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în preajma Anului Nou
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU, 

sentimentele de profunde dragoste și recunoștință 
ale generațiilor tinere, însoțite de fierbintea urare

LA MULTI ANI, PENTRU PROSPERITATEA 
PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE, 

PENTRU PACE 1N ÎNTREAGA LUME!
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost adresate, in cadrul 
tradiționalei sârbâtori a Plugu- 
șorului, vibrantele urâri ale ti
nerei generații a țârii cu ocazia 
Anului Nou.

Aceastâ emoționantâ ma
nifestare desfășurată marți, 
29 decembrie, in fața sediului 
Comitetului Central al partidu
lui a prilejuit, ca de fiecare 
dată, exprimarea omagiului 
fierbinte pe care tinerii ți copiii 
patriei - asemenea întregului 
nostru popor - il aduc, in acest 
moment deosebit, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, in semn de 
aleasă dragoste, de nețărmurită 
prețuire și profundâ recunoștință 
pentru minunatele condiții de 
învățătură, de muncâ șl de 
viață asigurate, pentru copilâria 
lor fericită, sub cerul luminos 
al României socialiste.

Au luat parte membri ți 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului.

Erau de față reprezentanți ai 
C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România, Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor.

Se aflau, de asemenea, nu
meroși oameni ai muncii din 
Capitală, care s-au alăturat, din 
toată inima, entuziastei sărbă
tori tinerești.

...Ora 10. In sunete de bucium, 
Ișl face apariția impresionantul 
ala: al colindătorilor, reunind

(Continuare in pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tineri și copii. 
Dragi tovarăși și prieteni,

Aș dori, în primul rînd, să vă 
mulțumesc pentru urările ce ni 
le-ați adresat, precum și pentru 
urările adresate partidului și po
porului nostru cu prilejul nou
lui an.

A devenit de mult, de foarte 
mult timp, un obicei ca la fiecare 
an nou poporul român să-și ureze 
un an mai bun, cu rezultate mai 
bune în toate domeniile de activi
tate. Și, într-adevăr, se pare că 
din moși-strămoși această urare a 
îndemnat întotdeauna poporul nos
tru să-și unească forțele și să lupte 
pentru dezvoltarea sa, pentru for
marea națiunii, pentru .cucerirea 
independenței și făurirea statului 
național unitar, iar în anii socia
lismului, pentru construcția socia
listă, pentru o viață mal bună, 
pentru pace și colaborare interna
țională. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Se obișnuiește să se facă și 
bilanțul realizărilor anului pe care 
îl încheiem. în acest an am avut 
Conferința Națională a partidului, 
toate organismele democrației 
muncitorești-revoluționare, precum 
și Marea Adunare Națională au 
dezbătut pe larg activitatea po
porului nostru — împlinirile, dar 
șl minusurile — și au stabilit o- 
biectivele noi în vederea dezvoltă
rii patriei noastre în cursul anului 
1988, a înaintării României spre 
noi culmi de progres și civilizație.

Putem să fim mîndri că — la 
aniversarea a 40 de ani de la pro
clamarea Republicii — patria 
noastră se prezintă ca o țară pu
ternică din punct de vedere econo
mic, ca o țară cu o politică in

ternă de dezvoltare continuă a 
forțelor de producție, de asigurare 
a celor mai bune condiții de mun
că și de viață pentru toți cetățenii 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul".

Acum, în pragul noului an, pu
tem spune că avem o perspectivă 
minunată de dezvoltare a patriei 
noastre. Avem tot ce este necesar 
pentru ca anul 1988 să marcheze o 
dezvoltare puternică a forțelor de 
producție, a științei și culturii, să 
asigure ridicarea în continuare a 
bunăstării materiale și spirituale 
a poporului nostru. Să facem ast
fel încit anul 1988 să devină anul 
cu rezultatele cele mai bune din 
acest cincinal, asigurînd astfel în
făptuirea neabătută a obiective
lor strategice stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului ! 
(Urale șl aplauze puternice; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“).

La toate aceste mărețe înfăp
tuiri au adus — prin munca lor 
unită — o contribuție importantă 
și au avut un rol hotărîtor mun
citorii, țăranii, intelectualii, între
gul nostru popor. Iată de ce acum, 
în pragul noului an, primele gîn- 
duri și primele urări le adresez 
muncitorimii, clasei muncitoare, 
țărănimii cooperatiste, intelectua
lității, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
întregului nostru popor. Le adre
sez tuturor cele mai calde felici
tări și urarea de noi și noi împli
niri în toate domeniile de activi
tate ! (Urale șl aplauze puternice, 
prelungite; se scandează Înde
lung : „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — România!", 
„Ceaușescu — tinerii!“).

Tineretul patriei noastre, copiii 
chiar, pionierii și-au adus și ei 
contribuția deosebit de importantă 
— pe multe șantiere, în fabrici, in 
uzine, pe ogoare, în școli, în uni
versități — la dezvoltarea genera
lă a țării, precum și la însușirea 
celor mai noi cunoștințe din toate 
domeniile de activitate. De aceea, 
adresez tineretului, pionierilor, 
șoimilor patriei, tuturor copiilor 
din țara noastră cele mai calde fe
licitări pentru întreaga lor activi
tate și urarea de a obține rezultate 
tot mai bune în toate domeniile, 
în viată, la învățătură ! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu — tinerii!").

întregului tineret, tuturor copi
ilor de pe băncile școlilor le adre
sez urarea ca, în noul an, să obți
nă rezultate tot mai bune la învă
țătură, în însușirea celor mai noi 
cunoștințe din tehnică, știință, 
cultură, din toate domeniile de 
activitate, de a face ca anul 1988 
să fie, și în domeniul învățămîn- 
tulul, al ridicării nivelului de cul
tură și de cunoștințe al tineretului 
nostru, un ap cu rezultate din cele 
mai bune ! (Aplauze șl urale pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — tinerii !“).

înfăptuirea obiectivelor revolu
ției tehnico-științifice, ale noii re
voluții agrare presupune însușirea 
celor mai noi cunoștințe, pentru că 
numai așa vom avea garanția că 
patria noastră va fi întotdeauna 
la înălțimea noilor cuceriri ale 
științei din toate domeniile. Nu- 
mai pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cunoaș
terii în general vom asigura ridi
carea României la un nivel tot 
mai înalt de dezvoltare economică 
și socială !

Iată de ce — subliniez încă o 
dată — dragi prieteni tineri și co

pii, trebuie să faceți totul pentru 
a vă însuși cele mai noi și mai no
bile cunoștințe din toate domeniile 
de activitate, să puteți să serviți 
patria, poporul, socialismul și co
munismul 1 (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu — pace !“, 
„Ceaușescu — tinerii !“).

