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vibrantă manifestare a sentimentelor de înaltă stimă 
si aleasă prețuire ale întregului Honor tată de strălucitul 

conducător al partidului, al României socialiste
— SCRISOAREA OMAGIALĂ —, 

a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România

Mult stimate și
în aceste momente de aleasă sărbătoare 

pentru comuniști, pentru toți oamenii .muncii, 
pentru întregul popor, prilejuite de aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere și a peste cinci 
decenii de intensă și eroică activitate revolu
ționară, vă adresăm, din adîncul inimilor, cele 
mai calde felicitări, urări de sănătate deplină 
și fericire, viață îndelungată, multă și nesecată 
putere de muncă, pentru a conduce, cu strălu
cire și cutezanță, scumpa noastră Românie pe 
drumul unor noi și mărețe. împliniri epocale, al 
făuririi luminosului ei destin socialist și co
munist.

Asemenea tuturor fiilor patriei, ne facem o 
datorie de inimă și, conștiință. din a ne reafir
mat și în. aceste clipe solemne, sentimentele 
noastre de profundă stimă, înaltă prețuire și 
recunoștință pe care le nutrim față de dum
neavoastră, mult iubite și, stimate tovarășe 
Nicolae Ceoușeșcu, militantul comunist înflăcă
rat, care v-ați identificat, din cei mai tineri ani

Solemnitatea omagierii 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost sărbătorit, 
luni, 26 .ianuarie, cu prilejul ani
versării zilei de naștere și a înde
lungatei- sale activități revoluționare, 

. Ay participat, membrii și membrii 
supleanți ai" (tornfteCulu-i- Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretarii 
Comitetului Central al partidului, 
membri- ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

In cadrul ceremoniei s-a dat citire 
Scrisorii omagiale adresate tovară

șului Nicolae Ceaușescu de Comitetul 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România. Scrisoarea 
a fost prezentată de tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Mulțumind călduros pentru felici
tările și urările ce i-au fost expri
mate, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. a 
rostit o cuvintare, care a fost urmă

rită cu deosebii Interes șl subliniată 
cu puternice aplauze.

Desfășurată în această luminoasă 
zi aniversară, devenită sărbătoarea 
scumpă a întregii noastre națiuni, 
solemnitatea s-a constituit intr-un 
vibrant omagiu pe care comuniștii, 
toți fiii patriei l-au adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar 
încercat și patriot înflăcărat, a cărui 
viață și activitate eroică s-au iden
tificat, de peste cinci decenii, cu 
lupta gloriosului nostru partid comu
nist, cu interesele vitale ale po

iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
ai vieții, cu lupta partidului pentru libertate și 
dreptate socială și. națională, făuritorul celei 
mai înălțătoare epqci din multimilenara exis
tență a poporului român, conducătorul înțelept 
și vizionar al amplului proces de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a patriei spre comunism, Erou al păcii, 
prieteniei și colaborării între toate popoarele 
lumii..

in cartea de pur a istoriei naționale și în 
conștiința întregii noțiuni s-a înscris pentru tot
deauna vasta dumneavoastră activitate revolu
ționară din anii grei ai ilegalității, participarea 
neînfricată la marile bătălii de clasă împotriva 
asupririi și exploatării, a fascismului și războiu

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, CONSILIUL DE STAT, 

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

lui, pentru apărarea libertăților democratice, a 
integrității, independenței și suveranității țării, 
pentru salvgardarea intereselor naționale. Dlr- 
zenia impresionantă dovedită in cadrul proce
sului de la Brașov al luptătorilor comuniști și 
antifasciști, bărbăția și curajul fără seamăn cu 
care ați înfruntat, in urma unor grefe și nedrep
te sentințe, represiunile și teroarea Doftanei, ale 
altor odioase închisori și lagăre - pe care le-ați 
transformat in adevărate scoli de pregătire po
litică, ideologică, de educare și formare a mi- 
litanților revoluționari - au ilustrat cu pregnanță 
înaltele dumneavoastră trăsături moral-politice,

(Continuare in pag. a Il-a) 

porului, cu aspirațiile sale supreme 
de pace, libertate, independență și 
progres.

Au fost reafirmate pregnant, In 
acest înălțător moment aniversar, 
sentimentele de fierbinte dragoste, 
de aleasă prețuire și yje recunoștin
ță, pe care toți cetățenii Româ
niei — bărbați și femei, tineri 
și virstnlci — le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii,, desemnat, 
prin voința întregului partid și popor,
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA
Dragi tovarăși,

Vă mulțumesc din.inimă.tuturor, 
mulțumesc Comitetului Politic 
Executiv. Comitetului ■ Central' al- 
partidului pentru felicitările și 
urările ce mi-au fost adresate cu. 
prilejul zilei - mele de naștere, și 
al îndelungatei activități revoluțio
nare în rîndurile gloriosului nostru 
partid comunist. Adresez cele mai' 
vii mulțumiri partidului si între
gului popor pentru manifestările 
de prețuire si încredere 1 față' de 
mine, de activitatea mea revolu
ționară in slujba poporului, a 
cauzei socialismului, păcii și co
laborării între toate națiunile Iii-, 
mii. (Aplauze puternice).

Privind retrospectiv Ia anii care 
au trecut — din care aproape 55 
de ani în rîndurile Partidului Co- ' 
munist Român — tfljSuie .să. de
clar acum, cu . deplină satisfacție, 
că am avut fericirea: șă parțipip 
activ la lupta revoluționară de 
răsturnare a vechii orîridtiiri bur- 
ghezo-moșierești și de înfăptuire 
a revoluției socialiste și realizarea 
noii orinduiri sociale, a socialis
mului. pe pămîntul patriei noastre.

Lichidarea orînduirii claselor 
asupritoare. burghezo-moșierești, 
a necesitat o luptă îndelungată’ din 
partea maselor populare, a celor' 
mai înaintate forțe ale poporului 
nostru. In acest cadru, merită 

subliniat . rolul hotăritor. pe care 
l-a ,avuț făurirea, cu peste 65 de 
api în urmă, a Partidului Comu
nist. Român, care. în întreaga sa 
activitate, și-a îndeplinit cu cinste 
misiunea' istorică de organizare și 
conducere a luptei poporului nos
tru >pentru răsturnarea vechii ofîn-. 
duiri sociale de asuprire,si inega
litate s’i 'făurirea orînduirii noi, 
de egalitate și dreptate socială și 
națională.' în care masele popu
lare. poporul a devenit pe deplin 
stăpîn pe destinele sale și iși fău
rește în mod conștient propria sa 
istorie, propriul său viitor, liber și 
independent. (Aplauze puternice).

In anii dezvoltării socialiste a 
patriei 'noastre au trebuit învinse 
multe greutăți. depășite multe 
stări de lucruri negative, și. mai 
cu seamă. înapoierea în care se 
găsea țara, noastră ca urmare a 
îndelungatei asupriri de către di
ferite imperii și, apoi, de monopo
lurile si țările imperialiste, care, 
sute de ani. au jefuit si secătuit 
bogățiile poporului nostru. La a- 
ceasta trebuie adăugat si faptul că 
burghezo-moșierimea. clasele do
minante din trecut nu au dus o 
politică corespunzătoare intereselor 
naționale privind dezvoltarea for
țelor de producție, ridicarea ge
nerală a gradului de dezvoltare a 
patriei. Dar. subliniez încă o dată, 
factorul hotăritor al înapoierii pe

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
care am moștenit-o l-a constituit 
îndelungata dominație, asuprirea, 
sub diverse forme, de către dife
rite imperii și de către monopolu
rile si țările imperialiste.

. Iată de ce tocmai răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc. cu
cerirea puterii de către clasa mun- . 
citoare în alianță cu țărănimea, 
cu intelectualitatea, cu întregul 
popor, înlăturarea pentru tot
deauna a dominației' și dependen
ței față de țările imperialiste ău 
deschis calea dezvoltării noi. a ' 
progresului tehnic, economic și So
cial al patriei noastre.. .Fără ■ 
înlăturarea acestor cauze esențiale, ’ 
poporul nostru ar fi. continuat să . 
rămînă și acum în starea de 
înapoiere. Exemplu în această pri
vință îl putem vedea în multe țări 
care au avut; în trecut, o situație 
asemănătoare, și care, nerealizînd 
aceste obiective fundamentale, 
continuă să se găsească și astăzi în 
stare de înapoiere, de dependență 
față de monopoluri, și față de.im
perialism.

Este necesar să subliniem acest 
lucru —acum cind se discută mult '■ 
pe plan internațional cu privire 4â 
lichidarea subdezvoltării, a situa
ției grele în care se găsește aproa
pe două treimi din omenire — Că 
adevărata cauză a acestei stări de 
lucruri, o reprezintă politica colo
nialistă de dominație, politica im

perialistă. că singura cale pentru 
lichidarea înapoierii, a inegalități
lor este înlăturarea acestor stări de 
lucruri și realizarea unor relații 
noi între toate națiunile, de depli
nă' egalitate, de cooperare egală în 
drepturi. în care fiecare popor să 
fie pe deplin stăpîn pe destinele 
.sale ■ și .să-și făurească viața în 
mod liber, așa cum o dorește. 
(Aplauze puternice).

Pornind de Ia înlăturarea cau
zelor care au determinat ră- 
mînerea în urmă, poporul nos
tru, sub conducerea partidului co

munist; a trecut cu toate forțele și 
a edificat cu succes noua orinduire 
— socialismul — pe pămîntul 
României, iar acum acționează cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărâri ale Congresului 
al XIH-lea al partidului, a Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare fermă a 
României spre societatea fără cla
se a bunăstării și egalității de
pline între oameni și naționalități, 
a societății comuniste ! (Aplauze 
puternice).

Sî-nt cunoscute marile realizări 
obținute, de poporul nostru. Ori
cine, și prieteni, și — ca să mă ex
prim așa — și cei care nu văd cu 
ochi buni dezvoltarea socialistă a 
pătriei noastre și a socialismului în 
general, pot constata ce a însemnat 

pentru România calea socialistă de 
dezvoltare : industrializarea, dez
voltarea agriculturii, a științei. în
vățământului, culturii, ridicarea 
continuă. a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, 
repartizarea rațională a forțe
lor de producție și dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor 
țării, a județelor, crearea mai 
multor centre economice și sociale 
în fiecare județ, vastele construc
ții economico-sociale. locuințele, 
școlile, spitalele și alte așezăminte 
care, toate împreună, au un rol 
hotăritor în ridicarea gradului de: 
civilizație și de dezvoltare a pa
triei noastre.

Ne putem, intr-adevăr, mîndri 
cu ceea ce am realizat în anii con
strucției socialiste, cu felul în care 
am aplicat cerințele socialismului 
științific, principiile sale, legitățile 
obiective și adevărurile generale 
la condițiile reale din România.

Au fost și lipsuri, am avut și 
greutăți, s-au comis și greșeli. Ju
decind ca revoluționari și ca oa
meni, trebuie să spunem că linele 
din acestea erau inevitabile, iar 
unele puteau fi evitate. Desigur, 
dacă acum 25, 30 sau 35 de ani am 
fi avut înțelegerea și experiența de 
astăzi, multe din acestea nu s-ar 
fi produs. Dar trebuie să spunem, 
cu toată satisfacția și mîndria, .că, 
ih ciuda tuturor acestora, poporul 

nostru, sub conducerea partidului 
comunist, a reușit să depășească și 
să înlăture diferite sțări de lucruri 
negative și să asigure mersul ferm 
înainte al României, înfăptuirea 
principiilor socialiste de proprie
tate, de muncă și viață.

Trebuie să subliniem — și con
sider foarte important șl necesar 
aceasta în actualele împrejurări 
internaționale —că tot ceea ce am 
înfăptuit. în țara noastră și tot 
ceea ce s-a realizăt și in alte țări 
socialiste demonstrează cu putere 
justețea principiilor socialismului 
științific, că numai și numai pe ca
lea socialismului se poate asigura 
realizarea unei societăți în care oa
menii, popoarele să se bucure pe 
deplin de minunatele cuceriri. ale 
științei, ale Culturii, ale progresu
lui economic și social, să-și asigure 
bunăstarea, fericirea, adevărata 
independență și suveranitate ! 
(Aplauze puternice).

Profundele transformări ce au 
avut Ioc în întreaga lume, marile 
cuceriri ale științei și tehnicii au 
dus la schimbări uriașe în viața 
internațională. In general lu
mea — deci și țările socialiste, 
și România — se găsește intr-o 
nouă etapă a dezvoltării societății 
omenești. Se pun noi probleme 
privind căile dezvoltării forțelor 
de producție, o nouă diviziune in
ternațională a muncii, noi rapor

turi economice între națiuni și, 
desigur, noi raporturi politice, rea
lizarea unor relații noi care să ex
cludă cu desăvîrșire stările ana
cronice, de inegalitate, de asuprire 
a unui popor de către altul.

Se discută mult despre ce tre
buie făcut și cum să se acționeze 
in noile împrejurări internaționale. 
M-aș referi, în primul rind, la 
unele probleme legate de dezvol
tarea socialistă, de căile întăririi 
și perfecționării continue a socia
lismului.

Drumul îndelungat parcurs de 
țările socialiste, începtnd cu Uni
unea Sovietică, uriașele lor reali
zări, — subliniez încă o dată — 
demonstrează, fără îndoială, supe
rioritatea și justețea căii socialiste 
de dezvoltare a societății omenești, 
justețea principiilor socialismului 
științific, a concepției revolu
ționare despre transformarea lu
mii. Dar și societatea socialistă a 
parcurs un drum lung, a trecut 
prin multe etape. Așa cum ne 
referim noi la etapele de dez
voltare a României, practic, in
tr-o formă sau alta, fiecare țară 
socialistă a trecut prin diferite 
etape de dezvoltare. Am ajuns la 
o puternică acumulare socialistă 
— ca să mă exprim așa — atît din 
punct de vedere al forțelor de
(Continuare în pag. a IlI-a)
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vibranta manifestare a sentimentelor de înaltă stimă si aleasă prețuire ale întregului pnpnr
fată de strălucitul cnnducăter al partidului, al României sucialiste

SCRISOAREA OMAGIALĂ
a Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R., Consiliului de Stat

(Urmare din pag. I)

remarcabila capacitate organiratorică, 
marea putere de mobilizare a maselor și 
de înriurire a conștiințelor. Aceste însușiri 
s-au reliefat cu deosebita putere in pre
gătirea și desfășurarea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944, în anii de 
uriașă muncă politică și organizatorică, de 
mari bătălii sociale pentru cucerirea și 
consolidarea puterii politice a clasei mun
citoare, în alianță cu țărănimea și intelec
tualitatea, pentru instaurarea trainică a 
puterii poporului.

In anii ce au urmat după victoria revo
luției de eliberare socială șl națională, 
antifascistă și antiimperialistă din August 
1944, v-ați dăruit cu nestrămutată pasiune 
și abnegație revoluționară, cu întreaga fiin
ță operei de edificare a noii orinduiri în 
România, luptei pentru triumful idealurilor 
socialiste, împlinirii aspirațiilor de libertate, 
democrație și pace ale poporului român.

Strălucitele calități de eminent militant 
și conducător revoluționar, vasta experien
ță acumulată în îndelungata activitate 
consacrată promovării intereselor vitale ale 
celor ce muncesc, progresului multilateral 
al societății românești au cunoscut depli
na afirmare în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, cind, prin voința una
nimă a tuturor comuniștilor, a întregii na
țiuni, dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați fost inves
tit cu cele mai înalte răspunderi in con
ducerea partidului și statului. Ginditor vi
zionar de largă cuprindere, neobosit pro
motor al noului, profund cunoscător ol 
realităților românești, ati adus, în toți acești 
ani, contribuția hotărîtoare la elaborarea 
strategiei de dezvoltare economico-socialâ 
a României, la soluționarea problemelor 
complexe ale edificării noii societăți, la 
unirea și concentrarea forțelor întregii na
țiuni in direcția înfăptuirii neabătute a 
politicii partidului consacrate edificării 
unei patrii înfloritoare, libere și demne, 
bunăstării și fericirii poporului.

Viața, realitățile au confirmat cu strălu
cire marele adevăr că anii de cînd vă 
aflați la cîrma destinelor României — cei 
mai rodnici din întreaga existență multi
milenară a neamului nostru — se constituie 
într-o epocă de mărețe înfăptuiri socialiste, 
deschizătoare de luminoase orizonturi co
muniste, pe care întregul popor o numește 
cu îndreptățită mindrie patriotică, cu pro
fundă dragoste și recunoștință pentru 
inspiratul și genialul ei ctitor, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Acest timp eroic al 
afirmării plenare a unității de nezdrunci
nat a națiunii în jurul gloriosului nostru 
partid comunist atestă, cu puterea de netă
găduit a faptelor, că succesele uriașe pe 
care le-am obținut în toate domeniile con
strucției socialiste sînt nemijlocit legate de 
numele dumneavoastră, de neobosita acti
vitate pe care o desfășurați cu exemplară 
dăruire pentru împlinirea aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale poporului român, 
pentru creșterea tot mai puternică a presti
giului României socialiste, libere, indepen
dente și suverane, in rîndul tuturor națiu
nilor lumii.

Poporul nostru apreciază în cel mal înalt 
grad rolul dumneavoastră determinant la 
întărirea necontenită a Partidului Comu
nist Român - forța politică conducătoare 
a națiunii — a unității sale de granit, a 
legăturii permanente cu masele. Ne mîn- 
drim cu toții de faptul că partidul nostru 
este astăzi — după mai bine de 65 de ani 
de eroică și glorioasă existență — un partid 
puternic, unit, strîns legat de mase, un 
partid al marilor transformări revoluționare, 
centru vital al societății, stimat și urmat 
cu adincă încredere de toți cetățenii țării. 
Pe bună dreptate, comuniștii, oamenii 
muncii din patria noastră asociază numele 
dumneavoastră cu cel al partidului, cu 

înaltul său prestigiu în rîndul maselor, cl 
întregului popor.

Comuniștii, întregul nostru popor apre
ciază in mod deosebit uriașa dumneavoas
tră contribuție la dezvoltarea creatoare a 
gîndirii social-politice contemporane, la îm
bogățirea tezaurului teoretic al partidului 
cu noi idei, teze și concluzii desprinse din 
practica edificării societății socialiste în 
România șl a mișcării muncitorești revo
luționare mondiale, din analiza profund 
științifică a fenomenelor vieții social-poli
tice actuale.

Datorăm gîndirii dumneavoastră cuteză
toare tezele de o inestimabilă valoare teo
retică și practică cu privire la continuita
tea procesului revoluționar, la făurirea so
cialismului și comunismului cu poporul și 
pentru popor, contribuțiile esențiale la 
dezvoltarea materialismului dialectic și is
toric, la aplicarea creatoare a adevărurilor 
și legităților obiective la realitățile și con
dițiile concrete din România.

Cu remarcabila putere de pătrundere în 
esența fenomenelor politice, economice și 
sociale, cu spiritul novator și revoluționar 
ce vă sint caracteristice, ați fundamentat 
teoretic și ați ilustrat practic interdepen
dența profundă și dinamică între indus
trializare, crearea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale și progresul economico- 
social al întregii țâri, concepînd, pe aceas
tă bază, într-o viziune științifică globala și 
unitară, strategia făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în România. In 
lumina acestei orientări esențiale, partidul 
și statul nostru au pus și pun un accent 
deosebit pe alocarea unei părți însemnate 
din venitul național — peste o treime, în 
ultimii 20 de ani - pentru fondul de dez
voltare economică și socială a țării, ceea 
ce a asigurat sporirea și modernizarea po
tențialului productiv al economiei naționa
le, creșterea echilibrată, armonioasă, a 
forțelor de producție pe întreg teritoriul 
tării, consolidarea independenței și suve
ranității naționale, realizarea unei calități 
noi, superioare a muncii și vieții întregului 
popor.

Prețuim cu toții energia și dăruirea re
voluționară cu care acționați pentru reali
zarea neabătută în viață a hotărîrilor 
Congresului al Xlll-lea al partidului privind 
progresul economic și social al patriei 
noastre, dezvoltarea Intensivă și moderni
zarea întregii economii, accentuarea puter
nică a laturilor ei calitative, promovarea 
în producție a celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice, pentru înfăp
tuirea obiectivului strategic de trecere a 
României la un stadiu nou, superior, de 
dezvoltare — la cel de țară socialistă me
diu dezvoltată.

Ca urmare a acestor preocupări susținu
te, dispunem în prezent de o industrie pu
ternică, cu o structură modernă, avînd la 
bază programe științific fundamentate pri
vind mai buna organizare a producției și 
a muncii, modernizarea instalațiilor și teh
nologiilor, perfecționarea și ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, va
lorificarea superioară a resurselor de ma
terii prime șl energetice, creșterea puter
nică a productivității muncii, sporirea efi
cienței și rentabilității -în toate sectoarele.

Constituie pentru noi toți un motiv de 
profundă mîndrie uriașele transformări re
voluționare din agricultura țării, contribu
ția esențială pe care dumneavoastră ați 
adus-o și o aduceți la fundamentarea și 
înfăptuirea strategiei partidului de realiza
re a noii revoluții agrare in România, de 
dezvoltare intensivă a agriculturii, ramură 
de bază a economiei naționale, care a 
obținut, în acest an, cea mai înaltă pro
ducție de cereale din istoria țării, atingind, 
in linii generale, obiectivele stabilite de 
Congresul al Xlll-lea pentru sfirșitul acestui 
cincinal.

Este meritul strălucit al partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a fi fun
damentat teza cu privire la necesitatea 
dezvoltării continue a proprietății socialiste 
— baza cea mai sigură a sporirii avuției 
naționale și a venitului național, a ridică
rii permanente a nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor oamenilor muncii.

De asemenea, au o inestimabilă valoare 
teoretică și practică ideile și concepțiile 
dumneavoastră privind creșterea și perfec
ționarea rolului statului în conducerea so
cietății pe baza planului național unic de 
dezvoltare economico-socialâ a țării, îmbi
narea armonioasă a activității organelor 
de stat cu cea a organismelor democrației 
muncitorești-revoluționare.

