedesc legitimitatea istorică, reprezentînd, atît pe plan național. în fie
care țară, cît și pe plan internațio
nal, un factor determinant al progre
sului omenirii.
Partidele comuniste își au izvorul
forței în faptul că exprimă intere
sele clasei celei mai înaintate a so
cietății, clasa muncitoare, că se
călăuzesc după o ideologie cu carac
ter științific, materialismul dialectic
și istoric, că sint strîns legate da
masele populare, fiind trup din
trupul propriului popor. în același
timp, întreâga evoluție istorică arată
că rolul și influența lor în viața politico-socială națională și pe plan in
ternațional sînt indisolubil legate de
Întărirea unității și coeziunii lor —
condiție esențială, fundamentală pen
tru împlinirea misiunii istorice pe
care și-au asumat-o în fața propriilor
popoare.
Așa cum sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU : „Experien
ța istorică arată neîndoios că, cu cît
fiecare partid comunist e mai pu
ternic și mai unit, cu cit își îndepli
nește mai bine sarcinile de avangar
dă politică a maselor din propria
tară, în lupta revoluționară, cu atit
sint mai mari forța și prestigiul în
tregii mișcări comuniste și muncito
rești internaționale".
Desigur, așa cum se știe, partidele
comuniste își desfășoară activitatea
în condiții naționale, sociale și eco
nomice de o mare varietate. legate
de nivelul dezvoltării economico-sociale a țării respective, de particula
ritățile sale naționale și de tradițiile
istorice specifice — ceea ce deter
mină marea diversitate a formelor și
metodelor de acțiune revoluționară.
Viața, realitățile atestă că, pe dea
supra tuturor acestor deosebiri, suc
cesul luptei partidelor comuniste
pentru transformări sociale înnoitoa

re depinde în mod direct și nemijlo
cit de întărirea continuă a unității
rîndurilor lor, de coeziunea lor atit
pe plan politico-ideologic, cît și or
ganizatoric. Unitatea asigură înmănuncherea eforturilor, convergența
acțiunilor sociale, înlesnește stabili
rea unor obiective și țeluri clare de
luptă, evitînd dispersarea forțelor și
reprezentînd astfel chezășia succesu
lui. Expresia „unirea face puterea"
este cum nu se poate mai potrivită
în ceea ce privește dezvoltarea parti
delor comuniste și muncitorești. Iată
pentru ce comuniștii au considerat
și consideră că unitatea partidelor
comuniste și muncitorești trebuie
apărată ca lumina ochilor, respingînd, de aceea, cu toată fermitatea
orice acțiuni de natură să știrbească
această unitate.
Cu atît mai acut apare imperativul
păstrării și întăririi unității partide
lor comuniste și muncitorești, a fie
cărui partid comunist, în condițiile
deosebit de complexe ale lumii de
azi. Așa cum este știut, în țările ca
pitaliste, pe fundalul adîncirii con
tinue a crizei economice, cu întregul
său cortegiu de consecințe negative
— șomaj, inflație, scăderea nivelului
de trai — se ascut puternic contra
dicțiile sociale, ceea ce impune mai
mult ca oricînd partidelor comu
niste din aceste țări să acționeze
energic și perseverent pentru găsirea
unor soluții de ieșire din criză, să
mobilizeze în acest scop masele
muncitoare la luptă unită, la acțiurd
unitare.
în același timp, Întărirea unității
fiecărui partid este stringent impu
să de însăși cauza păcii — cauză su
premă a tuturor popoarelor — de
gravele primejdii pe care le repre
zintă noua escaladă a înarmărilor racheto-nucleare la adresa popoarelor,
a însăși existenței omenirii. în aces
te condiții, partidele comuniste con
stituie forța chemată să asigure mo
bilizarea socială cea mai largă a tu
turor. partidelor politice, organizații
lor sociale, coalizarea tuturor pături
lor și categoriilor populației, a tutu
ror oamenilor, indiferent de convin
gerile lor politice și filozofice. Or,
este limpede că pentru a realiza
unitatea de acțiune a tuturor forțe
lor componente ale frontului, păcii,
partidele comuniste trebuie, in pri
mul rind, să fie ele înseși unite, să