întotdeauna, de Anul Nou, po
porul nostru a dorit — și a urat — 
ca viitorul an să aducă noi împli
niri în dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu toate popoarele lumii, 
noi realizări pe linia păcii, a de
zarmării, a făuririi unei lumi fără 
arme și războaie. în 1987 am avut 
unele împliniri — sau, mai bine 
zis — s-au făcut unii pași, dar 
destul de mici, în direcția aceasta. 
Este totuși un început bun, care 
demonstrează că forțele unite ale 
popoarelor de pretutindeni pot să 
asigure o politică nouă, o gîndire 
nouă în direcția eliminării arme
lor nucleare, a dezarmării, a păcii, 
a prieteniei și colaborării între 
toate națiunile lumii.

Iată de ce, acum, în pragul nou
lui an, să urăm poporului nostru 
să obțină, împreună cu alte po
poare, noi și noi rezultate în lupta 
pentru pace. Să se dezvolte priete
nia și colaborarea cu toate po
poarele lumii, cu tineretul de pre
tutindeni, pentru că numai pe ca
lea colaborării și prieteniei se poa
te realiza o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră ! (A- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu
— pace !*J.

Dorim ca noul an, 1988 — încă 
tînăr, copil — să crească puternic 
și să aducă noi și noi victorii în 
realizarea dezarmării și păcii. Să 
facem astfel îneît, acționînd uniți, 
împreună cu toate popoarele lu
mii, să impunem noi acorduri de 
dezarmare, noi pași, mai hotărîți, 
în direcția soluționării conflictelor 
pe calea tratativelor, a renunțării 
cu desăvîrșire la forță, la amenin
țarea cu forța) pentru a se pune 
capăt oricărui amestec în treburile 
interne ale altor state.

Poporul nostru, acționînd pentru 
dezvoltarea patriei sale, este hotă
rî! să facă totul pentru a-și aduce 
contribuția activă la victoria nă
zuințelor vitale ale întregii ome
niri — de pace și colaborare 1

Vrem ca toți copiii țării noastre, 
copiii întregii lumi, să crească fără 
grija că vor putea cădea pradă 
bombelor nucleare sau altor arme 
ucigătoare. Vrem să asigurăm co
piilor, tineretului, inclusiv genera
ției actuale, o lume mal bună, mai 
dreaptă, de pace și colaborare ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu
— pace !“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“).

încă o dată, dragi tovarăși și 
prieteni, dragi tineri și copii, vă 
mulțumesc pentru urările adresa
te și vă doresc cele mai bune îm
pliniri 1 Să creșteți mari, voinici, 
să fiți. întotdeauna gata pentru a 
servi' poporui, patria, cauza socia
lismului și comunismului, cauza 
păcii I Multă fericire și sănătate ! 
La mulți ani I (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung: „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu
— pace !“. Răsună puternic urarea 
„Ceaușescu — La mulți ani !’’. 
Intr-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică însuflețire tinerească, se 
aclamă și se ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Republica Socialistă Româ
nia, pentru secretarul general al 
partidului, președintele țării, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).

Republica mărețelor
înfăptuiri socialiste

înalt omagiu de inimă și gînd 
aduce poporul astăzi Republicii 
noastre, ce împlinește patru de
cenii de existență. Un răstimp 
scurt la scara istoriei, aureolat însă 
de mărețe înfăptuiri ale poporului 
pe calea împlinirii unor aspirații 
ce vin din adincuri de vremi : fău
rirea in vatra străbună a unei pa
trii libere și demne, in care po
porul să fie singur stăpîn pe soar
ta sa.

Țara sărbătorește azi jubileul 
Republicii cu sentimentul adine și 
tonic că în această perioadă au 
fost pe deplin descătușate uriașele 
energii creatoare ale poporului, 
că au fost puse în lucrare ample 
programe de dezvoltare economico- 
socială ce au sporit neîncetat pu
terea economică a țării și au 
înnoit din temelii chipul patriei. In 
anii Republicii, oamenii muncii au 
dobîndit un nou 
statut social-poli
tic, el fiind pro
prietari ai întregii 
avuții naționale, 
producători a tot 
ceea ce se reali
zează, beneficiari 
deplini ai muncii 
lor, făurari con- 
știenți ai noului 
destin al Româ
niei. Cu adevă
rat, timpul Repu
blicii a ridicat 
poporul la treap
ta de a fi sieși 
stăpin, așa cum 
au năzuit cei mai 
luminați dintre fiii 
săi de-a lungul 
istoriei.

Privind șiragul 
celor 40 de ani ai 
Republicii sale, 
poporul român 
este adine convins că anii cei mai 
rodnici, cei mai bogați în înfăptuiri 
sînt cei din perioada inaugurată 
?|e Congresul al IX-lea al partidu- 
ui, istoricul forum comunist care, 

într-un gind și un glas cu întreg 
poporul, a încredințat suprema 
funcție de conducere în partid to
varășului Nicolae Ceaușescu - re
voluționarul patriot care și-a con
sacrat intreaga viață luptei pentru 
adevăr și dreptate, pentru liberta
tea, gloria și măreția patriei. Sub 
imboldul gindlrii sale cutezătoare, 
cu contribuția sa determinantă a 
fost elaborată o amplă strategie a 
progresului economico-soclal mul
tilateral, menită să fructifice su
perior resursele materiale ale eco
nomiei noastre, marele potențial 
creator al poporului, capacitatea 
de dăruire, de inițiativă a oameni
lor acestui pămint românesc. Puse 
în operă cu exemplară consecven
ță, programele dezvoltării armoni
oase și echilibrate a țării au rodit 
în făurirea unei economii moderne, 
cu o industrie puternică, racordată 
în permanență la cuceririle revolu
ției tehnico-științifice contempora
ne, cu o agricultură înfloritoare, a- 
flată sub semnul unei profunde 
transformări revoluționare, cu toate 
celelalte sectoare de activitate dez
voltate in ritmuri fără precedent. 
Perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea a dat măsura deplină a 
uriașei vocații constructive a po
porului român, constituind o epocă 
în care forța spiritului creator, 
dăruirea în muncă, abnegația oa
menilor s-au materializat în lucrări 
constructive care au modificat în
săși geografia patriei, au dat o 
nouă înfățișare așezărilor româ
nești. Titanicul efort al poporului 
pentru dezvoltarea economiei țării. 