Pornind de Ia înțelegerea clară că, în 
procesul construirii no'ii orinduiri, socialis
mul și democrația sînt de nedespărțit, ați 
acționat și acționați în continuare, cu 
consecvență și principialitate revoluționară, 
pentru dezvoltarea democrației muncito
rești-revoluționare, pentru crearea și per
fecționarea cadrului larg democratic care 
asigură participarea directă, nemijlocită a 
tuturor oamenilor muncii, a întregului po
por Ia conducerea societății, la făurirea 
conștientă a propriului destin. Ați instaurat 
în societatea noastră o democrație reală, 
care asigură realizarea efectivă în viață a 
principiului construirii socialismului prin 
popor și pentru popor șî în care toți oame
nii muncii — în calitatea lor de proprietari 
ai mijloacelor de producție, de producători 
și beneficiari a tot ceea ce se realizează 
în țara noastră — participă direct la dez
baterea problemelor privind buna organi
zare și desfășurare a vieții economice și 
sociale, la luarea tuturor hotărîrilor care 
privesc prezentul și viitorul patriei noastre 
socialiste.

Vă revine dumneavoastră, mult iubite șî 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele 
merit de a fi definit, cu claritate și rigoare 
științifică, rolul autoconducerii muncito
rești, al noului mecanism economico-finan- 
ciar în impulsionarea și punerea deplină în 
valoare a inițiativei, energiilor și capaci
tăților creatoare ale oamenilor muncii, în 
creșterea răspunderii tuturor făuritorilor de 
bunuri materiale și spirituale, în întărirea 
continuă a ordinii și disciplinei, în gospo
dărirea cu maximă eficiență a avuției 
naționale.

Constituie un adevăr incontestabil faptul 
c3, sub impulsul profundelor transformări 
care au loc în societatea noastră după 
Congresul al IX-lea al partidului, cu apor
tul dumneavoastră hotărîtor, știința și în- 
vățămîntul din România au fost așezate 
pe baze noi, devenind o puternică forță a 
progresului economic și social al întregii 
țări. Cu adînc respect, vă exprimăm 
recunoștința noastră, a întregului popor, 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, precum și 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru orien
tarea nouă, profund revoluționară, pe care 
ați imprimat-o acestor domenii de impor
tanță esențială, care asigură desfășurarea 
largă a revoluției tehnico-științifice, dezvol
tarea susținută a cercetării științifice și 
învățămîritului în strinsă legătură cu cerin
țele actuale și de perspectivă ale societății 
noastre. Viața a confirmat cu putere jus
tețea orientării fundamentate de dumnea
voastră privind legarea tot mai strinsă a 
cercetării științifice cu învățămîntul și pro
ducția. Strălucit strateg al dezvoltării mul
tilaterale a societății socialiste românești, 
ați conferit noi dimensiuni calitative pro
cesului complex de pregătire pentru muncă 
și viață a tinerei generații, promovării 
largi în întregul sistem de invățămint a 
celor mai noi cuceriri ale gîndirii științifice 
și tehnice, ale cunoașterii umane, asigu- 
rînd, pe această bază, cadre de muncitori 
și specialiști capabili să stăpînească și să 
dezvolte mai departe tehnica modernă cu 
care este înzestrată economia națională, 

să rezolve cu succes cele mai complicate 
probleme ale progresului tehnic contem
poran.

Promotor consecvent al umanismului re
voluționar, dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, situați 
neabătut în centrul întregii opere de con
strucție socialistă omul, afirmarea sa ple
nară, dezvoltarea multilaterală a perso
nalității umane, ridicarea conștiinței so
cialiste și a nivelului tehnico-științlfic șl de 
cultură al tuturor celor ce muncesc. Au o 
înaltă semnificație ideile și tezele dum
neavoastră originale privind locul și rolul 
activ ol conștiinței socialiste în actuala 
etapă și în perspectiva înaintării spre 
comunism, necesitatea întăririi și perfec
ționării muncii politico-educative în vasta 
operă de formare a omului nou, educat 
în spiritul muncii, al patriotismului socia
list, al concepției revoluționare despre 
lume și viață, al răspunderii față de cauza 
socialismului și comunismului în patria 
noastră.

Poporul nostru, harnic șl talentat, nă
zuind dintotdeauna, prin muncă, spre mai 
bine, vă este astăzi recunoscător din adîn- 
cul ființei sale pentru marea bucurie de 
a trăi într-o țară cu o industrie, agricul
tură, știință și cultură aflate în plină dez
voltare socialistă, într-o patrie puternică și 
înfloritoare, al cărei chip nou a fost 
conceput și făurit de dumneavoastră, ma
rele și genialul eî ctitor. Toate grandioa
sele realizări, purtînd cu strălucire pecetea 
gîndirii și acțiunii dumneavoastră revolu
ționare, adeveresc, prin argumentul faptei 
revelatoare, că scopul suprem al politicii 
partidului, esența socialismului o consti
tuie omul, că tot ce se realizează în socie
tatea noastră socialistă este destinat 
omului, bunăstării și fericirii celor ce 
muncesc.

Puternic mobilizați de Ideile, orientările 
și îndemnurile dumneavoastră pătrunse de 
o înaltă răspundere pentru destinele patriei 
socialiste, însuflețiți de luminosul exemplu 
de muncă și viață, de gindire și luptă 
revoluționară pe care il oferiți în perma
nență întregului nostru partid și popor, 
comuniștii, toți fiii țării sînt hotăriți să 
acționeze cu dăruire și nemărginit devota
ment pentru realizarea cu succes a sarci
nilor de plan pe anul in curs și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea noii revoluții 
tehnico-științifice, a noii revoluții agrare, 
a noii revoluții de dezvoltare a societății 
noastre socialiste, pentru transpunerea 
neabătută în viață a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xlll-lea, a luminosului 
Program al partidului, care va ridica 
România pe trepte tot mai înalte de civi
lizație, bunăstare și progres.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Slujind cu pilduitoare abnegație și ine
puizabilă energie țara și poporul, cauza 
socialismului și comunismului în patria 
străbună, dumneavoastră v-ați afirmat în 
conștiința opiniei publice mondiale, a în
tregii umanități - spre mîndria întregului 
nostru popor - ca unul dintre cei mai 
proeminenți șl clarvăzători oameni politici 
ai contemporaneității, ca strălucit promotor 
al celor mai nobile idealuri de indepen
dență și suveranitate națională, de înțe
legere, colaborare și pace între popoare, 
ca neobosit luptător pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Au un profund ecou Internațional iniția
tivele, propunerile și acțiunile dumneavoas
tră, de amplă vibrație umanistă, apelurile 
înflăcărate pe care le adresați necontenit 
șefilor de state și guverne ca, In aceste 
momente hotărîtoare pentru soarta omeni
rii, să se dea dovadă de o înaltă răspun
dere șl să se treacă cu fermitate de la 
vorbe la fapte, de la declarații la măsuri 
concrete pentru oprirea cursului periculos 

al evenimentelor spre încordare șl război, 
pentru înfăptuirea dezarmării, îndeosebi a 
celei nucleare, pentru afirmarea fermă a 
politicii de pace, de colaborare, de 
apărare a dreptului suprem al oamenilor, 
cl națiunilor — la viață, la pace, la exis
tență liberă și demnă.

Așa cum apreciați dumneavoastră, astăzi, 
mai mult ca oricînd, popoarele lumii, for
țele înaintate de pretutindeni trebuie să-șl 
unească eforturile și să conlucreze cît mal 
strîns pentru o politică nouă, de pace, 
independență și suveranitate, pentru 
dezarmare, pentru eliminarea pericolului 
unui nou război mondial care, în împreju
rările actuale, s-ar transforma, Inevitabil, 
într-o catastrofă nucleară nimicitoare. De
plin conștient de consecințele dezastruoase 
ale armelor nucleare, poporul nostru sus
ține cu toată ființa sa marele adevăr pe 
care l-ați formulat cu atîta claritate, 
potrivit căruia vechea teză a inevitabilității 
războiului se cuvine înlocuită cu teză nouă 
a imposibilității și Inadmisibilității, în ac
tualele condiții, a unui nou război mon
dial.

Ca om al faptelor cutezătoare, ca mare 
și neobosit Erou al Păcii, ol prieteniei și 
colaborării Intre popoare, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați deschis un nou 
drum, de excepțională valoare, propunînd 
întregii națiuni ca România să-și reducă 
unilateral, cu 5 la sută, efectivele, arma
mentele șl cheltuielile militare - și ați 
adresat, în același timp, un apel solemn 
oamenilor politici, șefilor de state șl 
guverne din întreaga lume de a acționa în 
mod concret pe calea dezarmării. Această 
strălucită inițiativă politică, unică în con
certul națiunilor lumii - validată prin votul 
unanim al poporului român în cadrul refe
rendumului de la 23 noiembrie 1986 — a 
dat glas voinței și aspirațiilor de pace ale 
întregii noastre națiuni, a corei muncă 
rodnică pentru progresul multilateral ol 
patriei este puternic însuflețită de exemplul 
luminos și înălțător al prodigioasei dum
neavoastră activități în care împletiți 
nețărmurita iubire de țară cu răspunderea 
și dăruirea pentru liniștea și viața întregii 
omeniri.

Militind ferm pentru înțelegere șl co
laborare între popoare, ați adus și aduceți 
o contribuție deosebită — unanim recu
noscută și apreciată pe plan internaționol 
- la promovarea și generalizarea în rela
țiile dintre state a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, a dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta în mod liber, de 
a-și hotărî singur destinele.

Inițiativei? și propunerile dumneavoastră 
privind oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la reducerea armamentelor nucleare 
și convenționale, eliminarea rachetelor cu 
rază medie din Europa și reducerea arma
mentelor nucleare pînă la lichidarea lor 
totală, încetarea oricăror experiențe cu 
arma atomică șl oprirea oricăror acțiuni 
de militarizare a Cosmosului, demersurile 
și eforturile consecvente pe care le desfă
șurați în direcția soluționării pe cale 
politică, prin tratative, a problemelor 
litigioase dintre state, lichidării subdezvol
tării și instaurării noii ordini economice 
mondiale, a creșterii rolului Organizației 
Națiunilor Unite, ol altor organisme inter
naționale în soluționarea democratică, în 
spiritul păcii și colaborării, a marilor pro
bleme ce confruntă lumea contemporană, 
cu participarea tuturor statelor, indiferent 
de mărime și fără deosebire de orînduire 
socială, du adus României un imens pres
tigiu, numeroși prieteni pe toate conti
nentele.

Se bucură de o largă apreciere activi
tatea neobosită pe care o desfășurați pen
tru dezvoltarea colaborării și solidarității 
Partidului Comunist Român cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu mișcările 
de eliberare națională, cu forțele demo
cratice, progresiste și antiimperialiste de 
pretutindeni, in cadrul efortului general 
pentru pace și progres economic și social, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră.

înalta valoare a propunerilor șl cute
zanța ideilor, justețea Inițiativelor ce le 
promovați cu consecvență pentru rezol
varea problemelor complexe ale vieții 
internaționale, dialogul permanent, pe 
care-l purtați cu numeroși conducători de 
partid și de stat, șefi de guvern, perso
nalități politice contemporane, v-au adus 
stima și prețuirea unanimă, o largă apre
ciere în rîndul națiunilor lumii, au făcut 
ca numele României și al Ilustrului său 
conducător să fie rostite cu considerație șl 
respect pe toate meridianele globului.

Propunerile și chemările dumneavoastră 
la rațiune șl realism, la dezarmare șî 
oprirea evoluției periculoase a'evenimen
telor spre confruntare și război, la promo
varea fermă a politicii de destindere, de 
înțelegere șl colaborare internațională, 
acțiunile pe care le inițlați în scopul înfăp
tuirii marilor aspirații de pace și progres 
ale omenirii Insuflă o profundă încredere 
în capacitatea popoarelor, a forțelor pro
gresiste, înaintate de pretutindeni de a 
asigura lumii — acționind unite — un 
viitor pașnic, de securitate deplină, înțe
legere și colaborare rodnică' între națiuni.

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente aniversare, de înăl
țătoare vibrație patriotică, comuniștii, toți 
oamenii muncii, strîns uniți în jurul eroicu
lui nostru partid, al dumneavoastră — 
strălucit conducător al luptei poporului 
nostru pentru socialism, pentru pace și 
progres - se angojează să acționeze cu 
totală dăruire, abnegație și înaltă răs
pundere pentru a înfăptui neabătut poli
tica internă și externă a partidului șl 
statului nostru, să militeze în modul cel 
mai hotărit pentru realizarea mărețelor 
planuri și programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, pentru a asigura 
mersul ferm al României pe calea socialis
mului și comunismului, a bunăstării, ferici
rii și păcii.

împreună cu întregul popor, cu întregul 
partid, ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm 
cu înalt spirit revoluționar, cu toată capa
citatea și răspunderea pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor încredințate de 
partid, a liniei generale stabilite de Con
gresul al Xlll-lea. astfel incit patria noastră 
scumpă să înainteze spre orizonturi tot mai 
luminoase, de progres și civilizație, spre 
visul de aur — comunismul.

La această scumpă aniversare, împreună 
cu toți fiii patriei, vă dorim din adincul 
Inimilor noastre, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate 
și putere de muncă, să vă bucurați per
manent de aceeași tinerețe și vigoare 
creatoare, să vă aflați mereu în fruntea 
partidului și statului pentru a înfăptui, 
împreună cu poporul și pentru poporul care 
v-a ales spre a-i conduce destinele, mă
reața operă de edificare a noii societăți 
pe pămîntul României.

Să ne trăiți ani mulți și fericiți, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
cu toți cei ce vă sint dragi și apropiați1
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Masă
tovărășească

(Urmare din pag. I) 
să conducă destinele patriei spre 
culmile civilizației socialiste șl comu
niste.

In acest cadru sărbătoresc a fost 
evocat exemplul luminos de muncă 
și de viață al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ilustru conducă
tor, Erou intre eroii neamului nostru, 
ctitorul mărețelor prefaceri revolu
ționare din perioada istorică inaugu
rată de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, intrată defi
nitiv în conștiința națiunii și în isto
ria patriei sub numele de „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

A fost pus in lumină rolul determi
nant al secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în ini
țierea, organizarea și înfăptuirea în
tregii politici interne șl externe a 
partidului și statului nostru, in orien

SOLEMNITATEA OMAGIERII
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

tarea eforturilor întregii națiuni în 
direcția dezvoltării fără precedent a 
economiei noastre naționale, a știin
ței și invățămîntului, înfloririi artei 
și culturii, asigurarea participării oa
menilor muncii de Ia orașe și sate la 
conducerea societății, în cadrul larg 
al democrației muncitorești revolu
ționare, in ridicarea continuă a cali
tății vieții tuturor cetățenilor patriei.

A fost un fericit prilej pen
tru a sublinia că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, neobosit militant 
comunist, înflăcărat patriot, genial 
ginditor care a îmbogățit tezaurul 
teoriei și practicii revoluționare, a 
adus un spirit cu adevărat înnoitor 
în uriașa activitate de propășire 
multilaterală a patriei, de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și inalntare a României spre 
comunism.

In același timp, s-a dat expresie, 
cu deosebită satisfacție, înaltei apre

cieri de care se bucură, pe toate me
ridianele globului, inițiativele și ac
țiunile secretarului general al parti
dului nostru, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind 
scoase în evidență contribuția sa 
remarcabilă la soluționarea con
structivă a marilor probleme ale con
temporaneității, demersurile hotărite 
pentru unirea tuturor forțelor demo
cratice de pretutindeni, a opiniei 
publice mondiale, in vederea asigură
rii dreptului fundamental al oame
nilor, al popoarelor la existență 
liberă și independentă, pentru ca fie
care națiune să-și poată consacra în 
liniște eforturile progresului său ma
terial și spiritual.

Totodată, solemnitatea a pri
lejuit relevarea puternicului ecou 
internațional al prodigioasei activi
tăți desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vederea opririi 

cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară, pentru înlăturarea 
spectrului unui conflict nuclear, 
devastator, aceasta impunîndu-1 în 
conștiința omenirii ca personalitate 
proeminentă a vieții mondiale, mi
litant neobosit pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune, fără 
arme și fără războaie, pentru 
triumful politicii de destindere, 
dezarmare, securitate, Înțelegere și 
largă colaborare între națiuni, ca un 
mare Erou al păcii.

Participanții la festivitate au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări și urări de viață 
îndelungată, alături de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de multă sănătate 
și fericire, nesecată putere de 
muncă, noi și strălucite împliniri în 
activitatea de mare răspundere ce o 
desfășoară, ani mulți în fruntea

partidului și statului, pentru a asigu
ra înfăptuirea neabătută a obiective
lor stabilite de Congresul al Xlll-lea 
al P.C.R., pentru a conduce, cu 
aceeași înțelepciune și cutezanță re
voluționară, opera istorică de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, în pace, înțele
gere și colaborare cu toate țările 
lumii. t

Au fost exprimate, în aceste mo
mente sărbătorești, felicitările și 
urările călduroase pe care le adre
sează, din adincul inimii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe cuprinsul patriei, an- 
gajîndu-se solemn să-1 urmeze, cu 
neasemuit devotament, în tot ce în
treprinde pentru binele și fericirea 
poporului, pentru înflorirea necon
tenită a țării, creșterea prestigiului 
României socialiste în lume.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost oferită, luni, 26 ianuarie, 
cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei sale activi
tăți revoluționare, o masă tovără
șească de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Au participat membrii șl membrii 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R., secretarii 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost felicitat, și 
in acest cadru, cu deosebită căldură 
de cei prezenți, care i-au adresat 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, ani mulți de viață șl putere 

de muncă, noi și tot mai însemnate 
succese in activitatea de mare răs
pundere ce o desfășoară in fruntea 
partidului și statului, cu dăruire și 
abnegație revoluționară, cu fierbinte 
patriotism pentru creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, pentru ridicarea 
României pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii in lume.

Mulțumind pentru felicitările și 
urările adresate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat pentru 
gloriosul partid comunist, pentru 
eroicul popor român, pentru patria 
noastră socialistă, pentru înfăptuirea 
prevederilor actualului cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xlll-lea al P.C.R., a Programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.
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„Trebuie să acționăm în așa fel incit să se înțeleagă bine 
că procesul marilor transformări revoluționare nu s-a încheiat, 
și, practic, nu se va încheia niciodată!“

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

producție, al științei, culturii, cit 
și din punct de vedere al practicii 
și experienței socialiste. Luînd în 
considerație, pe ansamblu, tot 
ceea ce a fost bun, se poate afir- 
ma că practica a demonstrat jus
tețea — repet — a socialismului, 
că s-au realizat progrese de 
neconceput în alte orînduiri, cu 
toate lipsurile, minusurile și gre
șelile care s-au comis.

Vorbind acum de necesitatea 
perfecționării și dezvoltării în 
continuare a socialismului, consi
der că trebuie să pornim de la în
vățămintele pe care le avem, de 
la experiența și practica construc
ției socialiste, dar să avem întot
deauna în vedere principiile invin
cibile ale socialismului științific, 
ale comunismului. Nu se poate 
vorbi de înnoire socialistă, de 
perfecționarea socialismului decît 
'pornind de la aceste principii, de 
la necesitatea dezvoltării, a îmbo
gățirii lor cu uriașele cuceriri ale 

“științei și practicii construcției 
■socialiste, ale luptei revoluționare 
a popoarelor. (Aplauze îndelun
gate).

în nici un fel nu se poate vorbi 
de perfecționarea socialistă privind 
înapoi, vorbind de așa-zisul so
cialism de piață, de libera 
concurență — și aceasta invocîn- 
du-se legitățile obiective. Este ne
cesar, într-adevăr, să se țină seama 
permanent de legitățile obiective 
și să fie aplicate corespunzător 
realităților din fiecare țară. Dar 
sînt legități și legități ! Socialismul 
și-a creat — în perioada existenței 
șale — legitățile proprii. Trebuie 
să desprindem legitățile și adevă
rurile general-valabile pentru dez
voltarea societății omenești, dar și 
să înțelegem bine legitățile speci
fice societății burgheze, imperialis
te, bazate pe proprietatea unui 
grup de exploatatori, pe asuprire, 
pe inegalitate între oameni. Nu se 
poate vorbi de perfecționarea so
cialismului prin așa-zisa dezvolta
re a. micii proprietăți particulare. 
Proprietatea capitalistă, mică sau 
mare, rămîne proprietate capitalis- 

' 'fă ! Nu se poate vorbi de o eco- 
j motnîe socialistă fără a așeza la 
i baza ei proprietatea socialistă asu

pra mijloacelor de producție.
■ Aceasta constituie o legitate obiec- 
I ti vă, fără de care nu se poate vorbi 

de făurirea unei orînduiri sociale 
mai drepte și mai bune. Practica 
noastră a demonstrat și demon
strează pe deplin că proprietatea 
socialistă, ca proprietate a întregu
lui popor, indiferent sub ce formă 
este — de stat sau cooperatistă 
— întărirea și dezvoltarea ei re
prezintă singura cale pentru înfăp
tuirea în viață a principiilor de 
echitate și dreptate socială, de dez
voltare puternică a forțelor de 
producție, de asigurare a bunăstă
rii și independenței fiecărei na
țiuni. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Consider necesar să subliniez 
acest lucru deoarece acum aproa
pe 55 de ani, cînd am intrat în 
Partidul Comunist, am pornit toc
mai de la necesitatea înfăptuirii 
în România a obiectivelor socialis
mului științific. Acum, cînd trăim 
într-o epocă în care s-au realizat 
și se dezvoltă în mod viguros aces
te obiective și principii, trebuie să 
subliniez că ceea ce, cu 55 de ani 
în urmă, pentru mine, pentru 
partidul nostru mai de mult, pen
tru revoluționari în general, păreau 
cîteodată. visuri utopice — dar 
pentru care oamenii și-au dat 
chiar viața — au devenit o reali
tate. Ca revoluționar , și comunist, 
consider o obligație a mea de a 
sublinia că principiile socialismu
lui și-au demonstrat pe deplin su
perioritatea — și că numai și nu

mai pe această cale trebuie să 
mergem spre dezvoltarea socialistă!