aibă ele insele asigurată unitatea in
ternă, să se bucure de o coeziune tot
mai strinsă a rîndurilor lor.
Astfel, păstrarea și întărirea uni
tății constituie pentru fiecare partid
comunist o cauză vitală, atit pentru
înfăptuirea sarcinilor sale naționale,
cît și pentru îndeplinirea îndatoriri
lor internaționale, contribuția la afirmarea cauzei păcii.
în aceste condiții, apariția oricăror
tendințe de subminare a unității, a
oricăror manifestări de scindare,
constituirea de grupări sau fracțiuni
situate pe poziții contrapuse condu
cerii legitime a partidului nu pot să
ducă decît la diminuarea capacității
de luptă și acțiune a comuniștilor,
să afecteze interesele clasei munci
toare. însăși evoluția mișcării comu
niste și muncitorești a dovedit că
orice încercare de scindare a forțelor
unui partid, orice acțiuni fracționiste au adus prejudicii partidului și
poporului respectiv — iar asemenea
acțiuni nu pot și nu trebuie să fie
încurajate niciodată, nici în prezent,
nici în viitor. în acest sens, a reținut
atenția faptul că, după cum au anun
țat agențiile de presă, recent s-a
constituit un așa-zis „nou partid
comunist", opus Partidului Comunist
din Spania. Firește,, o asemenea ac
țiune este de natură să aducă serioa
se prejudicii intereselor clasei mun
citoare, ale poporului spaniol, să ri
dice noi piedici și să complice lupta
pentru dezvoltarea democratică a
țării.
Așa cum arăta recent tovarășul
Nicolae Ceaușescu, orice acțiuni, in
diferent cu ce justificări, de a crea
partide paralele, cum s-a inti mulat
in Spania, sînt acțiuni care slăbesc
partidele respective. Ele nu «u nici
o justificare, decît, poate, faptul că
pornesc de la ambiții personale, dar
care, în orice caz, slăbesc forța
partidelor comuniste, .slăbesc forței®
clasei muncitoare.
feste bine cunoscut că Partidul Co
munist din Spania, partid cu vechi și
eroice tradiții revoluționare, s-a
identificat, de-a lungul deceniilor, cu
aspirațiile și interesele fundamentale
ale poporului spaniol, a fost princi
pala forță din țară care s-a împo
trivit fascismului, dînd grele jertfe
și mobilizînd masele la lupta pentru
apărarea Spaniei republicane. Dove
dind un înalt spirit de responsabili

tate și militind consecvent pentru
realizarea unei largi unități de ac
țiune, pentru dezvoltarea dialogului
și conlucrării cu toate forțele pa
triotice, progresiste ale țării, parti
dul comunist și-a adus o mare con
tribuție la restabilirea democrației,
la procesele înnoitoare ce au avut
loc în ultimii ani în viața Spaniei.
Pe baza unei analize aprofundate a
realităților spaniole, a eforturilor în
vederea aplicării creatoare a teoriei
revoluționare la particularitățile și
oondițiile specifice, P.O. din Spania
caută să elaboreze răspunsuri cit
mai adecvate, constructive, la pro
blemele complexe din viața societății
spaniole. în același timp, P. C. din
Strania desfășoară o viguroasă luptă
pentru apărarea păcii, pentru neadararea țării la N.A.T.O., împo
triva bazelor militare străine. îm
potriva amplasării oricăror rachete
nucleare in Europa. Totodată, prin
poziția sa de respectare în relațiile
dintre partide a principiului autono
miei, a dreptului fiecărui partid de
a-și stabili în mod de sine stătător,
fără nici un amestec din afară, linia
politică, strategia și tactica. P.C. din
Spania se bucură de aprecieri in
mișcarea comunistă și muncitorească
Internațională.. în general în rîndul
forțelor progresiste, democratice din
lume.
Desigur, este o realitate faptul că,
îndeosebi în ultimul timp, P.C. din
Spania, așa cum s-a văzut și la re
centul său congres, s-a confruntat
cu o serie de dificultăți, înregistrîndu-se în rindurile sale păreri și po
ziții diferite sau chiar divergente cu
privire Ia orientarea și sarcinile par
tidului în etapa actuală și în per
spectivă. Era însă firesc și necesar ca
toate aceste probleme să fie dezbă
tute în cadrai partidului, și în spirit
partinic, manifestîndu-se grija nece
sară pentru a nu se ajunge la sciziu
ne, acționîndu-se cu răbdare. în mod
constructiv, în așa fel incit interesele
clasei muncitoare, ale poporului spa
niol să fie puse mai presus de orice.
Crearea unui nou partid comunist,
„paralel", scindarea rîndurilor comu
niștilor spanioli nu fac decît să divizeze șl să slăbească unitatea cla
sei muncitoare, să afecteze interese
le largi ale poporului spaniol, să ri
dice noi obstacole în calea luptei
pentru consolidarea procesului de