unitatea 
noastre 
- uriaș 
tărie al 

româ-

pentru creșterea potențialului său 
productiv a fost în permanență du
blat de preocuparea pentru lărgi
rea democratismului orînduirii 
noastre, pentru făurirea și perfec
ționarea cadrului social-politic al 
societății noastre, astfel incit să fie 
chezășuite afirmarea și împlinirea 
personalității umane, realizarea 
oricăror vocații și aptitudini crea
toare, participarea activă, efectivă 
a tuturor cetățenilor la conducerea 
vieții țării, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statu
lui. S-a făurit în acești ani statul 
democrației muncitorești-revolu
ționare, stat în care puterea apar
ține pe de-a-ntregul poporului și 
se exercită prin el și pentru el. O 
vastă activitate politico-ideologicâ 
și cultural-educativă a fost consa
crată cu exemplară consecvență 
dezvoltării conștiinței socialiste, for

mării omului nou, 
cu un larg ori
zont de cunoaș
tere, cu o temei
nică pregătire 
profesională, ști
ințifică și tehnică, 
cu o amplă cul
tură politică, a- 
dînc pătruns de 
îndatoririle sale 
sociale, civice. Pe 
temelia unor'ase- 
menea înfăptuiri 
s-a consolidat ne
contenit 
națiunii 
socialiste 
izvor de 
societății
nești, chezășie a 
faptului că noi și 
noi Izbînzi se vor 
adăuga istoricelor 
victorii de pînă a- 
cum ale poporului,

conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România so
cialistă s-a afirmat in viața poli
tică a lumii ca autoare a unor de
mersuri. soluții și inițiative politico
diplomatice de larg răsunet inter
național, menite să contribuie la 
rezolvarea constructivă a proble
melor lumii contemporane, la îm
plinirea aspirațiilor supreme ale 
popoarelor de pace, de progres, 
de dezvoltare liberă, Independentă 
și suverană. România se bucură 
astăzi de un larg prestigiu Interna
țional, numele său și al demnului 
ei președinte fiind asociate strins 
pe todte meridianele globului cu 
acelea ale unor promotori consec
venți ai păcii, prieteniei, înțelegerii 
și colaborării intre popoare, reali
tate consacrată prin cuvintele înge
mănate : „Ceaușescu — România — 
Pace I"

Privind cu mîndrie firească la 
realizările din anii Republicii, po
porul român aduce înaltul său o- 
magiu Partidului Comunist Român, 
forța politică conducătoare a socie
tății românești care în tot acest 
răstimp a gîndit și elaborat o stra
tegie politică în consens cu posi
bilitățile țării și cu cerințele epo
cii, care a mobilizat și unit marile 
energii ale poporului, călăuzindu-l 
înspre măreața zi de azi. Po
porul întreg aduce, totodată, înalt 
omagiu secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
genialului conducător al României 
pe drumul victorios spre comunism, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
ales in urmă cu peste 22 de ani la 
conducerea destinelor națiunii 

(Continuare in pag. a IV-a)
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AREPUBLICA
SOCIALISTĂ

ROMÂNIA
stat al democrației 

muncitorești- 
revoluționare

An de an, etapă de etapă, in cele patru decenii de cînd România a de
venit REPUBLICA, dar mai cu seamă in noua epocă a istoriei patriei, de după 
Congresul al IX-lea al partidului, revoluția socialistă, construcția noii socie
tăți au determinat și pe planul democrației profunde prefaceri.

Acum, in actuala etapă a edificării societății socialiste multilateral dez
voltate, democrația este strins legată de obiectivele fundamentale stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres al partidului, cu privire la trecerea României in
tr-un stadiu nou, superior de dezvoltare economico-socială, la afirmarea ple
nară a personalității umane.

Proces istoric condiționat de factori multipli, politici, economici, ideo
logici, sociali, afirmarea, dezvoltarea și perfecționarea democrației muncito- 
rețti-revoluționare răspunde unei cerințe obiective a construcției socialiste in 
România: PARTICIPAREA ÎNTREGULUI POPOR LA CONDUCEREA SO
CIETĂȚII.

Cu poporul,
Tot ceea ce alcătuiește prezentul Româ

niei socialiste a fost realizat cu poporul, 
pentru popor. Tot ceea ce se va adăuga de 
aici inainte patrimoniului național, mate
rial și spiritual se va înfăptui tot cu po
porul, pentru popor. Pe acest adevăr, ce 
da vibrantă expresie tezei de esență revo- 
luiionară a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privitoare la faptul că socialismul se con
struiește cu poporul și pentru popor, se 
întemeiază una dintre prevederile de bază ale Constituției țării :

„întreaga putere in Republica So
cialistă România aparține poporului, 
liber și stăpin pe soarta sa".

Cu mal bine de o sută de ani în urmă, 
Nicolae Bălcescu afirma că „nu poate fi 
fericire fără libertate și nu poate fi liber
tate fără putere". Lupta pentru libertatea 
întregului popor dobindea un curs nou și 
un conținut superior o dată cu Înfăptuirea 

* actului istoric de la 23 August 1944. Erau 
«rfierbinti zilele= M nopțile acelof ani din 

zorii revoluției și construcției socialiste. Se 
.intensifica lupuț pentru democratizarea 

aparatului de stat, pentru cucerirea puterii 
politice. Istoria poporului român nu mai 
cunoscuse, pînă atunci, o atit de puternică 
efervescență revoluționară. Oamenii muncii 
nu aveau incă asigurate depline drepturi 
politice, economice și sociale, dar învăța
seră să lupte pentru ele. Sub conducerea 
comuniștilor au fost cucerite primăriile șl 
prefecturile, a fost adus la cîrma tării, prin 
voința maselor, un guvern al Frontului 
Național Democratic, au fost asigurate con
diții pentru trecerea la reforme social-eco- 
nomice menite să schimbe din temelii ve
chea oeindulre. La 30 DECEMBRIE 1947. o 
dată cu proclamarea REPUBLICII, clasa 
muncitoare, sub conducerea Partidului Co
munist Român, cucerea puterea politică in 
stat. La numai citeva luni de la acest im
portant moment al istoriei noastre națio
nale. in aprilie 1948 a fost adoptată prima 
Constituție socialistă a României, care 
exprima noile realități ale țării, noile aspi
rații ale poporului.

Poporul, sub conducerea partidului co
munist. cucerise puterea. Dar lupta revo
luționară nu s-a încheiat. Au urmat alte și 
alte bătălii, pentru consolidarea puterii po
litice, pentru dobindirea și Întărirea puterii 
economice, pe baza proprietății socialiste 
asupra mijloacelor de producție, pentru asi
gurarea tuturor condițiilor ca Întregul po
por român să-șl poată exercita pe deplin 
dreptul său suveran de făuritor de istorie.