Vedeți, tovarăși, lumea se schim
bă. Generațiile revoluționare sau, 
mai bine zis, cei care au înfăptuit 
revoluția și au pus bazele dezvol
tării socialiste, încep să dispară, 
apar oameni care nu cunosc decît 
din cărți — și unii nu pun mîna 
nici cel puțin să citească aceste 
cărți, nemaivorbind de faptul că 
nici nu avem încă suficiente cărți 
și lucrări care să înfățișeze trecu
tul glorios de luptă al partidului 
nostru, al mișcării noastre revo
luționare .— și mulți încep să con
sidere că s-a cam terminat lupta 
revoluționară, că este timpul să 
trăim mai liniștiți, mai comod, că 
doar de aceea am făcut revoluția 
și am făcut socialismul. O aseme
nea stare de lucruri există, to
varăși, și aceasta constituie un pe
ricol — chiar dacă nu e încă pu
ternic la noi. Trebuie să acționăm 
în așa fel încît să se înțeleagă bine 
că procesul marilor transformări 
revoluționare nu s-a încheiat, și, 
practic, nu se va încheia nicioda
tă ! întotdeauna, omenirea, fiecare 
popor va trece la noi și noi etape 
ale procesului sau ale diverselor 
procese revoluționare concepute 
într-un proces unic revoluționar, 
de progres co»tinuu al întregii so
cietăți omenești, al fiecărui popor.

Este necesar să înțelegem bine 
și să prețuim trecutul, prezentul, 
să facem totul pentru asigurarea 
dezvoltării revoluționare a țării 
noastre, pentru continuarea proce
sului revoluționar !

Avem continuu nevoie de revo
luționari cu noi și noi cunoștințe, 
în fața cărora se pun noi și noi 
cerințe, unele incomparabil mai 
mari decât în trecut! Desigur, în 
trecut, a fi revoluționar era foar
te greu. Se cerea un puternic spi
rit de sacrificiu și abnegație. Lupta 
revoluționară cerea spirit de sa
crificiu, cerea să-ți dai chiar viața 
— și comuniștii și alți revoluțio
nari au făcut acest lucru. Nici 
acum însă nu sînt cerințe mai 
mici ! Avem nevoie .de revoluțio
nari care să-și însușească bine 
uriașele cuceriri ale științei, ale 
tehnicii, în toate domeniile, oa
meni cu spirit de sacrificiu, cu o 
înaltă concepție revoluționară și 
răspundere față de prezentul și vi
itorul patriei, care să pună mai 
presus de toate interesele generale 
ale poporului, cauza socialismului, 
a bunăstării, a libertății și suvera
nității țării ! (Aplauze puternice).

Am dezvoltat puternic democra
ția socialistă. Dintotdeauna socia
lismul și-a propus să realizeze o 
societate în care oamenii muncii, 
poporul însuși, Sau popoarele, să 
fie pe deplin stăpîne pe bogățiile 
proprii, să-și făurească viitorul în 
mod liber, așa cum îl doresc, con- 
cepînd aceasta ca o largă și ade
vărată democrație, în care masele, 
poporul să participe la conducerea 
tuturor sectoarelor, a întregii so
cietăți, a întregii activități. Am 
făurit un larg sistem democratic, 
bine cunoscut. Putem spune că 
avem un cadru minunat, care 
asigură participarea tuturor cate
goriilor sociale la conducerea so
cietății, a întregului nostru popor. 
E necesar să perfecționăm și să 
dezvoltăm acest sistem, pornind de 
la faptul că socialismul' îl înfăp
tuim cu poporul și pentru popor, de 
la ceea ce am spus odată, că este 
specific poporului nostru, care 
spune că trebuie să fii om de ome
nie. Trebuie să construim un co
munism de omenie, pentru oameni, 
pentru bunăstarea și fericirea omu
lui, dar făcînd totul pentru ca fie
care să-și aducă contribuția activă 
la dezvoltarea generală a societă
ții ! (Aplauze puternice).

Nu se poate concepe socialismul 
fără o largă democrație revolu

ționară, fără participarea activă a 
poporului la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate ! Dar, 
pornind de aici, înseamnă că tre
buie să înțelegem că această largă 
democrație revoluționară trebuie 
realizată în noile condiții istorice, 
cînd au dispărut clasele exploata
toare și cînd trebuie să asigurăm 
calea spre o deplină omogenizare 
și unitate a societății noastre so
cialiste.

în acest proces larg revoluționar 
își are locul și se afirmă cu pu
tere forța partidului — de condu
cător politic al întregii activități. 
Nici nu se poate concepe demo
crația socialistă, revoluționară, 
dezvoltarea societății, fără a asigu
ra creșterea puternică a rolului 
partidului, a forței și cutezanței 
sale revoluționare — ca centru 

• vital al întregii națiuni, de la care 
emană și trebuie' să emane întot
deauna clarviziunea, să pună în 
mișcare întregul nostru popor și 
să dinamizeze forțele creatoare ale 
națiunii pe drumul luminos al co
munismului în România ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Desigur, în diviziunea socialistă 
a muncii — deci și în democrația 
socialistă — în diviziunea socială 
a dezvoltării societății există răs
punderi și obiective pentru dife
rite sectoare de activitate. Avem 
guvernul, avem organisme demo
cratice, avem conduceri colective, 
avem conduceri în întreprinderi, 
în instituții, în toate sectoarele 
economico-sociale. Dar se poate 
oare concepe a se lăsa la voia 
întîmplării activitatea fiecăruia 
din aceste sectoare, pornind de la 
faptul că fiecare trebuie să răs
pundă de activitatea sa, că trebuie 
să întărim răspunderea și .autono
mia întreprinderii ? Dar ale cui 
sînt aceste întreprinderi ? Ale cui 
sînt diferitele sectoare de activi
tate? Există oare, în lume, într-un 
stat organizat, unde un partid 
politic care și-a asumat o răspun
dere — chiar in democrația bur
gheză — să nu acționeze pentru 
a-și realiza programul și să nu 
facă totul pentru a-și îndeplini 
acest program ? Nu se poate 
concepe ca un partid revoluționar 
să spună „voi lăsa întreprinderile 
sau sectorul economic să se auto- 
conducă", înțelegînd prin aceasta 
că partidul să nu se mai amestece 
în conducerea întreprinderilor sau 
în conducerea activității științifice, 
culturale și în alte domenii. Este 
posibilă o asemenea concepție ? 
Are aceasta legătură reală cu 
principiile socialismului științific, 
cu concepția revoluționară despre 
lume ? Fără nici o îndoială că nu 
se poate concepe un asemenea fel 
de abordare ! Autoconducerea, 
autogestiunea înseamnă creșterea 
răspunderii fiecărui colectiv, a fie
cărui grup de oameni dintr-un 
sector sau altul în buna gospodă
rire, dezvoltarea și realizarea 
obiectivelor încredințate, răspun
zi nd însă pentru , aceasta în fața 
statului, a poporului, partidul 
constituind forța conducătoare 
care poai-tă răspunderea pentru 
felul în care fiecare sector își 
desfășoară activitatea. Ce fel de 
partid conducător am fi noi', cum 
ne-am îndeplini răspunderea față 
de popor dacă nu am acționa ca, 
în toate sectoarele, să se realizeze 
hotărîrile Congresului, Programul 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate ? 
Nu se poate concepe autocondu
cerea, democrația revoluționară, 
fără rolul conducător al partidului 
ca stegar și — repet — centru 
vital de la care trebuie să iradieze 
toate energiile creatoare ale na
țiunii noastre ! (Aplauze pu
ternice).

Avem marea răspundere să asi
gurăm dezvoltarea științei, tehni

cii. învătămîntului. culturii, să’ 
dăm noi dimensiuni noii revoluții 
tehnico-stiintifice. noii revoluții 
agrare, să așezăm întreaga noas
tră activitate pe baza, celor mai 
noi cuceriri ale științei si tehnicii ! 
Numai si numai pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei în toate 
domeniile, ale cunoașterii umane 
în general, ale gîndirii sociale. re
voluționare vom putea asigura 
mersul ferm înainte si înfăptuirea 
neabătută a hotărârilor Congresu
lui al XlII-lea, a., Programului 
partidului !

Avem programe minunate, avem 
obiective mărețe : ele se bazează 
pe uriașele realizări de pînă acum, 
pe concepția revoluționară a socia
lismului științific, care rămîne 
călăuza clarvăzătoare si singura 
care asigură mersul neabătut spre 
socialism în împrejurările actua
le cînd apar multe, multe greu
tăți.- cînd sînt furtuni, mulți nori, 
cînd te poți abate ușor, cînd poți 
să întrezărești undeva un anumit 
luminiș si să nu înțelegi că acela 
constituie nu calea dreaptă spre 
comunism, ci este — ca să spun 
asa — o iluzie, o deformare opti
că. în acest noian de furtuni si de 
mari transformări. Numai avînd o 
călăuză clară, științifică putem să 
asigurăm mersul ferm înainte ! Și 
trebuie să facem . totul pentru a 
dezvolta si întări concepția revo
luționară a partidului nostru, pen
tru a da noi dimensiuni concepției 
socialiste, științifice despre lume si 
viată., asezînd aceste uriașe cuceriri 
din toate domeniile la baza con
cepției .revoluționare despre lume, 
despre viată — ceea ce reprezintă 

■realmente, și a reprezentat de la 
început, socialismul științific si co
munismul. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
în viata Internațională continuă 

să se manifeste cu putere politica 
de forță, de amenințare cu forța. 
Pericolul unui nou război mondial 
— care s-ar transforma inevitabil 
într-un război nuclear — continuă 
să amenințe însăși viata, existenta 
civilizației, a planetei noastre.

Trebuie. într-adevăr. să înțele
gem că în lume s-au produs multe 
schimbări. După cel de-al doilea 
război mondial lumea a cunoscut 
puternice prefaceri, dar nu s-au tras 
■pînă la capăt concluziile și învă
țămintele necesare din faptul că 
noile arme fac impasibil un nou 
■război mondial, că este în primej
die însăsi existenta vieții pe pla
neta noastră. în numele vieții, al 
existenței omenirii, trebuie să fa
cem totul pentru a schimba cursul 
evenimentelor, pentru a se renunța 
cu desăvârșire la concepțiile vechi 
privind inevitabilitatea războiului, 
pornind de la faptul că. în actua
lele împrejurări, războiul nu mai 
poate avea loc. că trebuie să fa
cem totul pentru dezarmarea nu
cleară.; pentru eliminarea armelor 
nucleare, pentru dezarmarea con
vențională. pentru o lume fără 
arme si războaie, pe care socia
lismul științific a proclamat-o si 
si-a propus, ca tel. s-o realizeze, 
încă de la nașterea: sa. (Aplauze 
puternice).

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele mondiale, deoarece sînt 
bine cunoscute pozițiile partidului 
nostru, activitatea sa pentru 
dezarmare, pentru pace, pentru re
lații noi între toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduire socială. 
As dori numai să subliniez că pu
tem să declarăm cu deplină satis
facție că partidul si statul nostru, 
după cel de-al doilea război mon
dial. îndeosebi în ultimii 20—25 
de ani, și-au adus o contribuție 
uriașă în soluționarea multor pro
bleme internaționale, că. fată de 
cele mai importante probleme ale 
vieții mondiale contemporane, au 
avut o poziție proprie. Și viata 
demonstrează că pozițiile adoptate 
de partidul nostru în multe, multe 
probleme s-au dovedit juste. 
Avem satisfacția că, într-adevăr, 
ceea ce am apreciat si ceea ce 
ne-am propus în relațiile interna
ționale a corespuns tendințelor ge
nerale ale dezvoltării' socialej ale 
dezvoltării mondiale, a corespuns 
cerințelor obiective ale actualei 
etape de dezvoltare a omenirii.

Pe această bază putem să acțio
năm cu toată convingerea și în
crederea pentru înfăptuirea poli
ticii externe a partidului nostru 
de dezvoltare a colaborării cu toa
te statele lumii pe principiile ega
lității în drepturi, respectului inde
pendenței, suveranității, neames
tecului în treburile interne. Să 
dezvoltăm larg relațiile cu toate 
tarile socialiste, să acționăm ferm 
pentru perfecționarea colaborării 
și cooperării în C.A.E.R.. pe baza 
principiilor stabilite de comun 
acord, care să contribuie la dez
voltarea puternică a fietărel țări 
socialiste. Să acționăm ferm pen
tru dezvoltarea relațiilor cu țări
le în curs de dezvoltare, pentru 

realizarea noii ordini ’ economice 
mondiale si. totodată, să extindem 
relațiile economice si tehnico-ști- 
ințifice, din toate domeniile și cu 
țările capitaliste dezvoltate, șă , 
participăm aclivja diviziunea in
ternațională a muncii.

Trebuie să facem totul încit Eu
ropa să devină un continent al 
colaborării egale între toate na
țiunile. să acționăm pentru secu
ritatea si unitatea Europei. Să fa
cem astfel încît din Europa să fie 
îndepărtate anmele nucleare, să 
fie reduse armele convenționale, 
pornind de la necesitatea ca, și in 
actualele împrejurări, continentul 
european, care a dat atît de mult 
în trecut pentru civilizație,, să-și 
îndeplinească rolul important pe 
care îl are în soluționarea proble
melor internaționale. în interesul 
păcii si colaborării egale între 
toate națiunile lumii. Noi avem 
ferma cortvingere că Europa poa
te să facă mult mai mult, și do
rim să colaborăm cu toate state
le continentului nostru pentru ca 
ea să-si îndeplinească mai, bine 
rolul pe care îl are în viața in
ternațională. Dorim o lume mai 
dreaptă, mai bună, fără războaie, 
fără arme. în care fiecare națiune 
să se dezvolte asa cum dorește.

Dorim să dezvoltăm larg relații
le cu partidele comuniste si mun
citorești. Avem convingerea că, 
mai mult ca oricînd. acum comu
niștii trebuie să-și asume răspun
derea pentru a contribui, la victo
ria luptei pentru dezarmarea nu
cleară. pentru dezarmare și pen
tru pace. Nu există astăzi proble
mă mai importantă pentru comu
niști . decît dezarmarea, pacea ! 
Trebuie să dezvoltăm relațiile cu 
socialiștii, cu social-democrații, cu 
toate forțele democratice și pro
gresiste. indiferent de convingeri 
sau de păreri privind dezvoltarea 
sau soluționarea unor probleme 
sau a altora. Avem probleme vi
tale legate de existenta omenirii 
— si colaborarea tuturor, forțelor 
progresiste, a tuturor popoarelor 
constituie necesitatea vitală pen
tru victoria rațiunii, pentru pace 
între toate națiunile lumii ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,
Deși am vorbit mult în ultimele 

zile despre problemele dezvoltării 
noastre și despre măsurile pentru 
realizarea planului pe 1987. nu pot 
să închei fără a sublinia, și în acest 
cadru, că avem marea răspundere 
să acționăm cu toate forțele pen
tru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a planului și programe
lor pe acest an. a modernizării, și 
perfecționării întregii activități, 
pentru afirmarea cu putere a 
autoconducerii și autogestiunii, în 
sensul revoluționar de care am 
vorbit. în toate sectoarele de 
activitate.

Toate acestea impun răspundere, 
spirit revoluționar, devotament 
fără margini din partea fiecărui 
activist de partid și de stat, a fie
cărui comunist, a fiecărui om al 
muncii. Trebuie să înțelegem că 
acum rolul hotărîtor îl are activi
tatea practică, organizatorică pen
tru înfăptuirea minunatelor pro
grame de dezvoltare pe care le 
avem.

Am spus într-o anumită îm
prejurare — acum nibnționez doar 
— că există o anumită răminere 
în urmă . a muncii organizatorice 
și, într-un anumit sens, a con
științei revoluționare. Este necesar 
să ridicăm nivelul muncii organi
zatorice. al conștiinței revoluționa
re la nivelul puternicei dezvoltări 
a forțelor de producție, a societății 
noastre în general.

Aș dori să exprim convingerea 
că întregul nostru activ de partid 
și de stat. începînd cu membrii 
Comitetului Central și Comitetu
lui nostru Politic Executiv vor 
acționa în spiritul înaltelor exi
gențe și răspunderi, revoluționare 
și că vom face în așa fel încît să 
unim puternica forță creatoare a 
poporului și s-o orientăm într-o 
singură direcție — a înfăptuirii 
neabătute a Programului partidu
lui. a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea. asigurînd trecerea Româ
niei la un nou stadiu de dezvoltare, 
ridicarea continuă a forței ma
teriale și spirituale a națiunii, a 
bunăstării și fericirii poporului. în
tărirea necontenită a independen
tei și suveranității României ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

In ce mă privește, doresc să asi
gur partidul și întregul nostru po
por, să asigur Comitetul Central, 
și vă asigur și pe voi. dragi to
varăși, că și în viitor voi face totul 
pentru a contribui la creșterea 
forței și activității partidului nos
tru, a gîndirii sale revoluționare 
creatoare, pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a tuturor obiecti
velor privind crearea condițiilo” 
pentru victoria socialismului și 
trecerea lfi edificarea comuifsmu- 
lui în patria noastră ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Ca și pînă acum, nu voi precu
peți nici un efort, acționînd în 
spiritul democrației revoluționare, 
pornind de la teza construcției so
cialismului cu poporul și pentru 
popor, de' la spiritul de omenie al 
poporului român — și deci și al 
partidului nostru — voi promova 
ferm această concepție revolu
ționară. Dar, consider că trebuie 
să mai adaug, și mai multă exi
gență revoluționară față de activi
tatea fiecăruia dintre noi, față de 
însăși activitatea mea și față de 
activitatea colaboratorilor mei, a 
tovarășilor mei de luptă și de mun
că. Vreau să subliniez că spiritul de 
omenie nu trebuie înțeles ca lipsă 
de fermitate și exigență revolu
ționară. Tocmai spiritul de ,omenie, 
grija fată de om. față de popor im
pun exigentă revoluționară față de 
tine însuti, dar și față de colabora
torii tăi. Așa trebuie să acționeze 
comuniștii ! Și eu vă asigur că voi 
încerca să acționez mai bine și în 
această direcție ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Mulțumind încă o dată pentru 
urările și cuvintele ce mi s-au 
adresat, doresc, cu acest prilej, Să 
adresez, în primul rînd partidului 
și poporului nostru, cele mai bune 
urări în împlinirea tuturor năzu
ințelor de mai bine, în înfăptuirea 
tuturor programelor de dezvoltare 
a patriei noastre. Multă sănătate 
și multă fericire !

Aceleași urări vi le adresez și 
vouă tuturor, dragi tovarăși ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

*
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OMAGIUL PARTIDULUI, Al ÎNTREGII TĂBI- CELUI MAI IUBIT FIU Al NAȚIINII
Din întreaga țară, mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare
La aniversarea zilei dumneavoas

tră de naștere și a peste 50 de ani 
de amplă și intensă activitate revo
luționară, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală, în deplin și in- 
suflețitor consens cu întreaga națiu
ne, vă exprimă, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, într-o 
vibrantă manifestare a sentimentelor 
de înaltă stimă și aleasă prețuire, 
cele mai calde felicitări și respec
tuoase urări de sănătate și fericire, 
de viață lungă și neobosită putere de 
muncă, înnobilată continuu de măre
țe împliniri în grandioasa operă pe 
care o conduceți cu neasemuită clar
viziune și nemărginită dăruire, cu
tezanță și pasiune revoluționară pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism — se sub
liniază in telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR MU
NICIPAL.

Exprimindu-ne deplina satisfac
ție și nețărmurita gratitudine 
față de inestimabila contribuție 
pe care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați adus-o și o 
aduceți la elaborarea și transpunerea 
în viață a politicii științifice a parti
dului și statului, sîntem mîndri că, in 
anii ce au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, care a inaugu
rat o perioadă de epocale transfor
mări revoluționare în viața partidu
lui și a țării, poporul nostru a în
scris o pagină de glorie și măreție 
fără egal de-a lungul întregii exis
tențe multimilenare a patriei, pe care 
o datorăm dumneavoastră, comunis
tului făuritor de istorie, trăiniciel 
concepției revoluționare, profund 
originale pe care ați așezat-o la baza 
întregului proces de edificare a noii 
societăți socialiste și care v-a impus, 
totodată, în conștiința întregii ome
niri ca o proeminentă persona
litate a vieții politice contemporane, 
ilustru militant al mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

Acum, cind întregul popor aniver
sează cu imensă bucurie un eveni
ment drag nouă, tuturor, vă încredin
țăm, cu solemn legămint, mult stima
te tovarășe secretar general, însu
flețiți de indemnurile și exemplul 
dumneavoastră- de nemărginită dă
ruire patriotică și necuprins devo
tament pentru patrie, partid și popor, 
că nu este pentru noi o datorie mai 
înaltă decit aceea de a acționa fără 
preget pentru a spori neincetat mă
reția și gloria acestei epoci care vă 
poartă numele, înfăptuind neabătut 
sarcinile ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XIII-lea al partidului, 
care asigură ridicarea României so
cialiste la un stadiu nou, de țară me
diu dezvoltată.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL U.G.S.R. DIN ROMANIA 
se subliniază : In această zi de 
sărbătoare scumpă inimilor româ
nești, cinstind cu cea mai vibrantă 
simțire aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere și cele peste cinci 
decenii de inflăcărată activitate 
revoluționară pusă în slujba idealuri
lor supreme de libertate, suverani
tate și progres ale țării, de prosperi
tate și fericire a poporului, întreaga 
națiune iși unește gindurile și sim
țămintele de fierbinte' dragoste, de 
adine respect și recunoștință, adu- 
cîndu-vă omagiul ei de inimă și 
conștiință dumneavoastră, marele și 
strălucitul fiu al neamului, ctitorul 
de geniu al României socialiste 
moderne, ilustră personalitate a 
lumii contemporane.