democratizare a tării, pentru paco
și progres social.
Tocmai pornind de la interesele
supreme ale clasei muncitoare, ale
oamenilor muncii din toate țările.
Partidul Comunist Român s-a pro
nunțat și se’ pronunță cu fermitate
pentru întărirea continuă a unității
fiecărui partid comunist. în aceasta
găsindu-și expresie poziția sa de
consecventă solidaritate internațio
nală eu lupta partidelor frățești.
Partidul Comunist Român pornește
întotdeauna de la convingerea că
tocmai întărirea unității oferă certi
tudinea creșterii forței și capacității
partidului clasei muncitoare de a
conduce spre victorie lupta maselor
populare. Firește, in viața și dez
voltarea unor partide comuniste pot
apărea deosebiri de vederi, se pot
manifesta divergențe, însă acestea,
după cum consideră Partidul Comu
nist Român, nu trebuie în nici un
caz să ducă la subminarea unității,
la încercări de scindare a partidelor.
Pe baza centralismului democratic,
există toate posibilitățile ca schim
burile de păreri să se desfășoare în
mod constructiv și să ducă la întă
rirea unității de acțiune, la. creșterea
coeziunii interne a partidelor. Parti
dul Comunist Român a considerat
întotdeauna că aceasta este calea si
gură a întăririi fiecărui partid comu
nist, țel pentru a cărui înfăptuire nu
trebuie precupețit nici un efort.
Situîndu-se neabătut pe poziția
respectării stricte a principiilor de
bază ale relațiilor ce trebuie să
călăuzească raporturile dintre parti
dele comuniste — independenta si
autonomia în elaborarea liniei poli
tice. egalitatea în drepturi, neadmiterea oricărei ingerințe în treburile
altora — Partidul Comunist Român
apreciază că, în lumina marilor sar
cini aflate la ordinea zilei, este o
necesitate imperioasă să se acționeze
nu pentru fărîmițarea și dezbinarea
acestor partide, ci pentru întărirea
unității lor. ca premisă fundamenta
lă a creșterii capacității lor de ă în
făptui idealurile celor ce muncesc.
Numai în acest fel partidele comu
niste își vor putea îndeplini misiu
nea istorică în lupta pentru apărarea
intereselor majore ale oamenilor
muncii, pentru democrație și pro
gres, pentru triumful politicii- de
pace și colaborare In Europa și in
întreaga lume.
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^AGENȚIILE DE PRESA
■-L
CONFERINȚA MINIȘTRILOR INFORMAȚIILOR DIN ȚĂRILE NEALINIATE
și-a continuat lucrările la Jakarta. Participanții au subliniat efectul negativ
pe care îl au asupra statelor în curs de dezvoltare pozițiile deținuta da
țările industrializate occidentale în fluxul informațional. A fost evidențiată
necesitatea instaurării unei noi ordini internaționale în domeniul informa
țiilor și comunicațiilor, care să elimine actualele dezechilibre și să contribuie la mai buna cunoaștere a situației reale din țările in curs de
dezvoltare, a eforturilor lor pentru progres și dezvoltare independentă;