A fost edificată economia socialistă uni
tară. s-a trecut la dezvoltarea învățămin- 
tului si culturii, s-au produs prefaceri ca
litative in structura de clasă a societății. 
Toate acestea s-au înscris drept contribu
ții reale la făurirea unui nou sistem de-

Partidul — centrul vital
al societății

în noua etapă de dezvoltare economico- 
socială a țării se afirmă cu și mai multă 
forță rolul conducător al Partidului Comu
nist Român. Iar la Conferința Națională 
s-a hotărit. in consens cu noile realități ale 
țării, cu exigențele prezentului și viitoru
lui, ca partidul să se implice tot mai mult, 
tot mâi activ in toate domeniile vieții eco
nomico-sociale, in activitatea de producție, 
în creația științifică, in invățămint și cul
tură. in opera de transformare revoluțio
nară a conștiinței socialiste. De la partid 
emană lumina ce dinamizează energiile 
creatoare ale țării. De la partid pornesc 
ideile ce Însuflețesc munca poporului. 
Partidul este propulsor de noi fapte, ce 
pun in valoare resursele de inițiativă, de 
gindlre novatoare, de creativitate ale Între
gii națiuni române. Partidul pulsează viață 
nouă in toate arterele societății. Este, de 
fapt, centrul vital al întregii noastre so- 
ci etăți.

Cităm din Constituția țării :.

„In Republica Socialistă România, 
forța politică conducătoare a întregii 
societăți este Partidul Comunist Ro
mân".

în sistemul democrației muncitorești-re- 
voluționare. faptul că poporul deține pu
terea politică este intârit de rolul de factor 
politic conducător al Partidului Comunist 
Român. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că nu poate fi conceput socia
lismul fără o largă democrație revoluțio
nară ; dar că nu se poate concepe nici de
mocrația socialistă fără o puternică afir
mare a rolului conducător al partidului. în 
sistemul democrației socialiste, revoluțio
nare. In activitatea de autoconducere și 
autogestiune, in munca de conducere co
lectivă se repartizează sarcini specifice 
pentru diferite organisme. Este firesc să 
se procedeze așa, pentru că și in acest ca
dru diviziunea muncii reprezintă o condi
ție esențială a eficienței. Dar in unirea e- 
forturilor acestor organisme, in conducerea 
activității lor, care nu se poate desfășura

pentru popor
mocratic. la întărirea democrației socialis
te. Pe această bază a fost adoptată, in 
1952. o nouă constituție democratică : o 
nouă lege fundamentală a tării consfințea 
o serie de victorii ale poporului român in 
edificarea socialismului și deschidea largi 
perspective pentru viitor. Dar numai Con
stituția din 1965 — prima lege fundamen
tală socialistă din istoria României — avea 
temeiuri să confere consacrare juridică, in 
lumina realităților de atunci ale tării și a 
cutezătoarelor obiective stabilite de Con
gresul al IX-lea. faptului că „întreaga pu
tere in Republica Socialistă România apar
ține poporului, liber și stăpin pe soarta sa“.

Țara dobindise o nouă Constituție pentru 
că și realitățile sale coneret-istorice erau 
noi. Spre deosebire de constituțiile Româ
niei din timpul regimului burghezo-moșie- 
resc. în care erau introduse adeseori pre
vederi luate de-a gata din legi fundamen
tale ale altor țări, ce nu se potriveau rea
lităților din patria noastră. Constituția Re
publicii Socialiste România iși are izvoa
rele in adevărurile țării, în psihologia po
porului, în realizările sale, dobindite sub 
conducerea partidului, in năzuințele sale 
de viitor. Si tocmai pentru că, în acești ani 
deosebit de dinamici. România socialistă a 
trecut prin mari prefaceri revoluționare, 
fără precedent In Întreaga sa iștorie. toc
mai pentru că realitățile sale s-au schim
bat continuu. Însăși Constituția a fost de 
mal multe ori modificată, pentru a nu ră- 
mine în urma timpului ; pentru a reflecta 
continuu conținutul procesului revoluționar 
din societatea românească.

în primul articol Constituția precizează :

„Republica Socialistă România este 
Stat al oamenilor muncii de la orașe 
și sate, suveran, independent și uni
tar".

A devenit un fapt firesc, Întărit continuu 
de noile realități ale României, din anii de 
după Congresul al IX-lea al partidului, ca 
poporul să participe activ la conducerea 
statului, la dezbaterea proiectelor de legi, 
a hotăririlor cu privire la prezentul și vi
itorul țării, la soluționarea tuturor proble
melor vieții economico-sociale. De la con
siliile oamenilor muncii șl adunările gene
rale ale proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor, in întreprinderi și instituții, 
pină la congresele și consfătuirile naționa
le. pe ramuri de activitate, o paletă largă 
de modalități concrete, instituite' prin legi, 
constituie sistemul democrației muncito- 
rești-revoluționare. Toate marile acte po
litice ale partidului și statului, ale pre
ședintelui țării poartă girul întregului .po
por. Și tot poporul transpune in fapt, prin 
munca sa rodnică, hotăririle adoptate prin 
consens național.

la întimplare. rolul hotăritor revine Parti
dului Comunist Român. Autoconducerea, 
autogestiunea înseamnă creșterea răspun
derii fiecărui colectiv de muncă, așa cum 
in repetate rinduri a subliniat secretarul 
general al partidului. Dar ele nu pot fi 
concepute fără întărirea rolului conducător 
al partidului.

Constituția Republicii Socialiste România 
prevede :

„Partidul Comunist Român exprimă 
și slujește cu fidelitate năzuințele și 
interesele vitale ale poporului, înde
plinește rolul conducător in toate do
meniile construcției socialiste, indrumă 
activitatea organizațiilor de masă și 
obștești, precum și a organelor sta
tului".

Partidul comunist lșl afirmase cu putere 
spiritul său revoluționar incă in iureșul 
marilor bătălii din perioada interbelică, 
Împotriva asupririi, a fascismului și a răz
boiului. pentru apărarea integrității și su
veranității patriei ; apoi în epocala victorie 
de la 23 August 1944 ; iar o dată cu ieșirea 
din ilegalitate, organizindu-și activitatea 
pe baze noi. legale, a condus largi acțiuni 
de masă pentru importante reforme poli
tice. economice și sociale. în acest proces, 
in cadrul căruia s-a înfăptuit unitatea cla
sei muncitoare, a forțelor democratice, pro
gresiste și patriotice ale națiunii române, 
a fost făurit, tn primul an al REPUBLICII, 
in 1948. partidul unic muncitoresc. A fost 
făurit. așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu, „un partid revoluționar 
nnic, care și-a asumat rolul de a conduce 
poporul pe calea socialismului și comunis
mului, a independenței și suverahitățil 
țării".