Intr-un singur glas cu țara. Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor vă exprimă. în numele 
milioanelor de membri ai sindicate
lor din România, cele mai calde și 
respectuoase felicitări, o dată cu 
strămoșeasca urare de sănătate și 
viață îndelungată — împreună cu 
mult iubita și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu — aceeași neobosită 
putere de muncă, pentru ca in 
fruntea gloriosului nostru partid și a 
Republicii să conduceți, cu în
țelepciunea, cutezanța revoluționară 
șl spiritul vizionar ce vă caracteri
zează, destinele țării pe culmi tot 
mai inalte de progres și civilizație,

Profund recunoscători pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți întru vii
torul luminos și fericit al patriei 
noastre, vă asigurăm, și cu acest 
prilej sărbătoresc, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organele și organizațiile sindicale 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a-și îndeplini sarcinile de mare 
răspundere ce le revin în transpu
nerea neabătută în viață a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

La ceas de măreață sărbătoare, vă 
aducem un nou și profund omagiu, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, brav conducător 
de partid și de stat, înflăcărat re
voluționar și ilustru patriot, mili
tant de frunte al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, care 
încă din fragedă tinerețe v-ați con
sacrat întreaga viață și activitate 
împlinirii idealurilor sacre de drep
tate și libertate socială și națională 
ale clasei muncitoare și poporului, 
victoriei revoluției și construcției so
cialiste in România — se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DE PARTID ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN BUZĂU.

Arcul de timp deschis de Congre
sul al IX-lea al partidului, intrat 
definitiv in conștiința noastră sub 
n u m e 1 e-s 1 m b o 1 de „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", cuprinde cele 
mai mari izbînzi din multimilenara 
istorie a românilor, rod al genialei 
dumneavoastră gindiri științifice, 
prospective, al puternicului spirit 
novator, revoluționar pe care îl im
primați in toate domeniile vieții po
litice, economice și sociale.

Si cu acest prilej vă rugăm să 
primiți cele mai vii și alese mulțu
miri pentru prețioasele indicații și 
orientări pe care ni le-ați dat in 
cursul memorabilei vizite de lucru 
întreprinse, toamna trecută, în jude
țul nostru.

Afirmindu-ne cu putere totala 
adeziune la înțeleaptă politică inter
nă și internațională a partidului și 
statului, urmind neabătut înaltul 
dumneavoastră model de abnegație 
și dăruire revoluționară, ne angajăm 
să acționăm cu răspundere comunis
tă pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin în acest an 
și pe întregul cincinal, avind con
vingerea nestrămutată că ne aducem 
astfel contribuția la înfăptuirea is
toricelor hotăriri adoptate la Con
gresul al XIII-lea al partidului, la 

progresul neîntrerupt al patriei noas
tre socialiste.

în aceste momente de aleasă 
sărbătoare, cu emoție și bucurie, cu 
cele mai profunde sentimente de 
nețărmurită dragoste și stimă, in 
deplină unitate de gind și cuget cu 
întreaga națiune română, tînăra ge
nerație a patriei vă adresează, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ani
versării zilei de naștere și al oma
gierii îndelungatei și eroicei dum
neavoastră activități revoluționare, 
pusă în slujba fericirii și prosperită
ții poporului român, cauzei socialis
mului și păcii în lume, cele mai 
calde felicitări și urări de viață 
îndelungată, deplină sănătate și pu
tere de muncă spre binele și înflo
rirea României socialiste — se subli
niază în telegrama UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST.

Munca și viața dumneavoastră, cel 
mai mare erou al neamului, călit 
și greu încercat în anii aspri ai ile
galității, ai terorii instituite de re
gimul burghezo-moșieresc, ai opre
siunilor de tot felul din închisori și 
lagăre, ai marilor lupte purtate de 
partid pentru apărarea drepturilor 
fundamentale ale clasei muncitoare, 
ale poporului român, pentru liber
tate și dreptate socială și națională, 
împotriva războiului, pentru o viață 
mai bună și mai dreaptă, întruchi
pează pentru tînăra generație însuși 
simbolul tinereții revoluționare.

Noi. tinerii României socialiste, 
beneficiari ai marii șanse istorice de 
a crește și a ne forma în această 
minunată epocă de autentică renaș
tere națională, folosim și acest pri
lej de aleasă sărbătoare a tuturor 
oamenilor muncii, a întregii noaslre 
națiunii, pentru a vă adresa, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai fierbinți 
mulțumiri pentru excepționalele 
condiții de muncă și viață create, 
pentru posibilitățile de afirmare 
plenară oferite in toate domeniile 
de activitate, pentru permanenta 
grijă părintească pe care o acordați, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, formării și educă
rii comuniste, revoluționare a tine
rei generații.

Exprimind încă o dată deplina 
noastră adeziune la politica externă 
a partidului și statului nostru, al 
cărui inițiator și strălucit promotor 
sinteți dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al națiunii române, vă ru
găm să primiți recunoștința noastră 
deplină pentru inițiativele și acțiu
nile. dumneavoastră consecvente, 
animate de clarviziune revoluționară 
și responsabilitate politică față de 
destinele omenirii, consacrate împli
nirii aspirațiilor majore ale tuturor 
popoarelor, promovării cauzei păcii, 
a dezarmării. înțelegerii și colaboră
rii. instaurării unei noi,, ordini eco
nomice și politice internaționale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. Șl 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Intr-o _ Înflă
cărată unitate de cuget și sim
țire cu toți fiii străvechiului 
păminț românesc, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe plaiurile județu
lui Călărași dau glas, la aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere, săr
bătoare scumpă a întregii noastre na
țiuni. simțămintelor de cea mai înaltă 
vibrație patriotică, de profundă dra
goste, stimă, prețuire și nemărginită 
recunoștință față de dumneavoastră.

Sîntem mîndri, mult stimate tova
rășe secretar general, că la temelia 
marilor succese repurtate de poporul 
român se află uriașa dumneavoastră 
operă teoretică și practică, vast 
edificiu de gîndire și acțiune revo
luționară înnoitoare, ce constituie o 
inestimabilă contribuție Ia îmbogă
țirea tezaurului universal al socia
lismului științific, al cunoașterii 
umane.

Marile acțiuni și Inițiative de 
pace și dezvoltare, de colabo
rare liberă și egală in drepturi în
tre toate națiunile, de edificare a 
unei lumi fără arme și fără războaie, 
mai bune și mai drepte, pe care le 
promovați cu nobilă pasiune, se 
bucură de un înalt prestigiu in con
știința oamenilor de pe toate meri
dianele, strălucita dumneavoastră 
activitate pe atena mondială aducin- 
du-vă binemeritatul renume de Erou 
ai păcii pe planeta noastră.

în această zi sărbătorească facem 
sacru legămint în fața dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, că toți oamenii muncii din 
județul nostru, in frunte cu comu
niștii, îmbunătâțindu-și continuu 
metodele de muncă, de organizare și 
conducere, întreaga activitate poli- 
tico-educativă desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid își vor 
spori necontenit eforturile, energiile 
creatoare, pentru a îndeplini exem
plar hotăririle istorice ale Congresu
lui al XIII-lea.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, sărbătoare scumpă a în
tregului nostru partid și popor, ne 
oferă și nouă, celor peste 180 000 de 
oameni ai muncii din unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Industriale, 
un nou și minunat prilej pentru a 
vă adresa cele mai alese și calde 
urări de sănătate și fericire, viață 
îndelungată și putere de muncă, 
pentru a conduce pe mai departe 
destinele României socialiste și co
muniste într-un climat de pace șl 
colaborare internațională — se spune 
în telegrama MINISTERULUI CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE.

Mărețele realizări obținute de po
porul român in cele peste două de
cenii de istorie nouă a patriei, care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului nostru, sint nemijlocit 
legate de numele șl activitatea dum
neavoastră, Eroul națiunii române, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — peri
oada cea mai rodnică din existența 
noastră milenară — fiind numită cu 
îndreptățită mîndrie patriotică drept 
Epoca de aur a României.

Ne exprimăm adeziunea deplină la 
politica internă șl externă a parti
dului și statului nostru, al cărei ge
nial strateg sinteți dumneavoastră, șl 
ne angajăm să urmăm neabătut 
exemplul de muncă și viață, ds 
cutezanță revoluționară, pe care ni-1 
oferiți cu generozitate, pentru în
făptuirea istoricelor programe adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se afirmă : 
De aici, de unde Oltul se veșnicește 

în noi ctitorii de lumină, de aici, de 
unde păsările albe ale aluminiului 
românesc pornesc să cutreiere lumea 
spre gloria acestui timp eroic, de aici, 
de unde cimpia a rodit cum nu știu
se vreodată, noi, oamenii acestor pă- 
minturi, care punem sudoarea frun
ții la temelia fiecărei zidiri, ne trimi
tem gindul în strai de sărbătoare 
întru slava acelei zile de ianuarie 
cînd istoria v-a dăruit României, 
care — impresionantă potrivire — se 
adună atunci în vadul străvechi.

Socotim anul 1965 ca pe un ev nou 
în devenirea patriei. Atunci, inimile 
noastre au bătut într-un ritm, voin- 
ța noastră a avut putere de fluviu și 
clopotele istoriei au vestit ora pro
pășirii unui popor demn și virtuos 
care purta în sîngele lui vocația de 
mare constructor. Anii care au tre
cut de atunci au intrat intr-o frescă 
vie a muncii și luptei revoluționare. 
La semnalul dumneavoastră s-au 
declanșat forțe nebănuite, ca in
tr-un miracol căruia numai munca 
creatoare a unui popor genial con
dus genial poate să-i dea viață.

Cu cele mai profunde și alese sen
timente de dragoste și recunoștință, 
vă adresăm încă o dată cele mai 
calde și mai vii mulțumiri pentru 
acordarea județului Olt și unui 
important număr de unități de pe 
aceste meleaguri a înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Vă dorim din adincul inimii ani 
mulți și fericiți, tinerețea perpetuă 
a țării căreia i-ați făurit o nouă și 
eternă frumusețe, multă sănătate și 
fericire dumneavoastră, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru 

• Prodigioasa activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea parti
dului și statului — chezășia viitorului luminos al 
patriei, garanția înaintării pe noi trepte de progres 
și civilizație.

• Angajament ferm de a munci și acționa 
in spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară, 
cu înaltă răspundere, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

• Deplină adeziune la politica externă a 
României de colaborare, pace și dezarmare al cărei 
promotor este Președintele țării, luptător ferm 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă, mare 
și înflăcărat Erou al păcii.

a ne conduce cu clarviziune și înalt 
patos revoluționar pe drumul de aur 
și lumină al socialismului și comu
nismului.

In telegrama BIROULUI EXE
CUTIV AL COMITETULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA SI 
l'EHNOLOGIE se afirmă : Cu 
prilejul aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, vă rugăm să 
ne permiteți să dăm expresie gindu- 
rilor și celor mai alese sentimente de 
dragoste, profund respect și prețuire 
pe care, împreună cu întregul popor, 
vi le nutresc cei ce muncesc pe tări- 
mul cercetării științifice și promo
vării progresului tehnic in patria 
noastră, adresîndu-vă, din adîncul 
inimilor, urări de sănătate și viață 
îndelungată, de neobosită putere de 
muncă spre desăvîrșirea măreței ope
re istorice pe care o .înfăptuiți în 
fruntea partidului, statului și poporu
lui nostru — făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Cu emoție și recunoștință, ținem 
să evocăm astăzi rolul dumneavoas
tră de căpătîi în proiectarea și în
făptuirea noului destin al cercetării 
românești, contribuția hotăritoare pe 
care ați adus-o la promovarea știin
ței Ia nivelul însemnătății, demni
tății și răspunderilor unei forțe de 
producție conducătoare, creatoare 
nemijlocită de venit național, de pro
gres și civilizație, sprijinul neprecu
pețit pe care l-ați mobilizat în folo
sul dezvoltării și modernizării bazei 
materiale și de personal a acestei 
activități, participarea dumneavoas
tră directă Ia inițierea celor mai În
drăznețe și eficiente orientări șl 
realizări ale științei și tehnologiei 
naționale.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general al 
partidului și președinte a! Re
publicii, că nu vom precupeți 
nici un efort spre a onora în
crederea și sprijinul dumneavoastră. 
Sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
îndrumător neobosit ai muncii noas
tre, eminent savant și activist de sea
mă al partidului și statului, ale cărei 
multilaterală activitate și prodigioa
se realizări sporesc necontenit forța 
și prestigiul internațional al științei, 
învățămîntului și culturii din patria 
noastră, ne angajăm să Îndeplinim 
exemplar prevederile planului în a- 
c.est al doilea an al cincinalului, să 
facem din cercetare pirghia cea mai 
de seamă a îmbunătățirii organizării 
și modernizării tehnologice a capaci
tăților de producție, principala sursă 
de soluții pentru creșterea producti
vității muncii, a nivelului tehnic șl 
calitativ al produselor, pentru redu
cerea consumurilor și cheltuielilor 
materiale de producție, sporirea efi
cienței întregii activități economice, 
a participării țârii la diviziunea in
ternațională a muncii și la schimbul 
mondial de valori.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : împreună cu 
toți fiii națiunii noastre, ne este 
deosebit de plăcut să vă adu
cem și cu acest Înălțător mo
ment sărbătoresc un fierbinte oma
giu dumneavoastră, strălucit con
ducător revoluționar al partidului 
și poporului român, genial strateg și 
făuritor al României moderne, 
personalitate proeminentă a vieții 
internaționale contemporane.

Concepția dumneavoastră vizionară, 
profund originală, novatoare, revolu
ționară, ideile, tezele și orientările de 
o strălucită cutezanță comunistă, pă

trunse de o Înaltă responsabilitate pen
tru destinele României socialiste, și-au 
găsit o minunată materializare în 
mărețele succese’și înfăptuiri dobîn- 
dite in dezvoltarea forțelor de pro
ducție și amplasarea lor echilibrată, 
armonioasă pe teritoriul patriei, în 
modernizarea industriei și afirmarea 
puternică a noii revoluții tehnico- 
științifice, a noii revoluții agrare, in 
dezvoltarea învățămîntului, științei 
și culturii, în perfecționarea organi
zării și conducerii științifice a socie
tății, în adîncirea democrației so
cialiste, în creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a națiunii 
noastre.

Comuniștii, oamenii muncii din 
Maramureș dau o înaltă apreciere 
prodigioasei dumneavoastră activități 
dedicate afirmării patriei noastre în 
viața internațională, promovării prin
cipiilor noi, democratice în relațiile 
dintre state, colaborării fructuoase 

cu toate statele lumii, strălucitelor 
dumneavoastră inițiative de pace și 
dezarmare, care v-au impus in con
știința lumii ca un mare și dîrz Erou 
al păcii, ca eminent militant al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, ca Ilustră personalitate 
istorică a lumii contemporane.

în telegrama BIROULUI MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE se afirmă : 
Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a peste cinci decenii de 
neobosită activitate revoluționară, 
Biroul Marii Adunări Naționale, vă 
adresează dumneavoastră, eminent 
om politic. Erou intre eroii neamu
lui, cele mai respectuoase felicitări, 
urări, de sănătate deplină și multă 
putere de muncă , spre a conduce cu 
aceeași strălucire, dăruire și cute
zanță revoluționară partidul și statul 
nostru, spre binele și fericirea po
porului român, pentru triumful so
cialismului și comunismului pe pă- 
mîntul scumpei noastre patrii.

Cele mal importante înfăptuiri 
dobindite de poporul român,Jn toate 
domeniile de activitate, poa'rtă am
prenta gîndirii șl acțiunii dumnea
voastră revoluționare, care ați îmbo
gățit cu noi teze, de neasemuită 
valoare, tezaurul teoriei și practicii 
construcției socialismului și comu
nismului.

Considerăm ca o datorie patriotică, 
revoluționară de a activa cu hotă- 
rîre în spiritul strălucitelor inițiative 
pe care le-ați formulat și al vibran
telor apeluri adresate șefilor de 
state șl guverne, tuturor forțelor 
progresiste, de a-și intensifica efor
turile în lupta pentru dezarmare, 
pentru apărarea păcii și salvgar
darea vieții pe Pămînt. Unanimitatea 
cu care poporul român a votat la 
referendumul din 23 noiembrie 1986, 
pentru reducerea unilaterală cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, se înscrie ca o 
elocventă mărturie a opțiunii sale 
ferme la politica de pace inițiată 
de dumneavoastră, șl Biroul Marii 
Adunări Naționale va persevera 
pentru , ca împreună cu parlamente! a 
tuturor țărilor iubitoare de pace să 
ne aducem contribuția la făurirea 
unei lumi a respectului suveranității 
și independenței, colaborării șl în
țelegerii internaționale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Comuniștii, toți cei 
care trăim și muncim în Mehedinți, 
ne unim gindurile -șl sentimentele de 
stimă, adine respect și prețuire ce 
le nutrim față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae .Ceaușescu, adresîndu-vă, din 
adincul Inimilor noastre, cu prilejul 
zilei dumneavoastră de naștere, cele 
mai calde și sincere felicitări, stră
moșeasca urare „La mulți ani !“.

Asemenea tuturor locuitorilor pa

triei, noi, mehedințenii, știm că tot 
ceea ce am dobîndit în acești ani 
luminoși de istorie nouă, revolu
ționară, de cind în fruntea partidu
lui vă aflați dumneavoastră — 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu poartă amprenta 
personalității dumneavoastră de ex
cepție, a uriașei energii și clarvi- 
ziuni cu care acționați întru feri
cirea și prosperitatea națiunii româ
ne, al cărei ales și demn fiu sinteți.

Vă rugăm respectuos, mult iubite 
și stimate conducător, să ne îngă
duiți a vă adresa, cu prilejul ani
versării zilei dumneavoastră de 
naștere și a îndelungatei activități 
revoluționare, un vibrant și fierbinte 
omagiu, împreună cu cele mai alese 
urări de viață îndelungată. în de
plină sănătate și fericire, de ani 
mulți, luminoși și rodnici în fruntea 
partidului și a statului, astfel ca, 
împreună cu distinsa dumneavoastră 
tovarășă de viață, luptă și muncă 
— mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, personalitate de seamă a 
vieții noastre științifice, savant de 
reputație internațională — să ne 
conduceți cu aceeași clarviziune și 
cutezanță în vasta și generoasa operă 
de înflorire și propășire a scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România — de afirmare tot mai 
puternică a geniului creator al eroi
cului popor român.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE se afirmă : 
In aceste momente de aleasă sărbă
toare, cînd pe întregul cuprins al pa

triei este aniversată cu emoție și 
bucurie ziua dumneavoastră de 
naștere, cu deosebit respect vă adre
săm rugămintea de a primi din 
partea Consiliului de conducere al 
Ministerului Apărării Naționale, a 
tuturor militarilor armatei cele mai 
calde urări de viață lungă, deplină 
sănătate și inepuizabilă putere de 
muncă, spre fericirea poporului, glo
ria și măreția României socialiste.

In aceste clipe înălțătoare, o fier
binte recunoștință ne exprimăm pen
tru preocuparea dumneavoastră sta
tornică față de consolidarea și apă
rarea cuceririlor revoluționare ale oa
menilor muncii, față de asigurarea 
securității patriei, preocupare mate
rializată exemplar in doctrina mili
tară națională al cărei străluci» 
fondator sînteți, in grija neslăbită pe 
care o acordați intâririi puterii de 
apărare a țării, forței combative a 
armatei noastre revoluționare. Ex
presii emoționante ale acestei griji, 
magistralele dumneavoastră orientări 
formulate la adunările activului de 
bază de comandă și de partid din 
Ministerul Apărării Naționale, indi
cațiile date cu prilejul participării la 
principalele activități din armată, în
drumările cu care ne onorați in ca
drul frecventelor întîlniri pe care le 
aveți cu militarii constituie auten
tice și vaste programe de muncă și 
luptă revoluționară pentru coman
danții, statele majore, organele și or
ganizațiile de partid și cele de tine
ret de la toate eșaloanele, pentru în
tregul personal al oștirii.

Și cu prilejul acestui fericit eveni
ment aniversar, vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe comandant suprem, 
că, mîndri de a ne desfășura activi
tatea sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere și urmind cu fidelitate lu
minosul exemplu de muncă pe care 
ni-1 oferiți, vom acționa neabătut 
pentru înfăptuirea politicii Interne și 
externe a partidului și statului, a 
sarcinilor importante ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea, a prevederilor Directivei 
dumneavoastră privind pregătirea 
militară și politică a armatei in ac
tualul cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. se 
spune : In acest ceas de sărbătoare, 
cînd întregul popor cinstește în 
persoana dumneavoastră pe cel mal 
Iubit și înzestrat fiu al său, pe ctito
rul și arhitectul genial al epocii că
reia i-ați dat măreție și nume, în- 
găduiți-ne să dăm expresie, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Harghita, 
sentimentelor de dragoste fierbinte, 
admirație fără margini și profundă 
recunoștință pe care vi le purtăm, 
însoțite de urarea, pornită din adîn
cul inimii, de viață îndelungată, să
nătate și multă putere de muncă, 
spre binele și fericirea națiunii 
noastre socialiste.

Pentru marile izbînzi obținute de 

poporul român, îndeosebi In perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, de cind conduceți cu 
neasemuită înțelepciune și cutezanță 
destinul nostru național, pentru 
sprijinul neprecupețit ce ați acordat 
și acordați dezvoltării multilaterale 
a județului nostru, pentru indicațiile 
și orientările prețioase care se regă
sesc în dimensiunile științifice ale 
politicii de înflorire armonioasă a 
României socialiste, vă purtăm o vie 
și statornică recunoștință.

Omagiind cu aleasă stimă prodi
gioasa activitate de eminent condu
cător revoluționar. Erou al păcii, 
promotor al cauzei securității po
poarelor, permiteți-ne să exprimăm 
înalta noastră prețuire și admirație 
față de consecvența și pasiunea cu 
care acționați pentru soluționarea 
pașnică, prin tratative, a probleme
lor litigioase dintre state, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și ma! drepte pe 
planeta noastră.