CU PRILEJUL ANIVERSARII
ZILEI NAȚIONALE A INDIEI, , la
Delhi au avut loc manifestări festi
ve și o paradă la care au fost prezenți președintele țării, Glani Zail
Singh, primul ministru, Indira
Gandhi, și alte oficialități indiene.
De asemenea, în numeroase alte
state ale Indiei au avut loc de
monstrații ale oamenilor muncii,
consacrate sărbătoririi a 35 de ani
de la proclamarea Republicii India.

REUNIUNE A C.E.P.A.L. La
Montevideo au luat sfîrșit lucrările
unei reuniuni a Comisiei Economi
ce a O.N.U. pentru America Lati
nă (C.E.P.A.L.) consacrată analizei
evoluției situației economice și so
ciale din regiune. Participanții au
adoptat mai multe rezoluții vizînd
măsuri pentru impulsionarea apli
cării programului de acțiune al
C.E.P.A.L. destinat relansării eco
nomiilor naționale latino-americane și caraibiene, grav afectate de
criza economică.

O ȘEDINȚA A BIROULUI PO
LITIC AL C.C. AL PARTIDULUI
FRONTUL DE ELIBERARE NA
ȚIONALA (F.L.N.), prezidată de
Chadli Bendjedid, secretar general
al partidului, președintele Algeriei,
a avut loc la Alger. Au -fost anali
zate rezultatele hotăririlor celui
de-al V-lea Congres al F.L.N. și a
fost adoptat programul de acțiune
pentru perioada următoare. Totoda
tă au fost examinate unele proble
me internaționale, între care situa
ția din Orientul Mijlociu.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
URUGUAY, desfășurată recent, a
analizat situația politică din țară
și unele probleme ale actualității
internaționale. Plenara a aprobat
raportul primului secretar al C.C.
al partidului, Rodney Arismendi, o
declarație politică și o rezoluție
privind probleme ale luptei pentru
pace și solidaritatea cu popoarele

din America Latină și din Bazinul
Caraibilor.
partidul oamenilor mun
cii DIN ETIOPIA, în curt de
formare, are menirea de a prelua
conducerea procesului edificării so
cietății socialiste in țară — se spu
ne în rezoluția adoptată de plenara
Comisiei de Organizare a Partidaluf Oamenilor Muncii, ale cărei lu
crări s-au încheiat la Addis Abeba.
Partidul își va putea îndeplini mi
siunea sa istorică numai in condi
țiile unității ideologice și organi
zatorice a rîndurilor sale, precizea
ză rezoluția. Plenara a adoptat
proiectul de statut și structura or
ganizatorică a partidului și emble
ma sa.
MINIȘTRII INDUSTRIEI DIN
ȚĂRILE MEMBRE ALE PIEȚEI
COMUNE întruniți de urgență* la
Bruxelles au avertizat Statele
unite că „cei zece" ar putea de
nunța acordul siderurgic C.E.E. —
S.U.A. din octombrie 1982, dacă
Administrația americană acceptă
cererea societății „Bethlehem Steel
Corp." privind reducerea cu 15 la
sută a importurilor de oțel-carbon
pe o perioadă de cinci ani. Comi
sia C.E.E. a fost însărcinată să în
ceapă consultările in acest sens cu
partea americană.
MINISTRUL DE EXTERNE al
JAPONIEI, Shintaro Abe, a sosit
Ia Washington pentru o vizită de
șase zile în S.U.A. in cursul căreia
va avea convorbiri cu secretarul
Departamentului de Stat, George
Shultz, și cu alte oficialități ameri
cane în legătură cu relațiile bilate
rale și probleme internaționale de
interes reciproc. Relațiile bilaterale
— a declarat un reprezentant al
Departamentului de Stat, citai de
agenția France' Presse — „sînt agra
vate de o serie de probleme extrem
de complex® și greu de rezolvat",
între care sînt citate raporturile co
merciale.
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