La Congresul al IX-lea, Partidul Comu
nist Român nu cuprindea mai mult de un 
milion și jumătate de membri. Dar numă
rul lor a ajuns, azi. la peste 3.7 milioane. 
Au intrat in partid, in toți acești ani. mun
citori, țărani, intelectuali, au intrat femei 

șl tineri. Devenit partid de masă, partidul 
comuniștilor nu conduce singur, ci împreună 
cu poporul. Dialogul permanent cu masele 
este ilustrat în modul cel mai semnificativ 
de numeroasele vizite de lucru ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în absolut toate județele 
țării. De altfel, activitatea de zi cu zi a 
partidului, a secretarului său general con
stituie dovada cea mai edificatoare că a 
conduce împreună cu poporul, pentru po
por nu este doar o teză cu valoare teore
tică. ci un adevăr cu adinei rădăcini în 
întreaga viață economico-socială din patria 
noastră. Acest adevăr se exprimă prin pre
zența activă in viața politică a țării a tu
turor generațiilor, a’ tuturor categoriilor so
ciale ; prin atragerea clasei muncitoare, a

Statul întregului popor
în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

nici nu se poate imagina socialismul fără 
o largă democrație, fără participarea între
gului popor la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate. în această concepție no
vatoare iși are puternice rădăcini opera 
partidului nostru, a secretarului săt> gene
ral de făurire și perfecționare continuă a 
sistemului democrației muncitorești-revo- 
luționare — un sistem unic in felul său ; 
un sistem care se poate dezvolta numai în 
condițiile socialismului, in condițiile în care 
poporul devine cu adevărat stăpin In pro
pria sa țară.

Se consfințește în Constituția Republicii 
Socialiste România :

„Economia națională a României 
este o economie socialistă, bazată pe 
proprietatea socialistă asupra mijloa
celor de producție”.

Fără această realitate, puterea politică a 
poporului ar fi lipsită de conținut ; de fapt, 
ar fi o simplă formalitate. Tocmai din acest 
motiv, în dezbaterile pe această temă, ideo
logia capitalistă preferă să se cantoneze In 
înțelesul etimologic al termenului de de
mocrație, care înseamnă puterea poporului, 
ocolind însă citeva întrebări esențiale: 
Cine deține in fapt puterea politică I Cine 
stăpinește mijloacele de producție ? In ce 
măsură masele participă la conducerea sta
tului, a societății și dincolo de urnele de 
vot ? Or. tocmai raportarea la acești factori 
indică, in prezent, in lumea capitalului, o 
tendință de restrângere a democrației. Pe 
de o parte, această tendință se manifestă 
în condițiile continuității crizei economice, 
ale șomajului și inflației. Pe de altă parte, 
se resimte acțiunea cercurilor și curentelor 
neoconservatoare. a căror atitudine anti
democratică devine aproape fățișă. Dincolo 
de limitele istorice ale democrației bur
gheze, datorate în principal proprietății 
private asupra mijloacelor de producție, 
deținute de un număr restrâns de persoane, 
realitățile proprii anilor din urmă au de
terminat, în țările capitaliste dezvoltate, 
degradarea progresivă a instituțiilor și me
canismelor democratice. Se dezvoltă noi 
forme ale dominației de clasă, noi forme 
de exploatare, o dată cu trecerea intr-o 
mai mare măsură a inițiativei legislative 
în sfera de activitate a monopolurilor. Iar 
pierderea dreptului la muncă reprezintă, 
pentru zeci de milioane de oameni, expre
sia cea mai cumplită a declasării democra
ției. Devine tot mai evident. în aceste con
diții. faptul că numai socialismul este în 
măsură să asigure o democrație reală, în 
cadrul căreia să fie pe deplin garantată, de 
drept și de fapt, puterea poporului.

Constituția Republicii Socialiste România 
prevede :

„Deținător suveran al puterii, po
porul o exercita prin Marea Adunare 
Națională ți prin consiliile populare.

Afirmare plenară a libertății 
și demnitâfH omului

Democrația muncltcrească-revoluționară 
este o democrație a marilor drepturi, dar 
și a marilor răspunderi. O democrație a 
deplinei afirmări a personalității umane.

în Constituția tării se subliniază :

„In Republica Socialistă România, 
întreaga activitate de stat are drept 
scop dezvoltarea orinduirii și 'înflorirea 
națiunii socialiste, creșterea continuă 
a bunăstării materiale și culturale a 
poporului, asigurarea libertății și dem
nității omului, afirmarea multilaterală 
a personalității umane".

Omul nou nu este. azi. ca în vechile o- 
rînduiri. o proiecție pentru citeva indivi
dualități. Dimpotrivă, devine un model 
pentru absolut toți membrii societății. Sis
temul democrației muncitorești-revoluțio
nare se dovedește a fi cadrul optim în 
care personalitatea umană se afirmă si se 
manifestă la nivelul maselor, al întregului 
popor.

Redăm, din Constituție, un paragraf eu 
profunde semnificații :

„Cetățenii Republicii Socialiste Româ
nia au dreptul de a alege și de a fi 
aleși in Marea Adunare Națională și 
in consiliile populare”.

înscrierea în Constituția tării a unul 
astfel de drept relevă importanta deo
sebită pe care o are. In societatea 
noastră socialistă, democrația reprezen
tativă. La Conferința Națională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Am perfec
ționat și dezvoltat sistemul democrației re
prezentative — Marea Adunare Națională, 

țărănimii. a intelectualității, a întregului 
popor la conducerea efectivă a unităților 
economice; științifice, de invățămint și cul
tură. a tuturor localităților patriei, a în
tregii societăți ; prin afirmarea tot mai pu
ternică a concepției revoluționare despre 
democrație, în care drepturile cele mai 
largi se împletesc organic cu îndatoririle 
cetățenilor, cu răspunderea întregului po
por de a munci, de a participa activ Ia 
progresul multilateral al țării. întemeiată 
pe aceste profunde realități, unitatea în
tregului popor in jurul partidului, al se
cretarului său general dobîndește noi va
lențe. forța sa de expresie fiind activa 
participare a tuturor energiilor creatoare 
ale națiunii la făurirea prezentului socia
list. a viitorului comunist al țării.

organe alese prin vot universal, egal, 
direct ți secret".

Democrația are, în societatea noastră so
cialistă, o trainică bază politică : puterea 
de stat o deține poporul. Și are o trainică 
bază economică : poporul este deținătorul 
mijloacelor de producție, sub forma pro
prietății de stat sau a proprietății coopera
tiste. Departe de a fi statică. încorsetată 
într-o imagine existentă la un moment 
dat. această realitate se integrează și ea în 
dinamismul ce se manifestă, in prezent, la 
nivelul întregii noastre societăți. Statul în
suși. in perioada care a urmat proclamării 
REPUBLICII, la 30 DECEMBRIE 1917, dar 
cu deosebire in anii de după mapele Con
gres al comuniștilor români de acum peste 
două decenii, a dobindit o esență nouă, 
profund democratică. Desigur, statul nostru 
este socialist pentru că orînduirea socială 
din România, in ansamblul' eh este socia
listă ; pentru că poporul este deținătorul 
suveran al puterii politice ; pentru că baza 
sa economică o constituie proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de producție ; 
pentru că forțele politice, sociale și națio
nale din țară sînt socialiste. Și toate aces
te realități sînt determinante pentru asigu
rarea superiorității sistemului nostru de
mocratic. Esențial este însă faptul că în
treaga activitate a statului se desfășoară 
sub semnul unei neîncetate perfecționări. 
De o mare însemnătate, în acest sens, 
se dovedește a fi teza tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia creșterea 
rolului partidului în societate implică si 
sporirea răspunderilor organelor de stat, 
perfecționarea activității statului. De alt
fel. expresia cea mai înaltă a acestei rea
lități o constituie trecerea de la statul dic
taturii proletariatului, formă corespunză
toare realităților din primele etape ale re
voluției și construcției socialiste, la statul 
democrației muncitorești-revoluționare. S-a 
asigurat astfel o nouă bază pentru ridica
rea democrației socialiste pe o treaptă su
perioară a dezvoltării sale. Pentru neînce
tata sa perfecționare.