în frunte cu comuniștii, toți locui
torii județului Harghita vor acționa 
cu fermitate revoluționară, abnega
ție și dăruire pentru a înfăptui la 
cote calitativ superioare sarcinile ce 
le revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui.

Viața dumneavoastră exemplară, 
activitatea revoluționară de luptător 
neînfricat pentru interesele vitale 
ale națiunii noastre, contribuția 
hotăritoare pe care ați adus-o și o 
aduceți la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea patriei spre comunism, la în
tărirea suveranității și independen
ței țării, la împlinirea idealurilor 
supreme ale poporului român de 
bunăstare și progres vă situează, în 
modul cel mai strălucit, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolfe Ceaușescu, 
între marii eroi ai neamului româ
nesc — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R.

Perspectivele luminoase de dezvol
tare intensivă a industriei, agricultu
rii, a științei și învățămîntului, afir
marea unei noi calități, superioare 
în toate domeniile de activitate, con
tribuția creatoare la dezvoltarea teo
riei și practicii revoluționare sint 
țeluri nobile pentru care dumneavoas
tră, mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu — eminent 
om politic și savant de renume 
mondial — militați cu abnegație, 
consecvență și intransigență revolu
ționară, determinînd unitatea de 
monolit a întregii națiuni în jurul 
partidului, care vă urmează cu 
hotărîre cuvîntul înțelept și fapta 
cutezătoare.

îngăduiți-ne. mult Iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
mulțumim din Inimă pentru grija 
permanentă pe care o purtați ju
dețului nostru, să vă asigurăm că 
vom urma neabătut politica partidu
lui, indicațiile și orientările dumnea
voastră de inestimabilă valoare teo
retică și practică și ne angajăm să 
facem totul pentru Înfăptuirea Pro
gramului partidului, a Istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA se afirmă : La aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere, 
care înmănunchează, lntr-un gran
dios buchet sărbătoresc, bucuria 
profundă și simțirea fierbinte ale 
întregii națiuni, milioanele de femei 
ale patriei vă adresează, din adin
cul inimilor, omagiul lor vibrant, 
cele mai respectuoase și mai alese 
felicitări și vă urează multă sănă
tate, putere de muncă și viață în
delungată, ani mulți și rodnici în 
fruntea partidului și a statului, 
pentru Înaintarea fermă a patriei 
spre culmile luminoase ale progre
sului, ale civilizației socialiste și 
comuniste, pentru demnitatea și 
fericirea poporului român.

Asigurarea deplinei egalități In 
drepturi a femeii, creșterea rolului 
său în întreaga viață economică și 
social-politică, afirmarea și promo
varea ei in toate sectoarele se în
scriu in larga perspectivă de progres 
și civilizație a acestei epoci eroice, 
pe frontispiciul căreia strălucește 
numele dumneavoastră slăvit. Dato
rită acțiunii ferme a partidului, a 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, s-au 
asigurat femeilor largi posibilități 
de a-și pune în valoare capacitățile 
și aptitudinile creatoare, de a parti
cipa, în toate domeniile și la toate 
nivelurile, alături de ceilalți oameni 
ai muncii. Ia vasta operă de înfăp
tuire a grandioaselor programe de 
dezvoltare a țării.

Ne înnoim față de dumneavoastră 
legămîntul de a acționa neabătut 
pentru perfecționarea activității Con
siliului Național, a comitetelor și co
misiilor femeilor, pentru ca organi
zațiile noastre să-și poată îndeplini. 
In tot mai bune condiții, îndatoririle 
ce le revin.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spune: 
In această strălucită zi de ianua
rie, cînd Întreaga țară vă aduce 
dumneavoastră, cel mai iubit și brav 
fiu al său, deplina și aleasa el cinsti
re, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Timiș, însuflețiți de 
nețărmurite sentimente de dragoste 
și admirație, de înaltă prețuire și 
recunoștință, vă adresează respec
tuos, la aniversarea zilei de naștere, 
precum și cu prilejul omagierii eroi
cei dumneavoastră activități revolu
ționare, cele mai calde felicitări șl 
urări de ani mulți, fericire și sănă
tate, de noi și tot mai mari succese 
în neobosita activitate de genial 
strateg al binelui și fericirii poporu
lui.

Adresindu-vă, o dată cu întregul 
popor, mulțumirile noastre cele mal 
călduroase, ne bucurăm din inimă, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, să știm că epoca de slavă care 
poartă ilustrul dumneavoastră nume 
se concretizează, și în județul Timiș, 
in uriașe înfăptuiri, al căror Izvor îl 
constituie ajutorul atît de generos șl 
sprijinul multilateral acordate de 
dumneavoastră, rezultatul muncii 
desfășurate la îndemnurile și indica
țiile de excepțională însemnătate 
date în cursul memorabilelor vizite 
de lucru efectuate împreună cu mult 
stimata tovarășă ’ Elena Ceaușescu.

Vă asigurăm că pentru întreaga 

organizație județeană de partid, ex
cepționala dumneavoastră indicație 
de a trece la îmbunătățirea activită
ții politico-organizatorice, la o mai 
bună conducere a tuturor domeniilor 
economico-sociale, in consens cu 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale, 
cu celelalte condiții create In anii so
cialismului, reprezintă, astăzi, prin
cipiul coordonator al tuturor acțiu
nilor întreprinse în vederea realizării 
in bune condiții a producției, a indi
cilor de calitate, rentabilitate, cu 
prioritate a sarcinilor de export.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL DEPARTAMEN
TULUI SECURITĂȚII STATULUI 
se afirmă : în aceste momente de 
glorioasă și scumpă sărbătoare a 
partidului, poporului și țării, cînd 
cu aleasă cinstire și înaltă prețuire 
aniversăm îndelungata și eroica 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară și ziua de naștere, cu deosebit 
respect vă adresăm rugămintea să 
primiți, din partea tuturor cadrelor 
securității statului, un fierbinte și 
vibrant omagiu ostășesc, cele mai 
alese urări de viață îndelungată și 
fericită, ani mulți și luminoși, în 
deplină sănătate și putere de 
muncă, împreună cu stimata to
varășă Elena Ceaușescu, pentru a 
conduce cu aceeași strălucire desti
nele patriei.

împreună cu toți fiii țării, ne ex
primăm cele mai alese sentimente 
de nețărmurită recunoștință și 
profundă mindrie patriotică față de 
geniala și prodigioasa operă revolu
ționară, de inestimabilă valoare teo
retică șl practică, generos dăruită 
poporului și partidului, față de 
exemplara abnegație cu care vă con- 
sacrați Înfloririi patriei noastre so
cialiste. Dăm glas admirației noastre 
profunde pentru luminoasa dumnea
voastră personalitate de strălucit 
conducător politic și bărbat de stat al 
neamului românesc, de eminent mi
litant al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, de Erou al 
păcii in conștiința întregii omeniri.

Călăuziți în toată activitatea noas
tră de insuflețitoarea dumneavoas
tră viață și luptă cutezătoare, permi- 
teți-ne, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să dăm 
expresie, și cu acest prilej oma
gial, hotăririi nestrămutate de a 
acționa cu nețărmurit devotament, 
răspundere și fermitate pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele hotăriri «Ie 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., a 
obiectivelor actualului cincinal, mill- 
tînd cu hotărîre pentru înfăptuirea 
Programului partidului, intărirea le
galității socialiste, asigurîndu-vă că 
nu cunoaștem cauză mai nobilă de
cit a ne urma în gind și faptă 
Comandantul Suprem, executlnd ire
proșabil ordinele, indicațiile și ori
entările primite, pentru a ne «pori 
contribuția specifică, alături de în
tregul popor, la apărarea cuceririlor 
revoluționare, a Independenței șl su
veranității patriei.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se spune : 
Aniversarea zilei dumneavoastră do 
naștere a devenit o sărbătoare a în
tregii națiuni române. Folosim acest 
prilej pentru a vă aduce omagiul 
nostru fierbinte, dumneavoastră, 
conducătorul încercat și clarvăzător, 
erou intre eroii neamului, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane, militant neobosit pentru socia
lism, pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru înțe
legere, colaborare și pace in lume.

Mai mult decit oricind, prin forța 
ideilor, inițiativelor și acțiunilor 
dumneavoastră ați asigurat, în cele 
peste două decenii de cînd conduceți 
destinele patriei, progresul și prospe
ritatea ei, respectarea independenței 
și suveranității sale, afirmarea 
puternică în lume a României ca 
factor activ al păcii, dezarmării, dez
voltării și colaborării internaționale.

N« exprimăm întreaga noastră 
recunoștință șl admirație pentru rolul 
determinant pe care ÎI aveți în fău
rirea strategiei politicii externe a 
României. Eminent promotor al nou
lui, al abordărilor originale teoretice 
și practice, dumneavoastră ați impri
mat dinamism, principialitate și o 
largă deschidere politicii externe a 
partidului și statului. Sîntem mîndri 
să constatăm cit de prețuită și 
respectată este contribuția hotări
toare pe care o aduceți ia soluțio
narea problemelor mari și complexe 
cu care este confruntată omenirea. 
Activitatea neobosită pe care o 
consacrați înfăptuirii marilor aspira
ții de pace și progres ale popoarelor 
a contribuit în mod deosebit la 
îmbunătățirea relațiilor internațio
nale, a adus României un uriaș pres
tigiu.

Folosim prilejul sărbătoririi zilei 
dumneavoastră de naștere pentru a 
vă asigura, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toată energia și priceperea 
noastră pentru transpunerea în viață 
a politicii externe a partidului și 
statului consacrată promovării păcii, 
înțelegerii și colaborării, cauzei 
libertății șl independenței popoare
lor.

In telegrama COMITETULUI DE 
PARTID, CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII, COMITETULUI SIN
DICATULUI ȘI COMITETULUI 
U.T.C. din întreprinderea „23 Au
gust" București se afirmă : într-o 
atmosferă de înaltă responsabilitate 
comunistă și vibrantă angajare re
voluționară, comuniștii, toți oamenii 
muncii din întreprinderea „23 August" 
București exprimă gindurile șl sen
timentele cele mai înălțătoare față 
de ilustra dumneavoastră perso
nalitate cu ocazia aniversării zilei da 
naștere și a peste cinci decenii de 
eroică activitate revoluționară.

Deplin conștienți de rolul pe care 
11 are Întreprinderea noastră în 
Înfăptuirea istoricelor hotăriri adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, de sarcinile ce revin 
organizației noastre din magistralele 
dumneavoastră cuvîntări, au fost 
stabilite măsuri pentru ridicarea 
întregii activități la nivelul cerințe
lor și exigențelor impuse de dezvol
tarea Intensivă a economiei na
ționale.

Ne angajăm solemn, mult stimate 
tovarășe secretar general, să facem 
totul pentru a realiza in mod exem
plar sarcinile trasate, indicațiile și 
orientările privind dezvoltarea și 
modernizarea întreprinderii noastre, 
creșterea substanțială a contribuției 
noastre Ia dezvoltarea generală a 
patriei, libere și independente.

I
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Sub genericul „Personalitatea mar
cantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa hotărîtoare la dezvol
tarea teoriei și practicii construcției 
socialiste", în marile unități econo
mice din orașele Slatina, Caracal, 
Corabia, Balș și Drăgănești-Olt, pre
cum și la căminele culturale din co
munele județului Olt au fost evocate 
viața și activitatea revoluționară ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de
dicate slujirii cu abnegație exempla
ră a intereselor patriei și poporului, 
aportul său la îmbogățirea tezaurului 
gindirii social-politice românești și 
universale, mărețele succese obținu
te de România socialistă, în toate do
meniile activității economice, socia
li și culturale, în perioada intrată 
Ir» conștiința întregului nostru 
popor sub denumirea da „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

La Galeriile de artă plastică din 
Slatina a fost vernisată o expoziție 
de artă plastică intitulată „Din anii 
de glorie ai unei epoci de glorie — 
Epoca Nicolae Ceaușescu".

Pe scena Casei de cultură a sindi
catelor din Slatina s-a desfășurat 
spectacolul literar-muzlcal-coregra- 
fic „Cinstind un om, sărbătorim o 
țară", iar la Căminul cultural din 
Scomicești a avut Ioc spectacolul In
titulat „Cînt pentru fiul iubit al • 
țării", susținut de formațiile artistice 
fruntașe din comunele de pe raza 
Consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Scornicești. La că
minele culturale din comunele-centre 
ale consiliilor unice agroindustriale 
din județ au fost organizate recita
luri iiterar-muzical-coregrafice, avînd 
drept generic „Poporul lși cinstește 
eroul".

★
Ca un omagiu adus aniversării zilei 

de naștere și îndelungatei activi
tăți revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în așezăminte de 
cultură, în întreprinderi și instituții 
ale Capitalei au atfut loc numeroase 
manifestări politico-ideologice și cul
tural-educative cu un mobilizator 
mesaj patriotic și revoluționar. 
Secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, ctitor al Româ
niei moderne, al cărui nume este in
disolubil legat de realizările fără 
precedent ale țării noastre în anii so
cialismului, în epoca pe care cu mîn- 
drie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", a fost omagiat 
în cadrul unui simpozion ce s-a des- 
fășurat Ia Sala Dalles, urmat de un 
recital de versuri patriotice și revo
luționare susținut de actori al Tea
trului Mic.

Ziua aniversară, Înscrisă cu litere 
de aur în cartea istoriei națio
nale, 26 ianuarie, a fost marcată, 
de asemenea, printr-un simpozion, 
„Gîndirea revoluționar-umanistă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu", și 
o cuprinzătoare expoziție de carte 
social-politică, organizate la între
prinderea „Electromagnetica".

Emoționante spectacole muzical- 
llterar-coregrafice, realizate de ar
tiști profesioniști și pionieri — care 
s-au constituit intr-un cald prinos de 
dragoste și recunoștință față de iubi
tul conducător al României socialiste
— au fost urmărite, la Clubul Com
binatului de industrializare a lemnu
lui „Pipera", Teatrul „Ion Creangă" 
și Casa de cultură a sectorului 2 din 
Capitală.

★
în organizarea Comitetului Jude

țean Vîlcea al P.C.R., în municipiul 
Rîmnicu Vîlcea au avut loc un sim
pozion cu tema „Nicolae Ceaușescu
— ctitorul României moderne" și un 
colocviu despre conținutul de idei al 
filmului „Anii eroici", care evocă ac
tivitatea revoluționară desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in anii 
tinereții sale, iar la cluburile mun
citorești din unitățile economice au 
fost prezentate expuneri intitulate 
„Gîndirea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fundament trainic 
al activității creatoare, constructive a 
partidului și poporului nostru". Casa 
de cultură a sindicatelor din aceeași 
localitate a găzduit un amplu 
spectacol literar-muzical-coregrafic, 
avind ca generic „Omagiind un om, 
sărbătorim o țară", iar Ia Casa de 
cultură a științei și tehnicii pentru 
tineret a fost organizat simpozionul 
„O viață dedicată fericirii poporului 
român, idealurilor sale socialiste", 
urmat de spectacolul literar-muzical 
„Un om, o țară, un popor".

Sub egida Comitetului municipal 
Rîmnicu Vilcea al U.T.C., la între
prinderile de utilaj chimic și forjă, 
de echipament hidraulic, de piele și 
încălțăminte „Vilceana" din Rîmnicu 
Vîlcea. la Centrala electrică și de 
termoficare din Govora și în nu
meroase școli din județ s-au desfă
șurat simpozioane, dezbateri, mese 
rotunde, recitaluri literar-muzicale, 
sub genericele „O viață consacrată 
fericirii poporului" și „Tinăra ge
nerație își omagiază conducătorul 
mult iubit".

★
La universitatea „Al. I. Cuza" din 

Iași a avut loc simpozionul cu 
tema „Strategia dezvoltării multi
laterale în concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", organizat de co
mitetul de partid pe centrul univer
sitar.

★
Intitulate „O viață închinată feri

cirii poporului", „Din gîndirea so
cial-politică a președintelui Româ- 

t niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu",
, Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu 
în județul Iași", „O epocă, o țară, 
un conducător", la combinatele de 
utilaj greu și de fibre sintetice, la 
întreprinderile de tricotaje „Moldo
va", de confecții „Țesătura" din 
Iași, mecanică de material rulant, 
de scule și accesorii speciale din 
Pașcani, la alte unități economice și 
instituții ieșene au fost organizate, 
de asemenea, manifestări omagiale. 
Pretutindeni, în orașele și satele ju
dețului Iași au avut loc montaje li
terar-muzicale șl recitaluri de ver
suri patriotice sub genericul „Cîntăm 
țara și poporul, conducătorul nostru 
iubit".

La școala interjudețeană de partid 
a avut loc simpozionul cu tema 
„Două decenii de mărețe izbinzi ale 
poporului român pe calea des
chisă de Congresul al IX-lea al 
partidului. Contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii, con
strucției socialiste în patria noastră, 
la îmbogățirea gîndirii revoluționare 
contemporane", după care a fost 
prezentat un montaj literar-muzical 
sub genericul „Slăvim patria și 
partidul, conducătorul lor încercat".

★
în județul Timiș, aniversarea zilei 

de naștere și omagierea îndelungatei 
activități revoluționare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au fost marca

te, de asemenea, de numeroase și 
bogate manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice. Com
plexul muzeal județean a dedicat 
acestui moment aniversar un simpo
zion omagial care, prin comunicărila 
prezentate, a pus In evidență con
tribuția și rolul decisiv ale secre
tarului general al partidului în În
treaga operă de construcție so
cialistă in România. La Lugoj și în 
alte localități din județ au fost or
ganizate montaje de lirică patriotică 
și revoluționară, recitaluri de ver
suri omagiale.

Bibliotecile publice din Timișoara, 
Buziaș, Deta, Jimbolia și Sînnicolau- 
Mare au organizat expoziții de 
carte social-politică șl istorică, la 
loc de frunte fiind expuse operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

★
La Cluj-Napocâ, în cadrul unul 

simpozion omagial, a fost prezentată 
activitatea revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu consacrată 
progresului multilateral al patriei, 
intereselor vitale ale poporului 
român.

La combinatul „Clujana", Combi
natul de lianți și materiale refrac
tare Turda, Exploatarea minieră Că
puș, Depoul C.F.R. Dej, Casa pionie
rilor și șoimilor patriei din Cîmpia 
Turzii, la căminele culturale din 
comunele Așchileu, Gilău, Mociu, 
Cojocna, Măguri-Răcătău au avut 
loc expuneri cu tema „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca de glorie 
și măreție a României socialiste", au 
fost susținute vibrante spectacole 
artistice și organizate expoziții de 
carte cuprinzînd operele secretarului 
general al partidului.

★
Casele de cultură din Tîrgu Jiu, 

Rovinari, Tîrgu Cărbunești, Motru, 
Țicleni, Novaci și clubul energeticie- 
nilor din Țicleni au găzduit simpo
zionul „Epoca Nicolae Ceaușescu, 
epocă de mari înfăptuiri revolu
ționare in dezvoltarea României so
cialiste. Gorjul energetic, expresie a 
preocupării consecvente a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvol
tarea economică complexă a tuturor 
județelor patriei", urmat de specta
colul „Te cînt partid, părinte drag. 
La mulți ani, conducător iubit !“.

Aniversării zilei de naștere și 
omagierii îndelungatei activități 
revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu le-au fost, de ase
menea, dedicate simpozioane, expu
neri, vernisaje de expoziții, specta
cole omagiale, recitaluri de poezie la 
cluburile întreprinderilor miniere 
din bazinele Motru, Rovinari și Jilț, 
la centralele electrice Turceni, Rovi
nari și Tismana, precum și la așe- 
zămintele de cultură din localitățile 
județului Gorj.

★
La Constanța s-a desfășurat un 

amplu spectacol muzical-coregrafic, 
intitulat sugestiv „Slavă eroului" — 
vibrant omagiu pe care oamenii 
muncii din acest județ, alături 
de întregul nostru popor, II aduc 
în aceste zile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitor de eră 
nouă, revoluționar strălucit, promo
tor neobosit al luptei pentru fău
rirea unei lumi mai drepte, fără 
arme și fără războaie, luptător con
secvent pentru triumful politicii de 
independență și colaborare, pentru 
cauza păcii și socialismului.

★ * *

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Zbor deasupra unul cuib do 
cuci — 18 ; (sala atelier) : Intre pa
tru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul 
tinărulul muzician" — XXI. Studenți 
al conservatorului „Clprian Porum- 
bescu" — 18

Numeroasele manifestări politice 
ți cultural-artistice desfășurate în 
județul Bacău s-au constituit în- 
tr-un fierbinte și vibrant omagiu 
adus tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul sărbătoririi zilei sale 
de naștere. Oameni ai muncii din 
această parte a țării au participat la 
simpozioane, expuneri și dezbateri, 
în cadrul cărora au fost relevate tra
dițiile de luptă ale poporului român 
pentru libertate și independență na
țională, subliniindu-se că aspirațiile 
și idealurile de veacuri ale poporu
lui român și-au găsit împlinirea in 
mărețele realizări de astăzi ale 
României socialiste, de care se 
leagă nemijlocit numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului.

Cu același prilej, au avut loc ver
nisajul unor expoziții de carte 
social-politică și de artă plas
tică, medalioane închinate tine
reții revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, concursuri cu 
tema „Să cunoaștem viața și activi
tatea revoluționară a secretarului 
general al partidului nostrtl", recita
luri de poezie patriotică, spectacole 
și montaje literar-muzicale. sub ge
nericul „Omagiu conducătorului 
iubit".

*
La Galați s-au desfășurat lucrări

le unui simpozion cu tema : „Con
cepția Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind participarea activă la circuitul 
mondial — condiție esențială a dez
voltării eficiente în ritmuri înalte a 
economiei noastre naționale".

Simpozionul a fost prefațat de 
vernisajul expoziției omagiale 
de carte, intitulată semnificativ : 
„Nicolae Ceaușescu — ctitor de fru
museți ale eternei Românii", ce 
reunește volume din opera social- 
politică, economică și filozofică a 
secretarului general al partidului, 
președintele României socialiste, lu
crări apărute atît in țara noastră, cit 
și în numeroase țări ale lumii.

La biblioteca județeană Galați a 
avut loc un recital de versuri pa
triotice, avînd genericul „Omagiu 
conducătorului iubit".

„Culorile împlinirilor socialiste" 
este genericul unei expoziții omagia
le deschise la Galeriile de artă din 
municipiul Galați. Reunind peste 50 
de lucrări de pictură, grafică, 
sculptură și artă decorativă, expozi
ția reflectă mărețele prefaceri revo
luționare petrecute în întreaga viață 
social-economică și politică a patriei 
în epoca de glorie inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului.

★
în suita vibrantelor manifestări 

politico-educative prin care oștirea 
țării, asemenea întregului popor, 
omagiază ziua de naștere și înde
lungata activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se în
scrie și simpozionul organizat de 
Casa Centrală a Armatei din Bucu
rești. Prin larga diversitate temati
că, lucrările prezentate au înfățișat 
personalitatea eminentului conducă
tor al partidului și statului nostru, 
contribuția sa inestimabilă la dez
voltarea socialismului științific, la 
făurirea destinului nou, cutezător și 
luminos al națiunii române, la ela
borarea concepției privind apărarea 
patriei de către întregul popor, la 
realizarea unei lumi a păcii, colabo

rării și înțelegerii între popoare. în 
încheierea simpozionului, cei pre- 
zenți au yizionat o gală de filme 
documentare reliefînd ctitorii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu".

„Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind forțele 
motrice ale progresului multilateral 
al patriei și întăririi capacității de 
apărare" — a fost tema simpozionu
lui care a avut loc la Academia Mi
litară. Comunicările au pus în lumină 
neobosita și strălucita activitate a 
secretarului general al partidului, 
comandantul suprem al forțelor ar
mate, consacrată înfloririi și întări
rii continue a patriei noastre socia
liste, apărării și consolidării inde
pendenței naționale, pentru ca oștirea 
țării, trup din trupul poporului, să 
se afirme tot mal puternic ca înaltă 
școală de pregătire politico-educativă 
și culturală, participantă activă la 
viața economică și social-politică a 
patriei. în încheierea simpozionului 
a fost prezentat montajul literar- 
muzical intitulat „Onor solemn și 
cint de slavă comandantului nostru 
suprem".

„Contribuția determinantă a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, comandantul 
suprem al forțelor noastre armate la 
dezvoltarea gîndirii militare româ
nești contemporane", a fost pre
zentată în cuprinsul simpozionului 
organizat în unități ale Comanda
mentului Artileriei. Cu acest pri
lej, a fost relevată strălucita 
fundamentare de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a orientărilor 
strategice ale partidului și statului 
privind apărarea patriei, a doctrinei 
militare naționale, grija neobosită cu 
care eminentul nostru conducător se 
preocupă de asigurarea securității 
operei constructive a poporului, de 
ridicarea forței combative a armatei, 
a întregului sistem național de 
apărare.

★
Uniunea compozitorilor șl muzico

logilor, Inspectoratul general al mu
zicilor militare, în colaborare cu 
Comitetul de cultură și educație so
cialistă al municipiului București, au 
organizat la Ateneul Român con
certul vocal-simfonic omagial „Onor, 
comandantului suprem". Concertul 
s-a constituit într-o vibrantă expre
sie a dragostei, prețuirii și recunoș
tinței fierbinți față de cel mai iubit 
și stimat fiu al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele 
Erou și ctitor al României socialiste 
de azi.

★
La Călărași a avut loc simpozio

nul „Vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, erou și ctitor al 
României socialiste, strălucit gindi- 
tor și conducător revoluționar, ilustră 
personalitate a contemporaneității, 
luptător neobosit pentru cauza so
cialismului și păcii".

★
în organizarea Cabinetului ju

dețean pentru activitate ideologică 
și politico-educativă Vrancea s-au 
desfășurat la Focșani lucrările 
simpozionului : „Opera teoretică 
și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — contribuție ex
cepțională la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la 
creșterea prestigiului României so
cialiste în rîndul națiunilor lumii 
contemporane", la care au participat 
activiști de partid și de stat, nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului.

Sub genericul : „Personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu —' 
personalitatea unei națiuni", la Bi
blioteca județeană, bibliotecile orășe
nești din Mărășești, Adjud, Panciu și 
Odobești au fost organizate simpo
zioane, medalioane și seri literare, 
expoziții omagiale de artă plastică 
și de carte social-politică. manifes
tări întregite de recitaluri de mu
zică și poezie patriotică și revolu
ționară.

★
Sub genericul „Omagiu președin

telui țării", la biblioteca județeană 
„Nicolae Iorga" din Ploiești a fost 
organizată o expoziție de carte și 
de tipărituri. Sînt prezentate lucrări 
din bogatul tezaur al gîndirii poli
tice, economice și filozofice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și creații literare dedicate 
exemplarei sale vieți și activități 
revoluționare.

Elevii și pionierii din Vălenii de 
Munte au audiat cu deosebit in
teres expunerea „Un om pentru 
patrie", iar sub titlul „Momente din 
viața șl activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu" a fost organizată 
o masă rotundă.

★
Comitetul pentru cultură și educa

ție socialistă al județului Ialomița 
a organizat simpozionul „Gîndirea 
social-politică și economică a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — contribu
ție creatoare la dezvoltarea tezauru
lui de idei al socialismului științific, 
a concepției revoluționare despre 
natură și societate". Activiști de 
partid și de stat, cadre universitare, 
cercetători științifici au reliefat ines
timabila contribuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea ac
tivității științifice și culturale în țara 
noastră, la formarea omului nou.

★
La Botoșani, Dorohoi, Săveni, Bu- 

cecea, Trușești, Ștefănești, numeroși 
oameni ai muncii au luat parte la 
simpozionul intitulat „Contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea teoriei și practicii revo
luției și construcției socialiste", iar 
la Muzeul de istorie .din Botoșani 
s-a deschis expoziția fotodocumen- 
tară „Omagiu președintelui României 
socialiste".

★
Sub titlul . „Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu — o străluci
tă contribuție la dezvoltarea gîndirii 
social-politice românești, la îmbogă
țirea teoriei și practicii revoluționare 
contemporane" au fost organizate la 
Șantierul naval, întreprinderea „La
minorul", întreprinderea de confec
ții, Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului, întreprinderea de repara
ții, Grupul de exploatare flotă și por
turi — NAVROM Brăila, Institutul 
de cercetare și proiectare pentru fi
bre, celuloză și hirtie, Liceul „Ni
colae Bălcescu" un simpozion pre
cum și o serie de dezbateri și expu
neri.

★
Aniversarea zilei de naștere și 

omagierea îndelungatei activități 
revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este marcată în 
județul Vaslui prin ample manifes
tări politice și cultural-educative. în 
suita acestora se înscriu simpozionul 
„Gîndirea revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, funda
ment trainic al activității creatoare 
a partidului și statului nostru", or

ganizat la întreprinderea de mate
riale izolatoare din Vaslui, ex
punerea cu tema „Mari înfăp
tuiri revoluționare in epoca 
Nicolae Ceaușescu", susținută Ia 
Casa orășenească de cultură din 
Huși, dezbaterea intitulată „Coordo
nate ale dezvoltării economico-socia- 
le a județului Vaslui — in cele peste 
două decenii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului", 
desfășurată Ia filiala din Bîrlad a 
Societății de științe geografice.

în organizarea Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R., la Casa de 
cultură a sindicatelor din Tul
cea s-a desfășurat simpozionul 
cu tema „Contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluționare a 
construcției societății socialiste". Co
municările prezentate au scos în re
lief personalitatea de eminent strateg 
și ilustru conducător patriot a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pilda 
sa strălucitoare de slujire cu devota
ment nemărginit a intereselor țării și 
poporului român.

Simpozionul a fost urmat de un 
spectacol omagial dedicat aniversării 
zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la reușita căruia 
și-au adus contribuția sute de artiști 
amatori, laureați ai Festivalului na
țional „Cîntărea României".

Cu același prilej, în holul Casei de 
cultură a sindicatelor din localitate 
s-au deschis o expoziție fotodocu- 
mentară și una de carte social-poli
tică consacrate evenimentului ani
versat.

★
„Opera șl activitatea revoluționară 

a secretarului general al partidu
lui, președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucită expre
sie a împlinirilor prezentului socia
list, fundament științific pentru îna
intarea sigură a României spre co
munism" — a fost tema simpozionu
lui omagial desfășurat în centrul uni
versitar Tg. Mureș. La biblio
teca județeană din Tg. Mureș a 
fost vernisată expoziția de carte ști
ințifică, social-politică și istorică sub 
genericul : „Omagiu președintelui". 
La loc de frunte sînt expuse operele 
de inestimabilă valoare științifică, 
teoretică și practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

★
Sub genericul „Opera secretarului 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tezaur de idei 
novatoare în teoria și practica edifi
cării socialismului în România, con
tribuție inestimabilă la dezvoltarea 
materialismului dialectic și istoric", 
în municipiul Piatra Neamț au avut 
loc, în organizarea comitetului jude
țean de partid, lucrările unui sim
pozion omagial. Manifestarea a re
liefat faptul că la elaborarea politi
cii interne și externe a partidului șl 
statului nostru rolul determinant îl 
are tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate despre care se vorbeș
te astăzi cu stimă, respect și prețuire 
în întreaga lume.

La complexul muzeal din Piatra 
Neamț a fost vernisată o cuprin
zătoare expoziție fotodocumentară 
intitulată „Vizitele secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în județul Neamț 
— repere ale dezvoltării județului în 
anii socialismului".

*
Sub genericul „Opera și activitatea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
strălucită contribuție la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii con
strucției socialismului", la Casa de 
cultură a științei și tehnicii pentru 
tineret din municipiul Pitești s-a 
desfășurat un simpozion, urmat de 
vernisajul unei expoziții de carte, 
intitulată „Din gîndirea social-poli
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu" 
și de spectacolul de sunet și lumină 
„Omagiu conducătorului iubit".

★
Numeroși oameni ai muncii din 

Complexul C.F.R. Craiova au luat 
parte la simpozionul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca marilor 
Împliniri economice și social-cultu- 
rale în România socialistă", prilej 
cu care cadre didactice universitare, 
activiști de partid, conducători de 
unități economice, au relevat succe
sele deosebite înregistrate în țara 
noastră și îndeosebi în județul Dolj 
de la cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. și pînă în prezent, amplele 
perspective deschise de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, mo
dul cum se înfăptuiesc prevederile 
de plan ale actualului cincinal.

★
La Academia de Partid pentru 

Învățămînt Social-Politic s-au des
fășurat lucrările simpozionului oma
gial consacrat aniversării zilei de 
naștere și a peste cinci decenii de 
activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la care au parti
cipat cadre didactice și de instruire, 
studenți cursanți, activiști de partid.

Aducînd un cald și însufleților 
omagiu vieții și activității secreta
rului general al partidului, lucrările 
simpozionului au evidențiat contri
buția excepțională, de mare origina
litate și eficiență a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
teoriei și practicii construcției socia
liste din țara noastră și a gîndirii 
revoluționare universale, faptul că 
tot ceea ce s-a înfăptuit în Româ
nia socialistă poartă amprenta gin
dirii și acțiunii sale cutezătoare, 
revoluționare. Reliefînd faptul că 
secretarul general al partidului a 
avut rolul decisiv în configurarea 
politicii realiste, științifice a parti
dului nostru, în orientarea și stabi
lirea direcțiilor principale ale dez
voltării întregii noastre vieți socia
le. în elaborarea programului con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism, comunică
rile prezentate au pus in lumină 
faptul că opera teoretică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu re
prezintă un bogat tezaur de gîiidire 
social-politică și filozofică novatoa
re. al unor teze și idei, al punctelor 
de vedere principiale ale partidului 
nostru față de cele mai arzătoare 
probleme ale vieții interne și inter
naționale.

în cadrul simpozionului s-a subli
niat că opera secretarului general al 
partidului, caracterizată prin origi
nalitate, multilateralitate, profunzi
me științifică, are un rol fundamen
tal în orientarea energiilor creatoare 
ale întregii națiuni spre înfăptuirea 
telurilor majore stabilite de Progra
mul partidului, spre valorificarea 
marelui potențial al sistemului nos
tru democratic de organizare socia
lă și afirmarea superiorității socia
lismului. ca orînduirea cea mai 
dreaptă și umană din istorie.

(Agerpres)

FAPTE DE MUNCA LA PANOUL 
DE ONOARE AL ÎNTRECERII

BIHOR : însemnate depășiri 
de plan

Angajați cu toate forțele în 
întrecerea socialistă, ferm hotăriți 
să transpună exemplar în viață 
sarcinile ce Ie revin, oamenii mun
cii din unitățile economice ale 
județului Bihor acordă o atenție 
deosebită îmbunătățirii organizării 
producției și muncii, promovării 
progresului tehnic, utilizării efi
ciente a fondului de timp și a ca
pacităților de producție. Ca urmare, 
în perioada care a trecut din 
acest an s-au realizat peste preve
deri 7 500 tone lignit, 5 milioane 
mc gaze libere, 500 000 mc gaze 
asociate utilizabile. 2,6 milioane 
kWh energie electrică, 3 500 tone 
păcură. 100 tone uleiuri minerale, 
confecții textile în valoare de 3,1 
milioane lei, însemnate cantități de 
materiale de construcții. Cu rezul
tate dintre cele mai bune se în
scriu colectivele de la întreprinde
rea minieră Voivozi, „Electrocen- 
trale" Oradea, întreprinderile de 
confecții din Oradea și Marghita, 
rafinăria „Crișana" din Suplacu de 
Barcău, întreprinderea pentru ma
teriale de construcții Oradea. (loan 
baza).

COMANEȘTI : Noi sonde 
în funcțiune 

înainte de termen
Petroliștii din cadrul schelei de 

foraj Comănești — unitate fruntașă 
in întrecerea socialistă pe țară — 
au Încheiat lucrările și au predat 
producției în această primă lună a 
anului 5 noi sonde. Succesul se da
torează organizării mai bune a 
muncii, introducerii unor noi teh
nologii de lucru și Întreținerii în 
bună stare de funcționare a tuturor 
utilajelor din dotare. Sondorii de pe 
cimnurile petroliere Pâcurița, Mihoc 
și Cîmpeni au înregistrat in această 
perioadă cele mai mari viteze de 
foraj. Inginerul loan Chițurlea, 
directorul schelei, a ținut să preci
zeze că toate aceste sonde au fost 
date în circuitul economic înainte 
de termen, cîștigîndu-se astfel timp 
prețios pentru producție. (Gheor- 
ghe Baltă).

BRAȘOV : Tehnologii 
de înaltă productivitate

La întreprinderea „Rulmentul" 
din Brașov se manifestă o preocu
pare constantă pentru perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație si 
introducerea unor tehnologii noi. 
mai eficiente. în acest context se 
Înscrie trecerea la execuția colivi
ilor de rulmenți de pe mașinile 
clasice pe presele automate. La 
reperele trecute pe varianta de 
execuție automată, productivitatea 
muncii crește de 12—15 ori. Aceasta 
se obține în paralel cu o Îmbu
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20,20 Slăvim conducătorul tării I Ver

suri. Antologie omagială (color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 ianuarie, ora 20 — 30 ia
nuarie, ora 20. în țară ; Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații locale, sub formă de 
ninsoare, în regiunile din centrul și 
nordul tării și sub formă de ninsoare, 
lapoviță și ploaie în rest, mai ales in 
prima parte a intervalului. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări locale în 
a doua parte a intervalului, din secto

In atenția depunătorilor la C.E.C.
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni informează depunătorii că 
tragerile la sorți pentru acordarea 
cîștiguriior la unele instrumente de 
economisire prevăzute cu cîștiguri 
vor avea loc în Capitală, în sala 
Casei de cultură din str. Zalomit 
nr. 6, după cum urmează :
• Joi 29 ianuarie, ora 16,30, tra

gerile la sorți pentru acordarea 
cîștiguriior pentru trimestrul IV/ 
1986 la libretele de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autoturisme, 
emise de unitățile C.E.C. din mu
nicipiul București, și libretele de 
economii pentru turism.
• Vineri 30 ianuarie, ora 16,30, 

tragerea la sorți pentru acordarea 
cîștiguriior cuvenite pentru trimes
trul lV/1986 la libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autoturis-, 
me emise de unitățile C.E.C. din 
țară.

Simbătă 31 ianuarie, ora 12,30, 
tragerea la sorți pentru luna ianua

cinema
• Zi de sărbătoare. Dragostea si re
voluția : SCALA (11 03 72) — 9; 12; 
15; 18
• Cununa de lauri : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Tineretul României socialiste : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30
• Joi după ploaie — 11; 13; 14,45 ; 
Liceenii — 8,45; 16,45; 19 : DOINA 
(16 35 38)
• Domnișoara Aurica : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dacii 3 COTROCENI (49 48 48) —
15; 17; 19
• Misterele mărilor : FAVORIT
(45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Mihai Viteazul î DACIA (50 35 94) 
- 9; 12; 15; 18
• Columna : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 18
• Pacea — victorie a rațiunii î CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
O Iartă-ne prima Iubire : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Toate pinzele suS : COSMOS 

nătățire substanțială a productivi
tății execuției. Pînă în prezent, 
un număr de 20 repere de colivii 
au fost trecute de pe varianta cla
sică pe varianta automată. (Nicolae 
Mocanu).

VASLUI : Producție fizică 
suplimentară

Acționînd cu hotărîrea fermă de 
a îndeplini ritmic, exemplar sarci
nile economice ale celui de-al doi
lea an al actualului cincinal, oa
menii muncii din întreprinderile 
Industriale ale județului Vaslui au 
obținut, in perioada care a trecut 
din acest an, remarcabile succese 
in îndeplinirea planului la produc
ția fizică. încadrindu-se strict în 
normele de consumuri materiale șl 
energetice, ei au realizat și livrat 
suplimentar economiei naționale șl 
Ia export 3 650 bucăți rulmenți, 
produse electrotehnice șl elemente 
pneumatice pentru automatizări in 
valoare de 1.6 milioane lei, 7 500 
bucăți corpuri abrazive, produse de 
mecanică țină, optică, 240 000 mp 
produse hidroizolatoare, 250 mc 
prefabricate din beton, 180 tone 
vată minerală și produse din vată, 
țesături, confecții textile, tricotaje 
și altele. (Petru Neeula).

TULCEA : Se extinde 
mecanizarea fabricației

în aceste zile, oamenii muncii 
din cadrul Combinatului metalurgic 
din Tulcea au pus în funcțiune o 
nouă instalație de turnare mecani
zată a feroaliajelor, ceea ce asi
gură mecanizarea integrală a aces
tei operații și creșterea producti
vității cu 20 Ia sută. Orggnizînd su
perior activitatea productivă la fie
care loc de muncă, modernizînd 
continuu cuptoarele și instalațiile, 
în această lună au fost produse 
peste prevederi 200 tone feroaliaje.

— Aceste realizări le dedicăm 
aniversării zilei de naștere a iu
bitului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a spus Ingi
nerul Dumitru Socotitu. La cuptoa
rele de obținere a siliciului tehnic, 
de exemplu, aplicînd noi tehnologii 
de producție, modernizînd instala
țiile, am realizat in această lună 
peste prevederi 150 de șarje. Ast
fel, planul la acest sortiment a fost 
depășit cu aproximativ 100 tone, in 
condițiile economisirii energiei elec
trice. (Ncculai Amlhulesel).

IAȘI ! Un nou tip de pompă 
de căldură

La secția de utilaje și piese de 
schimb din cadrul Combinatului de 
fibre sintetice din Iași a fost omo
logat și lansat în fabricația de 
serie un nou tip de pompă de căl
dură pe bază de absorbție brom- 
litiu, instalație de mare complexi

20,40 Strălucit teoretician șl ctitor al 
comunismului (color). Documentar 
consacrat operei teoretice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

21,00 Onor comandantului suprem 1 
(color). Spectacol realizat cu for
mațiile artistice ale armatei

21.S0 Telejurnal 

rul sud-vestic, apoi din nord-est. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, în 
general, între minus 15 și minus 5 gra
de, iar cele maxime între minus 6 și 
plus 2 grade. In partea a doua a in
tervalului, în sudul tării, se va produce 
polei. în București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ninsoa
re, care se vor transforma în lapoviță 
și ploaie, favorizînd producerea pole
iului. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări în partea a doua 
a intervalului. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 6 și minus 3 
grade, iar cele maxime între minus 2 
și plus 2 grade.

rie a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu 
cîștiguri.

Cu prilejul acestor trageri la 
sorți, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda numeroase 
cîștiguri în bani, excursii în stră
inătate organizate prin O.N.T, și 
autoturisme „Dacia 1300“.

Pentru a da posibilitatea tuturor 
celor interesați să participe la lu
crările de efectuare a tragerilor la 
sorți, toate tragerile Ia sorți orga
nizate de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni sînt publice. *

Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorți pot fi consultate de 
către depunători la oricare unitate 
C.E.C. din țară.

Cîștigurile acordate de Casa de 
Economii și Consemnațiuni, la fel 
ca și dobînzile atribuite, fiind im
prescriptibile, sînt ținute la dispo
ziția depunătorilor timp nelimitat, 
pînă la solicitarea atribuirii lor, 
aceasta efectuîndu-se imediat.

(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oliver Twist : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
• Apașii : FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Du-te și vezi : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 15; 18
© Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Acrobatele : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
• Păsările !șl iau zborul : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
0 100 000 pentru complicitate : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
0 Acțiunea Topolino : FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre 

tate tehnică destinată recuperării 
energiei termice secundare din 
apele reziduale fierbinți de la tur
nurile industriale de răcire. Noua 
pompă de căldură, proiectată de 
specialiștii combinatului ieșean și 
realizată în întregime cu compo
nente indigene, are o mare ca
pacitate și un sistem îmbună
tățit de funcționare. Cantitatea 
de căldură recuperată anual prin 
intermediul acestei noi pompe, 
care se alătură celor de 5 mi
lioane și 2,5 milioane kilocalorii 
realizate aici pină acum, este echi
valentă cu circa 350 tone combus
tibil convențional. Prima pompă 
de această capacitate, destinată în
deosebi unităților industriale de mă
rime medie, va fi livrată în curînd 
Fabricii de utilaje și piese de 
schimb din Focșani. (Manole 
Corcaci).