Conceptul de democrație muncitorească- 
revoluționară, elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă sinteza mă
surilor pentru dezvoltarea cadrului orga
nizatoric și politic în care se realizează 
efectiv participarea poporului la condu
cerea statului, a întregii societăți. Buna 
funcționare a mecanismelor democratice 
reprezintă o cale sigură pentru valorifi
carea deplină a tuturor energiilor creatoa
re ale națiunii, a experienței și înțelepciu
nii maselor in opera de construcție socia
listă. Iată de ce perfecționarea continuă a 
democrației muncitorești-revoluționare con
stituie. o cerință obiectivă. în acest sens, 
secretarul general al partidului sublinia : 
„Avem un sistem bun ; acum însă trebuie 
să facem in așa fel incit toate aceste or
ganisme să funcționeze în cele mai bune 
condiții".

consiliile populare, alte organe de siat — 
care, intr-o slrinsă colaborare cu organele 
democrației muncitorești, asigură un cadru 
nou. democratic, unic in felul său. de con
ducere a societății". Și. intr-adevăr, in anii 
de după Congresul al IX-lea. O dată cu 
Profundele prefaceri revoluționare de la 
nivelul întregii societăți, s-au produs 
înnoiri radicale și pe acesț plan.

Constituția țării consfințește :

„Votul este universal, egal, direct și 
secret Au drept de vot toți cetățenii 
care au împlinit virsta de 18 ani".

în tara noastră, primele alegeri sub im
periul votului universal s-au desfășurat In 
anul 1919. în climatul de puternică efer
vescentă patriotică de după înfăptuirea 
statului național unitar român. Dar și 
atunci au operat numeroase îngrădiri. 
Bunăoară, universalitatea votului nu se 
referea și la femei. Abia Constituția din 
1923 cuprindea un articol în care se pre
ciza : Legi speciale, votate cu majoritate de 
două treimi, vor determina condițiunile 
sub care femeile pot avea exercițiul drep
turilor politice". Mai erau excluși de la 
vot militarii și magistrații. Și. cu toate că, 
sub raport politic, votul universal a însem
nat un progres, in primul rind prin parti
ciparea ia alegeri a țărănimii, care forma 
cea mai mare masă a populației, dreptul 
de decizie al poporului se reducea la pre
zenta sa în fata urnelor de vot. o dată la 
un număr de ani. O astfel de realitate este 
proprie, azi. țărilor capitaliste. „Le Monde 
Diplomatique" nota : „Capitalismul n-a 
instaurat nici democrația economică, nici 
democrația socială. Dar iși rnerltă numele 
democrația politică instaurată de el ?" în

trebarea este absolut justificată. în condi
țiile în care, in țările capitaliste, dreptu
rile politice ale poporului se reduc la... 
participarea la alegeri.

în sistemul democrației noastre, dialogul 
dintre alegători si candidații aleși se pre
lungește dincolo de perimetrul circum
scripției electorale. Și dincolo de momen
tul exprimării votului. Deputatul în Marea 
Adunare Națională sau intr-un consiliu 
popular are răspunderi șl îndatoriri dintre 
cele mai importante, dar el nu le îndepli
nește singur. Nici nu ar fi posibil să le în
deplinească singur. El acționează împreună 
cu cetățenii care l-au ales, iși îndeplinește 
răspunderile împreună cu ei, în folosul lor. 
în baza cerinței, statuate în sistemul de
mocrației muncitorești-revoluționare. ca 
hotăririle să fie transpuse in fapt de către 
cei ce au participat nemijlocit la adopta
rea lor.

în Constituție se prevede :

„Cetățenii cu drept de vot care au 
împlinit virsta de 23 de ani pot fi aleși 
in Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare".

i
Desigur, pentru a fi aleși, pentru a re

prezenta poporul, cetățenii trebuie să înde
plinească anumite condiții, anumite cerin
țe. Dar în nici un caz aceste condiții, 
aceste cerințe nu sînt asemănătoare acelora 
din lumea capitalului, unde a candida in 
alegeri înseamnă. în primul rind. să fii 
bogat, uneori foarte bogat. Pentru că numai 
„cei aleși" sînt chemați sâ participe la 
exercitarea puterii. ..Cei aleși" prin naș
tere. prin condiția lor socială. într-un sis
tem de distribuire inegală a mijloacelor 
de producție, a bunurilor materiale si spi
rituale ; intr-un sistem care conservă re
lații economice discriminatorii și restricti
ve pe criteripl proprietății, și nu ^1 muncii, 
al pregătirii, al competentei reale. Condi
țiile care se cer. in societatea noastră so
cialistă. pentru a candida in alegeri, pentru 
a reprezenta națiunea sînt munca, răspun
derea. abnegația, hotărirea de a situa îna
intea intereselor personale interesele tării, 
ale poporului.

Organele puterii de «tat. In Republica 
Socialistă România, sînt alcătuite din re
prezentanți ai tuturor categoriilor sociale, 
aleși prin vot universal, egal, direct si se
cret. Candidații sînt desemnați de Frontul 
Democrației și Unității Socialiste. în cele 
mai multe dintre circumscripțiile electorale 
cile doi sau trei pentru un singur mandat 
de deputat, dintre cetățeni cu calități deo
sebite. Ei sînt muncitori, țărani, intelec
tuali. membri si nemembri de partid, ti
neri și vîrstnici. bărbați și femei, cei mai 
buni dintre cei mai buni la locurile lor de 
muncă, în activitatea profesională și 
obștească, al căror comportament în fami
lie și în societate este exemplar.

Un tablou Ilustrativ. în acest sens. îl 
oferă și rezultatele votului de la 15 noiem
brie anul acesta. Au fost aleși 57 581 depu- 
tati în consiliile populare municipale, oră
șenești și comunale — muncitori, țărani, 
intelectuali, autentici reprezentanți ai po
porului.