TÎRGU MUREȘ : Instalații 
realizate prin autoutilare

în scopul reducerii efortului va
lutar al țării și diminuării pe
rioadei de staționare a instalații
lor în timpul reparațiilor, munci
torii, inginerii și tehnicienii de la 
secția de utilaje a Combinatului 
chimic „Azomureș" din Tîrgu Mu
reș au asimilat numeroase utilaje 
și piese de schimb de o mare 
complexitate tehnică. între acestea 
se numără labirintul tip fagure, 
labirinți de etanșare, rotoare, lagă
re axiale și radiate, precum și 
urt mare număr de piese de 
schimb. In acest an, prin extinde
rea unor ateliere, dotate cu aparatu
ra necesară și prin asimilarea a noi 
tehnici de recondiționare, au fost 
create condiții ca, în perioada ur
mătoare, să se realizeze un volum 
de piese de schimb în valoare de 
54 milioane lei și să se recondi
ționeze piese in valoare de 50 mi
lioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

SUCEAVA : Valorificarea 
integrală a masei lemnoase
Forestierii suceveni, cărora le re

vin în acest an sarcini mobiliza
toare pe linia creșterii producției- 
marfă și a productivității muncii, 
aplică, în aceste zile, noi măsuri 
în vederea valorificării integrale a 
masei lemnoase. Acțiunile între
prinse vor permite devansarea ter
menului de finalizare a lucrărilor 
la Centrul de sortare și preindus- 
trializare a lemnului de la Păltl- 
noasa. Tot pentru valorificarea 
completă a lemnului șl crește
rea mai accentuată a produc
tivității muncii se procedea
ză la reorganizarea exploatărilor 
forestiere in șantiere de lucru și 
echipe și va fi complet mecaniza
tă fabrica de cherestea Vama. 
De asemenea, se va trece la mo
dernizarea și specializarea fabrici
lor de la Moldovița și Cacica. (Sava 
Bejinariu).

INFORMAȚII SPORTIVE
• In ziua a treia a concursului in

ternațional de natațre de la Stras
bourg, tinăra noastră înotătoare Ta
mara Costache a ciștigat proba de 
50 m liber în 25”70/100, secondată de 
Catherine Plewinski — 26”29/100
(nou record francez), Ingrid Baars 
(Olanda) — 27”31/100, Fujie Xia — 
(R. P. Chineză) — 27”33/100. In proba 
de 50 m fluture, locul I a fost ocu
pat de Catherine Plewinski — 
28”19/100 — nou record al Franței, 
urmată de Ibra Tocchini (Italia) — 
28”77/100, Tamara Costache (Româ
nia) — 28”92/100, Hong Qian
(R. P. Chineză) — 29”09/100. Compe
tiția de la Strasbourg a confirmat 
valoarea înotătoarelor românce care 
au repurtat nu mai puțin de 6 vic
torii : Tamara Costache (3), Noemi 
Lung (2), Stela Pura (1), cu rezultata 
de talie mondială, în compania unor 
partenere puternice din R.D.G., 
Franța, Olanda și alte țări.
• Proba de slalom special desfă

șurată la Kitzbuehel (Austria) a re
venit iugoslavului Bojan Krizaj, 
cronometrat în cele două manșe: cu 
timpul de l’41”84/100. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Matthias Bert
hold (Austria) — l’41”84/100 și Ar
min Bittner (R.F.G.) — r41”96/100.
• Concursul de sabie desfășurat 

la Moscova în cadrul „Cupei Mon
diale" a fost ciștigat de sovieticul 
Serghei Koriajkin, Învingător cu 
11—10 în finala disputată în compa
nia coechipierului său Andrei Alșan. 
în asaltul pentru locurile 3—4, polo
nezul Robert Kostelniakowski a dis
pus cu 12—10 de vest germanul Jilr- 
gen Nolte.
• Proba de 10 km din cadrul con

cursului de biatlon de la Ruhpolding 
(R. F. Germania) a revenit vest-ger- 
manului Fritz Fischer, cu timpul de 
28’10”, urmat de cehoslovacul Jan 
Matous (28’59”9(F100) și norvegianul 
Erik Kvalfoss (29’06”70/100). In cla
samentul general al „Cupei Mon
diale", pe primul loc se află Fritz 
Fischer, cu 152 puncte, secundat de 
Frank Peter Roetsch (R. D. Ger
mană) — 126 puncte.

® în primul meci al turneului in
ternațional de fotbal de la Calcutta 
selecționatele R.P. Chineze și In
diei au terminat Ia egalitate : 1—1
(1—0). La turneu mai participă 
echipe din U.R.S.S., R. D. Germană, 
Nigeria, Danemarca și Bulgaria.

• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Voievo
dul țiganilor — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre mine 
insumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Aventura unei arhive — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) — 
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rîs și plîns — 18 ; 
(sala studio) : Craii de curtea veche
— 18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Glulești, 
13 04 85) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15 ; Pe sub cetini la izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Un tinăr printre alții — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Puiul — 10 ; Guliver In 
țara păpușilor — 15 ; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Anotimpurile
mînzului — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30
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pentru oprirea cursei înarmărilor
Asigurarea păcii 

ale tuturor
ROMA. — Apărarea și întărirea 

păcii, asigurarea progresului țări
lor în curs de dezvoltare constituie 
cele mai importante deziderate ale 
zilelor noastre — a declarat se
cretarul general al P.C. Italian, 
Alessandro Natta, la un miting al 
partidului care a avut loc în orașul 
Parma. Relevînd că evoluția situa-

Demonstrație de protest 
împotriva escaladării înarmărilor

LONDRA. — In comitatul Che
shire din Marea Britanie a avut loc 
o demonstrație de protest în fața 
bazei . militare de la Bertonwood 
împotriva politicii guvernului con-

Cereri pentru încetarea experiențelor 
nuclearăcu arma

BONN. — „Comitetul vest-ger- 
man pentru pace, dezarmare și 
colaborare" a dat publicității o 
declarație în care se cere înceta
rea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară. Documentul subliniază 
că nu trebuie irosită șansa de a se 
elimina pericolul nuclear oferită

Studiu consacrat urmărilor bombardamentelor 
de la Hiroshima și Nagasaki

TOKIO. — Urmările bombarda
mentelor americane asupra orașe
lor Hiroshima și Nagasaki vor 
continua să afecteze a doua și a 
treia generație de „hibakusi" — 
denumire atribuită supraviețuito
rilor coșmarului nuclear din august 
1945 — aceasta este concluzia unui

Disputa comercială S.U.A.-Piața Comună
BRUXELLES 26 (Agerpres) — Ne

gocierile dintre reprezentanții Comi
siei Executive a Pieței Comune și ai 
guvernului S.U.A.. desfășurate timp 
de două zile la Washington in inten
ția de a evita declanșarea unui 
„război comercial", s-au încheiat 
fără' să se fi ajuns la un acord, da'r 
„nu au fost considerate nici un fa
liment" — a declarat, la Bruxelles, 
Willy de Clercq. membru al Comi
siei C.E.E. însărcinat cu relațiile ex
terne. In situația in care Consiliul 
ministerial al Pieței comune aprobă 
continuarea tratativelor, „ar mai 
putea exista o șansă" pentru reali
zarea unui acord — a arătat el. Vor
bitorul s-a pronunțat in favoarea

Implicații ale scăderii cursului dolarului
LONDRA 26 (Agerpres). — Luni, 

la reluarea tranzacțiilor valutare de 
ia bursele occidentale de devize, 
dolarul american a inregistrat un 
oarecare recul, pierzind — după cum 
se exprimă experții financiari — 
avantajul pe care îl obținuse vine
rea trecută. La bursele de la Tokio 
.și Frankfurt pe Main, atmosfera a 
fost marcată de „nervozitate", ca 
urmare a unei posibile acțiuni con
certate a puterilor financiare in ve
derea opririi prăbușirii dolarului, 
care afectează deopotrivă exporturi
le japoneze și vest-europene. în ca
pitala japoneză, un „bilet verde" a 
fost cotat la 152.76 yeni, iar la Lon
dra la 152,30 yeni. In urmă cu exact

Pentru o abordare constructivă a problemelor vitale ale Europei 
-dezarmarea, securitatea, colaborarea

La Viena se reiau azi, după o pau
ză de mai bine de o lună, lucrările 
reuniunii general-europene, eveni
ment marcant al actualității inter
naționale, ilustrind preocuparea sta
telor participante — statele europe
ne, S.U.A. și Canada — de a conti
nua eforturile pentru împlinirea 
marilor deziderate înscrise in Actul 
final de la Helsinki : asigurarea pă
cii, întărirea securității și dezvol
tarea unei ample colaborări pe con
tinent.

Prima etapă a reuniunii, desfășu
rată de la 4 noiembrie pină spre fi
nele anului trecut, a fost considerată 
în special ca o etapă a „evaluărilor" 
asupra drumului parcurs, a activi
tăților desfășurate pe linia înfăptui
rii angajamentelor asumate in co
mun. Acțiunea de evaluare va conti
nua la reluarea lucrărilor pentru o 
scurtă perioadă, după care urmează 
a se trece la examinarea propuneri
lor privind problemele de fond ale 
securității și cooperării, prezentate de 
statele participante.

Poporul român, ca și toate po
poarele Europei, cercurile largi ale 
opiniei publice mondiale acordă o 
deosebită atenție reuniunii de la 
Viena, in lumina problemelor înscri
se pe ordinea de zi, ca și 
a rolului.și răspunderii ce revin Eu
ropei in actualele Împrejurări inter
naționale. Intr-un moment în care 
continentul european, ca și întreaga 
omenire sint amenințate de pericole 
din cele mai grave, datorate, in pri
mul rind. continuării nes.tăvilite a 
cursei înarmărilor, indeosebi nuclea
re. statele de pe continentul euro
pean, continent unde se află arse
nale din cele mai mari, sint chemate 
să-și intensifice eforturile pentru di
minuarea și eliminarea treptată a 
riscurilor unei conflagrații, pentru 
realizarea unei reale securități, care 
să garanteze dezvoltarea liberă, la a- 
dâpost de orice amenințare, a tutu
ror națiunilor Europei, favorizată de 
extinderea unei ample colaborări 
rodnice. Pornind tocmai de la locul 
Europei în viața internațională — 
prin ponderea sa politică și econo
mică, prin contribuția sa la tezaurul 
civilizației universale, prin potenția
lul său actual constructiv, dar, din 
păcate, și distructiv — se poate spu
ne că mai mult ca oricind destinele 
omenirii se află intr-o strînsă inter
dependență cu destinele Europei. 
Mai multă securitate pentru popoare
le europene ar însemna, incontesta
bil. mai multă securitate pentru po
poarele intregii lumi.

prin eforturile comune 
popoarelor
ției Internaționale reclamă să 
acționeze in direcția asigurării 
coexistenței pașnice. promovării 
destinderii și dezvoltării, secretarul 
general al P.C.I. a subliniat că este 
necesară unirea eforturilor tuturor 
popoarelor, ale forțelor progresiste 
din întreaga lume pentru atingerea ț 
acestor obiective.

servator de creștere a cheltuielilor 
militare, transmite agenția T.A.S.S. 
împotriva demonstranților au fost 
trimise însemnate forțe polițienești. 
Șase persoane au fost arestate.

de moratoriul sovietic asupra ex
periențelor atomice, moratoriu la 
care trebuie să se alăture și S.U.A. 
Influenta organizație antirăzboi
nică din R.F. Germania iși afirmă 
hptărîrea de a-și intensifica acțiu
nile in favoarea păcii și dezarmării 
atît timp cit în lume se vor des
fășura teste cu arma nucleară.

I 

ț

dinstudiu efectuat de Asociația 
Nagasaki de ajutorare a victimelor 
bombardamentelor atomice. Fie
care al treilea urmaș al celor care - 
au supraviețuit bombardamentului ț 
suferă de maladii serioase datorate i 
radiațiilor — relevă documentul.

unei soluții negociate, care să per
mită evitarea măsurilor pe care le-au 
anunțat S.U.A. impotriva produselor 
comerciale ale „celor 12". ce ar in
tra în vigoare la 30 ianuarie, și a 
contramăsurilor C.E.E. față de pro
dusele americane.

Așa-numitul „război al porumbu
lui" intre C.E.E. și S.U.A. are la 
bază nemulțumirea părții americane 
față de faptul că înregistrează im
portante pierderi financiare la ex
porturile unor produse agricole către 
Piața comună după aderarea Spaniei 
și Portugaliei, ca urmare a faptului 
că „cei 12" protejează produsele 
similare ale țărilor iberice.

o săptămînă, dolarul american fusese 
schimbat la 150,45 yeni, ceea ce a 
reprezentat cel mai redus curs ăi 
său din anii ’40 și pînă in prezent.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Ministrul american al trezoreriei, 
James Baker, a declarat că S.U.A. nu 
doresc o „cădere liberă" a dolarului, 
dar nu a precizat un nivel convena
bil al ratei de schimb a „biletului 
verde". Pe de altă parte, el a atras 
atenția că o rapidă diminuare a 
cursului dolarului va avea efecte ne
gative asupra economiei. O aseme
nea evoluție, a precizat el. vă ali
menta inflația și ar îngreuna proce
sul de reducere a deficitului bugetar.

România socialistă, care și-a cîști- 
gat un prestigios renume prin con
tribuția sa la inițierea și afirmarea 
procesului de înfăptuire a securității 
europene, acordă o deosebită impor
tanță lucrărilor actualei reuniuni, 
chemată să convină noi măsuri de 
natură să contribuie la consolidarea 
păcii, Ia dezarmare, să stimu
leze colaborarea între toate statele 
continentului. „în ce o privește. 
România — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — va face 
totul pentru desfășurarea in cele mai 
bune condiții a conferinței, astfel ca 
ea să marcheze noi pași în direcția 
întăririi colaborării și cooperării în
tre toate statele europene, in direcția 
dezarmării, a unei Europe unite, a 
păcii și colaborării". In acest spirit, 
țara noastră a prezentat o serie de 

LA RELUAREA LUCRĂRILOR REUNIUNII 
GENERAL-EUROPENE DE LA VIENA

propuneri realiste și constructive 
pentru a se ajunge Ia o mai temei
nică securitate pe continent, la o mai 
strinsă conlucrare între statele euro
pene in domenii de interes comun, 
propuneri primite cu interes și apre
ciate în cadrul reuniunii.

Etapa care începe trebuie să fie o 
etapă de lucru. Pe masa reuniunii 
stau numeroase propuneri prezentate 
pină in prezent vizind aspectele esen
țiale ale securității și cooperării pe 
continent ; practic, s-au acumulat vo
luminoase dosare conținînd idei care 
reflectă preocuparea marii majori
tăți a statelor pentru dezvoltarea 
procesului de edificare a securității 
europene. Examinarea lor, trecerea la 
negocieri de fond pentru realizarea 
unor apropieri ale punctelor de ve
dere, pentru cristalizarea unor înțele
geri care Să substanțializeze docu
mentul final presupun in mod nece
sar o ambianță constructivă, o conlu
crare laborioasă, în spirit de respect 
reciproc.

Popoarele continentului și ale lumii 
consideră că instaurarea unui ase
menea climat se impune cu atit 
mai mult cu cit desfășurarea primei 
părți a reuniunii a fost, într-o mă
sură, afectată de o serie de încercări 
de a se abate atenția de la proble
mele reale ale securității continen
tului, aducindu-se in dezbatere pro

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
BERLIN 26 (Agerpres). — In fața 

unui numeros auditoriu, format din 
cadre didactice,' studenți și cercetă
tori științifici, la Universitatea Hum
boldt din Berlin au; fost evocate 
momente ale procesului de formare 
a poporului român, continuitatea și 
luptele sale, pentru unitate, libertate 
și independență in străvechiul spa
țiu geografic al Daciei. S-a arătat 
că asemenea evenimente au consti
tuit fundamentul unor realizări 
cruciale din istoria modernă a 
României, ca Unirea din 1859, obți
nerea independenței statului român 
prin războiul din 1877—1878, consti
tuirea statului național unitar român 
în 1918, mărețul act al victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August 1944.

Subliniindu-se transformările re
voluționare care s-au produs în țara 
noastră in cursul ultimelor patru 
decenii, cu precădere în perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-Iea al P.C.R., au fost reliefate 
intensa activitate pe plan in
ternațional a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, valoroasa sa 
contribuție la rezolvarea complexe

Solidaritate cu țările africane din „prima linie44
DELHI 26 (Agerpres). — Reuniu

nea la nivel înalt a celor nouă țări 
nealiniate membre ale Comitetului 
„Fondul pentru Africa", desfășurată 
timp de două zile la Delhi, a adop
tat mai multe documente : un plan 
și un program de acțiune, procedu
rile specificind modalitățile de,acor
dare d asistenței către țările „din 
prima linie" și un apel adresat in
stituțiilor internaționale, grupurilor 
și indivizilor de a sprijini lupta 
aritiapartheid.

Planul de acțiune — relatează 
agenția Taniug — definește 47 pro
iecte concrete, a căror realizare ur
mează să înceapă imediat. „Fondul 
pentru Africa" va susține reconstruc
ția și intreținerea șoselelor, drumuri
lor și porturilor din statele africane 
„din prima linie", cu scopul de a 
pune capăt dependenței acestor țări 
de traseele comerciale din R.S.A. și 
de a .dezvolta comunicațiile și schim
burile de mărfuri intr.e ele. Fondul, 
al cărui sediu va fi la Delhi, va or
ganiza și finanța o rezervă de ce
reale de 150 000 tone, pentru a nu 
mai fi necesare importurile din 
R.S.A. Sînt prevăzute, de asemenea, 
acțiuni pe planul pregătirii cadrelor,

A.N.C. hotărît să continue lupta 
pînă la lichidarea apartheidului

WASHINGTON. — „Nu vom în
ceta acțiunile noastre pină nu vom 
elimina regimul de apartheid", a 
declarat președintele Congresului 
Național African, Oliver Țambo, la 
un miting antirasist care a avut loc 
la Chicago. „Intensificind acțiunile 
singeroase represive împotriva 
populației africane majoritare din 
R.S.A., regimul de la Pretoria se 
incăpăținează să sfideze atit propria 
populație, cit și opinia publică mon
dială", a spus liderul Congresului 
Național African.

Oliver Tambo a apreciat că sus
pendarea relațiilor dintre S.U.A. și 
regimul rasist sud-african ăr însem
na o condamnare a regimului de 
apartheid.

Liderul A.N.C. — rejevă agenția 
Taniug — urmează să fie primit de 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, și să aibă convor
biri. miercuri, cu secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz.

PRETORIA 26 (Agerpres) — Con- 
tinuînd acțiunile represive împotriva 

bleme imaginare, colaterale, pre- 
zentindu-se in mod denaturat așa- 
zise „probleme" ale drepturilor omu
lui, inclusiv făcîndu-se speculații 
asupra unor probleme false ale na
ționalităților. Tendința de a abate și 
monopoliza discuțiile in jurul acestor 
probleme are un vădit caracter di
versionist, protagoniștii lor incercînd 
astfel, pe de o parte, să submineze 
procesul de edificare a securității 
și, totodată, să distragă atenția de 
la problemele grave nesoluționate 
în propriile țări in legătură cu asi
gurarea de drepturi egale pentru 
toți cetățenii — a drepturilor fun
damentale la muncă, la educație, la 
existență liberă și demnă, in legă
tură cti asigurarea, pe un plan mai 
larg, a dreptului la pace. Nu este 
greu de constatat, totodată, că cei 

care se dedau la falsificări și dena- 
1 urări cu caracter naționalist, șovin 
se fac ecoul unor nostalgici ai trecu
tului, care se aventurează in a repu
ne in discuție realități constituite 
de milenii, inclusiv realitățile isto
rice consacrate după cel de-al doilea 
război mondial. Asemenea practici, 
folosite în trecut pentru învrăjbirea 
popoarelor, sînt în flagrantă contra
dicție cu spiritul Actului final de 
la Helsinki," al ideilor ce au călăuzit 
însăși inițierea procesului de edifi
care a securității europene.

Constituie, de aceea, un im
perativ pentru îndeplinirea de 
către reuniunea de la Viena a 
mandatului stabilit încetarea to
tală și neintîrziată a unor aseme
nea practici, care nu pot decît să 
altereze climatul lucrărilor, trecerea 
la problematica de fond, întronarea 
fermă a unei atmosfere de încrede
re și conlucrare, intr-un spirit de în
țelegere reciprocă și de responsabi
litate față de interesele și așteptările 
popoarelor. Problemele dezarmării, 
întăririi securității și Încrederii in 
Europa sint probleme de o Însem
nătate vitală pentru înseși destinele 
și existența continentului și a lumii 
— și ele nu trebuie în nici un caz 
escamotate sau estompate prin po
lemici sterile sau prin nefastele 
practici de amestec în treburile in
terne ale altor state. Este știut că 

lor probleme cu care se confruntă 
astăzi omenirea.

In încheierea manifestării au fost 
prezentate un stand, de carte politică 
și socială românească, precum și 
filme documentare românești.

VIENA 26 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor organizate peste ho
tare pentru marcarea Unirii Princi
patelor, la centrul cultural român 
din Viena a avut Ioc o seară româ
nească. Vincenz Przipolsky, pre
ședintele asociației „Unirea — prie
tenii României in Austria", a pre
zentat importanța deosebită a eve
nimentului din 1859 pentru punerea 
bazelor statului român modern și 
crearea condițiilor propice cuceririi 
independenței de stat, în perspectiva 
desăvîrșirii unității naționale prin 
actul de la 1 Decembrie 1918. Au 
fost prezentate, de asemenea, succe
sele remarcabile obținute de poporul 
român in anii construcției socialiste.

In cadrul manifestării a fost pre
zentat filmul documentar „Unirea — 
constantă a istoriei poporului 
român" și a fost amenajat un stand 
de carte românească, in cadrul că
ruia s-au prezentat lucrări consa
crate evenimentului sărbătorit.

al dezvoltării agriculturii și reorien- 
tării industriei spre materii prime 
interne. Se mai are in vedere acor
darea de asistentă constind din me
dicamente, alimente, îmbrăcăminte 
pentru mișcările de eliberare din 
R.S.A. și Namibia.

Apelul adresează țărilor lumii che
marea. de a întreprinde de urgență 
acțiuni hotărîte și concertate pentru 
desființarea completă a aparthei
dului.

LISABONA 26 (Agerpres) — Luind 
cuvintul in cadrul unui miting de 
solidaritate cu lupta popoarelor din 
sudul Africii impotriva apartheidu
lui și pentru independență, desfășu
rat la Lisabona, secretarul general 
al Uniunii Naționale a Oamenilor 
Muncii din Angola, Pascoal Luvualu, 
a reafirmat sprijinul țării sale față 
de accesul poporului namibian ia 
independență in baza rezoluției nu
mărul 435 a Consiliului de Secu
ritate. Vorbitorul a subliniat că ori
ce altă soluție, care nu ar ține seama 
de termenii acestei rezoluții, ar fi o 
farsă și nu ar duce la o adevărată 
independență a Namibiei — relatea
ză agenția ANGOP.

liderilor populației de culoare, poli
ția regimului de la Pretoria a arestat, 
fără nici un motiv, pe Winnie Man
dela, soția liderului Congresului Na
țional African (A.N.C.), Nelson 
Mandela, și pe fiica sa, Zizi Man
dela. Reținerea, timp de șase ore, a 
celor două femei la un comisariat 
nu a fost explicată in nici un fel de 
autorități, care insă au procedat la 
percheziția apartamentului familiei 
Mandela.

Totodată, continuă politica de agre
siune și presiuni a,R.S.A. împotriva 
statelor vecine. Citind surse din Ga
borone, agenția A.D.N. informează 
că Africa de Sud exercită permanen
te presiuni asupra guvernului Bots- 
wanei pentru a-1 determina să re
cunoască bantustanul Bophuthasts- 
wana, un așa-zis „stat independent" 
în- interiorul teritoriului sud-african. 
în acest, sens, autoritățile de la Pre
toria au amenințat guvernul Botswa- 
nei că-i vor interzice orice trafic , pe 
teritoriul său dacă nu negociază cu 
„autoritățile" din bantustanul a- 
mintit.

lucrările Conferinței de la Stockholm 
s-au desfășurat rodnic tocmai pentru 
că, pină la urmă, s-a impus spiritul 
constructiv,' înțelegerea necesității 
de a se purta negocieri serioase, 
responsabile. în prezent, cînd în 
Europa se mai desfășoară, in diferi
te foruri, importante tratative pri
vind aspecte esențiale ale dezarmării 
și reducerii prezenței militare, rea
lizarea undr progrese efective la re
uniunea de la Viena s-ar repercuta 
pozitiv și asupra acestora, ar favo
riza trecerea la pregătirea unor 
acorduri care să elimine primejdia 
nucleară, să promoveze dezarma
rea — „baza bazelor" unei autentice 
securități.

In același timp. în virtutea • rela
ției inseparabile dintre, pace, destin
dere, securitate, pe de o parte, și 
cooperarea economică, pe de alta, 
se impune ca problemele colaboră
rii economice, tehnico-științifice și 
culturale, care interesează intr-un 
înalt grad toate popoarele continen
tului, să-și găsească reflectarea în 
măsurile pe care reuniunea este 
chemată să le adopte. Este incontes
tabil bă toate popoarele europene, 
dintre care unele sint in mod ascuțit 
confruntate cu probleme acute ca 
șomajul, inflația, sint interesate in- 
tr-o valorificare reală a potențialu
lui continentului, in extinderea unei 
cooperări neîngrădite, reciproc și 
general avantajoase. Și în această 
privință se poate spune că șansele 
reuniunii general-europene de la, 
Viena de a înregistra rezultatele aș- ' 
teptate sint direct condiționate de 
instaurarea unei atmosfere de lucru, 
a unui climat pozitiv, care să permi
tă găsirea punctelor de înțelegere și 
convergență. făcînd să prevaleze 
asupra oricăror deosebiri ceea ' ce 
este în. interesul tuturor popoarelor.

Cu conștiința acestei înalte răs
punderi, România, potrivit mandatu
lui încredințat delegației țării noas
tre, va milita activ pentru ca 
forumul de la Viena să se desfă
șoare in spirit constructiv, să dezbată 
problemele care preocupă efectiv 
popoarele continentului, să ajungă 
Ia înțelegeri concrete de natură să 
contribuie la înfăptuirea dezarmării 
și întărirea securității, la o largă con
lucrare pe continent — contribuție 
de importanță hotărîtoare pentru 
făurirea unei lumi a păcii și înțe
legerii, •

Dumitru ȚINU

AFGANISTAN

Noi grupări înarmate 
au trecut de partea 

guvernului
KABUL 26 (Agerpres). — Comisia 

extraordinară, supremă de reconci
liere din Afganistan a anunțat că 15 
grupări înarmate au trecut de partea 
guvernului, iar cu alte 21 de grupări 
sint in_ curs negocieri. în decurs de 
o săptămină de la încetarea focului 
s-au reîntors în țară 895 de familii 
afgane din străinătate — relevă a- 
genția Bahtar, citată de T.A.S.S.

în scopul atenuării 
încordării la granița 

indo-pakistaneză
DELHI 26 (Agerpres). — India a 

propus Pakistanului desfășurarea cit 
mai curind posibil de convorbiri la 
nivel de secretari ai ministerelor de 
externe ale celor două țări cu scopul 
destinderii încordării de la granița 
indiano-pakistaneză — a anunțat, la 
Delhi. un reprezentant oficial al 
M.A.E. al Indiei, citat de agenția 
T.A.S.S. Propunerea a fost inminată 
ambasadorului pakistanez la Delhi, 
care a declarat că o va remite gu
vernului său..

ISLAMABAD 26 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Islamabad, 
primul ministru pakistanez Moham
mad Khan. Junejo a arătat că „între 
Pakistan și India există condiții 
obiective pentru deschiderea unui 
nou capitol in relațiile lor". Relevind 
că țara sa se pronunță pentru pace, 
primul ministru pakistanez a subli
niat că „acțiunile iresponsabile in 
regiune s-ar putea solda cu suferin
țe inimaginabile pentru popoarele 
ei".

Dezvoltarea economiei 
R. D. Germane în 1986
BERLIN 26 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat oficial dat publicită
ții la Berlin, in anul 1986. in econo
mia R. D. Germane au fost obținuți 
indici din cei mai înalți în toate do
meniile economiei naționale.

Anul trecut, venitul național al 
R.D.G. a crescut cu 4,3 la sută in 
comparație cu 1985. Se precizează că 
pentru prima oară sporul venitului 
național a fost obținut in în
tregime prin ridicarea productivită
ții muncii. A crescut eficiența acti
vității științifice și tehnice. In agri
cultură, recolta de cereale s-a ridi
cat la 46,-1 chintale la hectar. In 
sectorul zootehnic, sarcinile de plan 
au fost depășite.

RIGORILE IERNII
Numeroase șosele și străzi din lo

calitățile austriece au devenit ade
vărate patinoare, stratul lunecos de 
polei ingreunînd serios circulația. La 
Viena, Linz, Grqz și in alte orașe, 
circulația este practic imposibilă din 
cauza gheții și a stratului gros de 
zăpadă așternut, deasupra ca urmare 
a ninsorilor din ultimele ore.

Din pricina avarierii rețelelor de 
curent electric datorită zăpezilor și 
înghețului puternic, 80 de localități 
din județele Tolbuhin, Burgas și 
Vidln din R.P. Bulgaria au rămas 
fără curent electric. In total — relevă 
agenția B.T.A. — în țară s-a între
rupt curentul electric in aproximativ 
117 localități. Echipele de intervenție 
acționează pentru înlăturarea ava
riilor.

Timpul nefavorabil continuă să 
afecteze întinse regiuni din estul 
Statelor Unite, unde, incepind de 
duminică, un viscol puternic înrău
tățește și mai mult situația din zo
nele unde a nins abundent in zilele 
precedente. In ultimele zile, ca ur
mare a condițiilor climatice deosebit 
de grele, 46 de persoane. și-au pier
dut viața.

Un uragan puternic izbucnit pe 
neașteptate in zona golfului Riga a 
provocat ruperea stratului de gheață 
de lingă mal, pe care se aflau sute de 
pescari amatori, care ieșiseră, dumi
nică dimineață, la tradiționalul ,,pes
cuit. la copcă". Banchizele au fost an
trenate spre largul mării împreună 
cu pescarii. In căutarea supraviețui
torilor au pornit imediat un spărgă
tor de gheață, citeva nave și elicop
tere militare. Echipele de salvare au 
urcat la' bordul spărgătorului de 
gheată citiră supraviețuitori. printre 
care se află și doi copii. Operațiu
nile de salvare continuă — relevă 
agenția T.A.S.S.

E DE PRESA
scurt

LA VARȘOVIA au fost date pu
blicității Tezele Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P. „Pentru creșterea 
rolului organizațiilor de bază ale 
partidului in viața politico-socială 
și economică a țării". Tezele chea
mă organizațiile de bază ale parti
dului să participe activ la pregăti
rea plenarei Comitetului Central 
care va fi consacrată rolului aces
tora în viața țării, în lumina hotă- 
ririlor Congresului al X-lea al 
P.M.U.P.

MASĂ ROTUNDA. La Moscova 
s-a deschis luni masa rotundă 
„U.R.S.S.-S.U.A. : cum ne vedem 
unii pe ceilalți". După cum rela
tează agenția T.A.S.S., participă 
cunoscuți oameni de știință din 
U.R.S.S., S.U.A. și din alte țări.

PROPUNERE. Intr-un interviu 
acordat săptăminalului grecesc 
„To Vima", primul ministru al 
Turciei, Turgut Ozal, a propus or
ganizarea unei întilniri directe cu 
șeful guvernului elen, Andreas 
Papandreu. in vederea reglementă
rii disputelor și normalizării rela
țiilor intre cele două țări — rela
tează agenția Taniug.

DECLARAȚIE. Agenția A.C.T.C. 
a dat publicității o declarație in 
care se arată că unei nave aparți- 
nind R.P.D. Coreene, acostată in
tr-un port japonez ca urmare a 
unei defecțiuni tehnice, nu i se 
permite înapoierea în țară. Decla

KUWE|T = Deschiderea reuniunii la nivel înalt 
a Organizației Conferinței Islamice

KUWEIT 26 (Agerpres). — In ca
pitala Kuweitului au început, luni, 
lucrările celei de-a V-a reuniuni la 
nivel înajt a Organizației Conferinței 
Islamice (O.C.I.) — transmite agen
ția T.A.S.S. La lucrări, care vor 
dura trei zile. participă secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar. Proiectele de rezoluție ce 
vor fi examinate de participanți au 
fost elaborate anterior in cadrul în-

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 26 (Agerpres). — Intr-o 

puvîntare rostită la un miting care 
a avut loc la Damasc, consacrat celei 
de-a 22-a aniversări a mișcării pa
lestiniene de rezistență, George 
Hawi, secretar general al C.C. al 
P.C. Libanez, a făcut un apel fa. în
tărirea unității poporului libanez in 
direcția unei depline eliberări a țării 
de sub ocupația israeliană. El a sub
liniat necesitatea înfăptuirii iii Liban 
a unor transformări democratice in 
interesul oamenilor muncii. Forțele 
patriotice libaneze și P.C. Libanez, a 
declarat G. Hawi, vor sprijini lupta 
poporului palestinian pentru înfăp
tuirea drepturilor lui legitime.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 26 (Agerpres). — Po

trivit agenției IRNA. patru rachete 
iraniene sol-sol au fost lansate,, du
minică, asupra unor obiective mili
tare și industriale din orașele irakie
ne Basra și Khaneqin. Artileria ira
niană a deschis focul totodată asupra 
unor obiective economico-militare din 
din orașele Panjwin, Sulaimaniya, 
Arbat, afirmă agenția IRNA.

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din R.F.G. 
• Actuala coaliție guvernamentală și-a asigurat un nou man
dat • in timp ce principalele partide au înregistrat pierderi 
de voturi, liberal-democrații și ecologiștii și-au consolidat 

pozițiile
Alegerile parlamentare de dumi

nică din R.F.G. s-au încheiat cu 
victoria scontată a actualei coaliții 
guvernamentale dintre creștin-de- 
mocrați și liberal-democrați, dar cu 
o marjă mult mai redusă decît in
dicau pronosticurile in ceea ce ii 
privește pe primii.

Potrivit datelor comunicate, Uniu
nea Creștin-Democrată și aripa sa 
bavareză Uniunea Creștin-Socială 
au obținut 44,3 la sută din totalul 
voturilor și 223 mandate ; Partidul 
Social-Democrat — 37 la sută și 
186 mandate ; Partidul Liber-De- 
mocrat — 9,1 la sută și 46 man
date : Partidul Ecologist (Verzii) — 
8,3 la sută și 42 de mandate, restul 
de voturi revenind altor forma
țiuni politice mai mici, care nu vor 
fi reprezentate in parlament.

In comparație cu precedentele 
alegeri, gruparea U.C.D./U.C.S. a 
inregistrat un recul, de 4,5 la sută, 
obținind, astfel, cum se apreciază 
aici, cel mai slab rezultat din 1949. 
La. rlndul lor, social-democrații au 
înregistrat o diminuare a voturilor 
cu T,2 la sută, cu mult mai puțin 
decit prevedeau sondajele electo
rale. Principalii beneficiari ai scru
tinului au. fost P.L.D., cu o creș
tere de 2,1 la. sută, și mai ales eco
logiștii, cu un spor de voturi de 
2,7 la sută.

Considerate, din acest punct de 
vedere, o surpriză de proporții des
tul de mari, opțiunile electoratului 
vest-german au fost primite aproa
pe cu consternare în tabăra U.C.D.l 
U.C.S., ceea ce a determinat un 
comentator al postului de televi
ziune Z.D.F. să avanseze chiar 
opinia că „victoria cancelarului 
Kohl nu este de invidiat". La ria
dul său, Frânt Josef Strauss, li
derul U.C.S., a afirmat că pierde
rile suferite de partidul său trebuie 
„să constituie un prilej de re
flecție".

Mizind pe unele evoluții econo
mice favorabile din ultimii ani, 
gruparea U.C.D./U.C.S. spera să-și 
consolideze pozițiile in noul parla
ment, ceea ce nu s-a intimplat : 
dimpotrivă, gruparea va avea in 
noul Bundestag cu 21 deputați mai 
puțin decit pînă acum. Potrivit 
unor analiști politici, agravarea si
tuației in domeniul ocupării forței 
de muncă a determinat ca o parte 
din alegătorii săi tradiționali să-și

rația cere retrimiterea în R.P.D. 
Coreeană, cit mai curind posibil, a 
vasului și a persoanelor aflate la 
bord.

FESTIVITĂȚILE DE LA DELHI. 
Cu prilejul Zilei naționale a In
diei — proclamarea republicii — la 
Delhi au avut loc parada militară 
și demonstrația locuitorilor capita
lei țării. Sute de mii de persoane 
au participat la această manifesta
ție, care, potrivit tradiției, s-a desfă
șurat pe principala arteră rutieră a 
capitalei — Radj Path. Președintele 
Republicii India, Zail Singh, a adre
sat un mesaj radiotelevizat poporu
lui indian.

MANIFESTAȚIE ANTIRASIA- 
LĂ. Peste 20 000 de persoane din 
orașul american Cumming (statul 
Georgia) au participat la o ma
nifestație de protest împotriva 
discriminărilor rasiale. Printre ma- 
nifestanți s-au aflat cunoscuți mili- 
tanți pentru drepturile populației 
de culoare din S.U.A. — Coretta 
King, văduva lui Martin Luther 
King. Jessie Jackson și fostul 
senator democrat Gary Hart.

STARE DE URGENȚĂ. Guver
nul peruan a prelungit cu încă 60 
de zile starea de urgență în capi
tala țării, Lima, și în portul Callao, 
ca urmare a persistenței actelor de 
violență — informează , agenția 
E.F.E. Decizia a fost adoptată in 

tîlnirii miniștrilor de externe. Intra 
subiectele înscrise pe agendă figu
rează conflictul dintre. Iran și Irak, 
problema palestiniană, situația din 
Liban, cooperarea economică, socială 
și culturală în cadrul O.C.I., pro
blemele instaurării noii ordini eco
nomice internaționale, evoluțiile din 
sudul Africii, combaterea teroris
mului.

TRIPOLI 26 (Agerpres). — Vice
președintele Siriei, Abdel Halim 
Khaddam, a efectuat o scurtă vizită 
la Tripoli, unde a fost primit de co
lonelul Moammer El-Kadhafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a Marii Jamahirii Arabe 
Libiene Populare Socialiste. In ca
drul întilnirii, vicepreședintele si
rian a prezentat în detaliu ultimele 
evoluții pe scena libaneză și efortu
rile comune întreprinse de Siria, 
Marea Jamahirie Arabă Libiana 
Populară Socialistă și Iran in acest 
context.

BAGDAD 26 (Agerpres). — După 
cum a declarat un purtător de cu- 
vint militar irakian, citat de agenția 
I.N.A., avioane de luptă irakiene au 
efectuat. în noaptea de duminică 
spre luni, un raid asupra orașului 
iranian Isfahan. Agenția I.N.A. a- 
daugă că aparate irakiene au bom
bardat sîmbătă noaptea alte două 
orașe iraniene.

îndrepte privirile spre alte grupări 
politice. Partenerii de coaliție ai 
U.C.D./U.C.S.. liberal-democrații, 
și-au formulat cu mai multă vi
goare intențiile politice, insistînd 
indeosebi ca R.F.G. să-și sporească 
contribuția la procesul destinderii 
în Europa și la găsirea, de soluții 
în problemele dezarmării. Aceasta 
explică, în bună parte, succesul 
lor, marcat de o sporire a numă
rului de mandate cu 12. ceea ce le 
oferă o poziție mult consolidată in 
viitoarea coaliție.

Partidul Ecologist, care s-a impus 
in ultimii ani pe arena politică a 
țării, s-a distanțat apreciabil prin 
programul său de celelalte forma
țiuni reprezentate in parlament 
prin asemenea măsuri preconizate 
cum ar fi protecția riguroasă a 
mediului înconjurător, integrarea 
mai puternică a femeilor in viața 
politico-socială, ieșirea R.F.G. din 
N.A.T.O., retragerea totală și ime
diată a rachetelor nucleare de pe 
teritoriul, vest-german. Deși con
siderat de unii observatori ca ne- 
realist in actualele împrejurări, 
programul ecologiștilor a trezit 
ecou in rîndurile multor alegători.

Noua componență a parlamentu
lui vest-german, poziția întărită a 
liberal-democraților vor complica 
consultările dintre U.C.D./U.C.S. și' 
P.L.D. in vederea formării noului 
guvern de coaliție, care va fi con
dus, ca și pină acum, de cancelarul 
Helmut Kohl. In primele co
mentarii de după alegeri se. 
apreciază că liber-democrații vor 
cere să se țină seama în mai mare 
măsură de punctele lor de vede
re, care nu coincid întotdeauna 
cu cele ale U.C.D. și îndeosebi ale 
U.C.S., solicitind o mai largă re
prezentare in viitorul guvern. In 
timp ce reprezentanții P.S.D. ■ au 
exclus, deocamdată, o alianță cu 
ecologiștii, aceștia au lăsat să se 
înțeleagă că, în unele situații, cele 
două partide ar putea să adopte 
poziții comune in Bundestag.

In orice caz, perioada următoare, 
în noua configurație politică, va 
arăta in ce măsură opțiunile elec
toratului iși vor găsi reflectare in 
pozițiile și programele adoptate.

C. VARVARA 
Bonn, 26 

vederea menținerii măsurilor vi
zind restabilirea ordinii publice. [

GREVA GENERALA. In Ar
gentina a fost declanșată luni o . 
grevă generală în favoarea satisfa- I 
cerii revendicărilor oamenilor mun- ’ 
cii privind Îmbunătățirea condiții
lor lor de muncă și viață.

CONCEDIERI. Cei aproximativ 
110 000 de tehnicieni șl mecanici ai ■ 
companiei britanice de telefoane 
„British Telecom" au întrerupt luni ' 
lucrul pentru o perioadă nedeter
minată. Sindicatul de branșă a de
clarat că ordinul de grevă este res- I 
pectat in totalitate. Acțiunea a fost 
declanșată in semn de solidaritate I 
cu o serie de tehnicieni concediați 
în urmă cu două săptămini ca ur- 1 
mare a unor revendicări salariate.

INCIDENTE. Peste 12 000 de per- I 
soane au participat duminică in 
localitatea Wapping, în estul Lon- I 
drei, la o demonstrație de protest, | 
cu prilejul împlinirii unui an de 
la disputa dintre sindicatul munci- > 
torilor tipografi londonezi și mag
natul presei Rupert Murdoch. Anul 1 
trecut. Murdoch a procedat Ia o 
serie de restructurări tehnologice, 
lăsînd fără lucru 5 500 de munci- I 
tori. Intervenția poliției in cursul 
manifestației de duminică s-a sol-. | 
dat cu rănirea a 150 de persoane ; 
de asemenea, au fost arestați 62 1
de demonstranți — relatează agen
ția Taniug.

NUMĂRUL MILITARILOR AME
RICANI staționați in ăfara grani*  
țelor țării ‘ a crescut în ultimul an 
l'iscal cu 10 000, ajungind la 525 304, 
au anunțat surse ale Pentagonului, . 
citate de agenția A.D.N. Creșterea 
cea mai importantă s-a înregistrat I 
in cadrul forțelor navale și aeriene. 
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