Activitatea politică desfășurată în aceste 
zile de sfirșit de an redă o imagine lim
pede și cuprinzătoare a ceea ce înseamnă, 
în Republica Socialistă România, democra
ția reprezentativă. Adoptarea unor docu
mente de importantă decisivă pentru dez
voltarea economico-socială a țării în anul 
viitor — planul național unic pe 1988. pla
nul de dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodăririi a- 
peior. bugetul de stat — s-a realizat pe 
baze profund democratice. Obiectivele pen
tru anul viitor au fost dezbătute în Confe
rința Națională a partidului. Iar delegații 
la conferință, așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „au adus cu el gindu- 
rile. voința si hotărirea comuniștilor, ale 
întregului popor". Au fost dezbătute, apoi, 
în plenare ale Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității Socialis
te. Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, In cadrul lucrărilor Ca
merei Legislative a Consiliilor Populare. 
In sfirșit, după dezbaterea si adoptarea lor 

Democrația muncitorească-revoluționară este, acum, în anul 40 al RE
PUBLICII, o DEMOCRAȚIE A DREPTURILOR, a condițiilor egale de muncă 
și de viață asigurate tuturor fiilor patriei. Conținutul superior al democrației 
noastre socialiste este conferit insă și de un alt aspect: acela al ÎMPLETIRII 
DREPTURILOR ȘI RĂSPUNDERILOR. Pentru că sistemul democrației munci
torești-revoluționare implică, în procesul perfecționării sale neîncetate, mun
că și o înaltă pregătire pentru muncă ; implică responsabilitate pentru soarta 
proprietății socialiste, pentru valorificarea deplină a tuturor resurselor țării; 
implică, in mod esențial, cerința ca fiecare să se integreze activ in viața co
lectivului din care face parte, să se pregătească temeinic, politic, profesional 
și cultural pentru a putea să contribuie efectiv, cu munca sa inalt calificată, 
cu opiniile și propunerile sale profund argumentate, la continua dezvoltare 
economico-socială a României socialiste.

Poporul este autorul noii istorii a patriei, scrisă în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Toate marile acte politice ale partidului și statului,' ale 
președintelui țării poartă girul întregului popor. Dar A CONSTRUI CU 
POPORUL a însemnat — și înseamnă in continuare — un susținut efort pen-, 
tru a face să devină tot mai active resursele de abnegație, de dăruire in 
muncă, de creativitate, de inițiativă ale întregii noastre națiuni. La fel cum 
A CONSTRUI PENTRU POPOR a cerut — și cere — strădanii neîncetate 
pentru a dura, la nivelul întregii noastre societăți, nu valori în sine, ci 
valori economice, politice, ideologice, sociale, care să contribuie la prospe
ritatea generală a întregii națiuni. Se demonstrează astfel, în modul cel mai 
concret, viabilitatea tezei secretarului general al partidului că SOCIALISMUL 
și DEMOCRAȚIA sînt inseparabile.

Pagină realizată de Adrian VASILESCU

de către Marea Adunare Națională, aceste 
documente au dobindit putere de lege.

Are bogate semnificații adoptarea, de 
către Marea Adunare Națională, a legii cu 
privire la funcționarea si atribbtiile Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, organism democratic larg reprezen
tativ. de partid și de stat, investit cu prero
gative importante in elaborarea planurilor și 
prognozelor, in solutionarea unor probieme 
fundamentale ale progresului multilateral 
al patriei. Acest organism, a cărui activi
tate se desfășoară sub conducerea pre
ședintelui Republicii Socialiste România, 
are in componenta sa cadre de conducere 
de partid și de stat, reprezentanți ai con
ducerilor ministerelor și organizațiilor cen
trale. Legea prevede, de asemenea, pre
zenta. intre membrii Consiliului Suprem, a 
50 de muncitori desemnați de Consiliul 
National al Oamenilor Muncii din rindul 
membrilor săi ; a 30 de membri ai coope
rativelor agricole de producție și munci
tori din întreprinderile agricole de stat și 
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, 
desemnați de Consiliu] Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, dintre membrii aces
tuia ; a 25 de intelectuali desemnați de Con
siliul Național al Stiintei și învâțămîntului. 
Acest larg forum democratic, ce unește cele 
mal bune forte de care dispune societatea 
noastră, are menirea de a asigura perfec
ționarea continuă a activității economico- 
sociale. concentrarea eforturilor întregului 
popor in direcțiile hotăritoare ale progresu
lui material și spiritual al tării.

De la tribuna Conferinței Naționale, 
secretarul general al partidului a arătat că. 

în societatea noastră, democrația reprezen
tativă are o importantă deosebită, dar cu 
anumite limite. „De aceea — a subliniat 
tovarășul Nicolae, Ceaușescu — am trecut 
la realizarea, in același timp, a unul nou 
cadru, al democrației directe. Considerăm 
că îmbinarea armonioasă a acestor două 
forme de activitate democratică deschide 
calea unei noi democrații, cu mult superi
oară oricăror forme de democrație de pină 
acum".

Iată ce stipulează, in acest sens. Consti
tuția ;

„Organizațiile de masă ți obștești 
asigură larga participare a maselor la 
viața politică, economică, socială, cul
turală a Republicii Socialiste Româ
nia".

Participarea directă la decizie se înfăp
tuiește în cadrul consiliilor oamenilor mun
cii — organe colective de conducere a în
tregii activități economico-sociale. Si in 
cadrul adunărilor generale ale oamenilor 
muncii — în calitatea lor de proprietari și 
producători, de adevărati stăpini ai tării, 
oamenii muncii răspund de buna gospodă
rire a mijloacelor din fiecare unitate, de 
dezvoltarea proprietății socialiste.

Participarea directă se înfăptuiește. în a- 
celasi timp, in cadrul unor forme institu- 
tionalizate cum sint : Congresul oamenilor 
muncii ; Congresul țărănimii — la care 
participă 11 000 de oameni ai muncii si ță
rani : Congresul științei si învătămîntului; 
Congresul educației politice și culturii so
cialiste și altele ; consiliile naționale pen
tru toate aceste domenii — cu activitate 
permanentă ; consiliile oamenilor muncii 
aparținînd naționalităților conlocuitoare ; 
alte forme de conducere democratică, in 
care mii si mii de oameni ai muncii, din 
toate domeniile de activitate. îsi spun 
tuvintul, hotărăsc asupra problemelor fun
damentale ale dezvoltării tării.

Participarea directă a întregului pop'or la 
decizie se înfăptuiește, cu deosebire, in 
cadrul amplu și cuprinzător al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste, sub 
conducerea Partidului Comunist Român.

Azi. in Republica Socialistă România, 
există și funcționează un puternic sistem 
al democrației muncitorești-revolutionare. 
ce îmbină în mod armonios democrația 
directă cu democrația reprezentativă •, un 
sistem care asigură participarea tuturor oa
menilor muncii, a întregului popor la con
ducerea tuturor sectoarelor de activitate, a 
întregii societăți.
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Tovarășul^ Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
URAREA ROSTITĂ CU NEMĂRGINITĂ DRAGOSTE ȘI ADÎNCĂ RECUNOȘTINȚĂ DE TÎNĂRA GENERAȚIE

„LA MULTI ANI, IUBIȚI CONDUCĂTORI, 
SPRE BINELE, SPRE GLORIA ÎNTREGULUI POPOR!"

(Urmare din pag. I) 

pionieri și șoimi ai patriei, tinere și 
tineri purtînd tradiționalul plug ale
goric, bice, buhaie, sorcove.

Pe platoul din fața sediului Co
mitetului Central, străjuit de brazi 
frumos împodobiți, domnește o 
atmosferă de voioșie caracteristică 
acestor momente în care poporul 
nostru se pregătește să primească 
Anul Nou.

Din rîndul colindătorilor se des
prind perechi de tineri și copii care 
adresează cele dinții urări :

Am venit, fii de muncitori, de țărani, 
de cărturari de cu zori 

Să vă aducem cinstiți gospodari, 
bravi conducători.

Cea mai aleasă, cea mai din inimă 
urare 

La a Republicii și-a Anului Nou 
sărbătoare I 

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
iubit și bun conducător 

Primiți recunoștința noastră-a tuturor 
Pentru a țării minunată cale 
De mari prefaceri, unice, epocale 
Primiți de la noi, tinerii și copiii 

din Plugușor 
Semnul dragostei pe care v-o poartă 

întregul popor.

Tovarășă Elena Ceaușescu, 
exemplul minunat al dumneavoastră 
Buchet de glnd și faptă e pentru viața 

noastră
Primiți deci azi, prin glasuri 

de uteciști, pionieri, copil

Pentru

Urarea cea mai caldă-a inimii. 
De „La mulți ani!“ cu împliniri 

și sănătate 
progresul patriei, 

pentru prosperitate !

adresate, din inimă, 
conducerea de partid

Sînt
pentru
stat, pentru clasa murtcitoare, 
nime, intelectualitate, pentru 
cetățenii țării :

urări 
și de 
țără-

Intregut popor, cu mie, eu mare. 
La ceas de bucurie, sărbătoare. 
Din inimă o sinceră urare : 
Sub flamuri de partid, biruitor 
Să force tot mai sus, spre vittor 
Si inflorească-al patriei pămint 
Spre culmi de măreție și avint.

în continuare, este omagiat marele 
eveniment din viața partidului și a 
țării — Conferința Națională a P.C.R. 
— care a adoptat hotărirl ce deschid 
noi perspective înfloririi patriei noas
tre socialiste.

Sint rostite cuvintele ce exprimă 
voința tineretului patriei de a acționa 
cu toată energia, alături de întregul 
nostru popor, pentru realizarea mă
rețelor obiective stabilite de înaltul 
forum al comuniștilor români :

Crescuți la marea școală-a bărbăției 
Noi, tinerii de azi ai României, 
Vom fi prezenți neîncetat, mereu 
Unde-i nevoie, unde e mai greu, 
Formind in fabrici, pe șantiere,

' o pe ogoare.
Schimbul de miine, schimbul. ...

oT sirsldefl

de onoare. 
In tot ce cutezăm, in tot ce vrem 
Ne sinteți permanent simbol suprem. 
De-aceea, ne angajăm azi unanim 
tn avanpostul noului să fim. 
Să-ndepllnm cu spirit avintat 
Chemările ce ni le-ați adresat. 
Cu conștiință vie și adincă. 
Să ne formăm prin muncă,

. pentru muncă,
Sd punerii zi de zi spre culmi solare 
Temei de fapte revoluționare.

de elan 
de con-

în acest timp, băieți și fete, re- 
prezentînd diferite profesii, execută 
cu virtuozitate dansuri tematice care 
ilustrează participarea plină 
a tineretului la vasta operă 
strucție socialistă a țării.

Acestui fierbinte jurămînt 
tură, cu fețele îmbujorate de bucu- 
Wdjt țt-pionierii și ăjîdi ■ eălelfrtai 
tinere vlăstare ale țării, șoimii pa
triei : ,

tsesflă-

Ne angajăm solpmn, de Plugușor, 
Să învățăm și să muncim cu spor 
Să fim spre culmi de comuniste eje 
Schimbul de miine-al patriei 

prospere.

Și șoimii patriei, iubit părinte. 
Vă mulțumesc cu inima fierbinte 
Pentru anii noștri care
Cresc ca florile sub soare

Acum, cînd poporul nostru, strîns 
unit in jurul partidului, al secreta
rului său general, sărbătorește îm
plinirea a 40 de ani de Ia proclamarea 
Republicii, colindătorii aduc prinosul 
lor de adincă dragoste și recunoș
tință eroicului Partid Comunist Ro
mân, încercatului său conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
călăuzește țara, cu înțelepciune și 
cutezanță -revoluționară, spre orizon
turi tot mai luminoase de progres 
civilizație : 
Azi, patruzeci de ani se-adună 
In a Republicii cunună 
Prilej ca țara-n unitate. 
In libertate, demnitate 
Să-și inalțe crezul ei lucid 
In jurul marelui partid.

Și

ii 
și

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sînt adresate, din partea tinerilor 
copiilor țării, emoționante urări cu 
prilejul apropiatei aniversări a zilei 
de naștere. Pe platoul unde se desfă
șoară sărbătoarea Plugușorului pă
trund tineri care poartă mari eșarfe 
tricolore și roșii. Pe fondul muzical 
al îndrăgitului cîntec patriotic „Parti
dul — Ceaușescu — România 1“ sînt 
rostite, cu înflăcărare, versuri :

Acum și-ntotdeauna, purtînd in glas 
emoție fierbinte 

Iubit conducător, iubit părinte
Vă spunem „La mulți anii" și fericire 
Ani mulți cu sănătate șl-mplinire.
Ne-ați dăruit cum am visat această 
Țară ce-a fost și fi-va-n veci

a noastră,

Ați inălțat-o către culmi de vise 
Spre comunism, spre zări

mereu deschise, 
I-ați dat un loc de cinste pe pămint 
Țară de oameni demni și de cuvint...

In 26 de ianuar
Cind peste munți și brazi va ninge iar. 
Un „La mulți anii" din inimi

vom rosti 
Tineri, copii, întreg acest popor 
Pentru al nostru drag conducător. 
Crescind mereu prin foc și bărbăție 
Spre-a țării libertate, spre-a țării 

măreție 
Serbăm o viață-a luptei necurmate 
Un om care n-a spus că nu se poate 
In drumul către țel și libertate.

De-aceea demn, partid, popor și țari 
Cu unică iubire vă-nconjoară, 
Cu dragoste aleasă și mindrie is-, - 
Pentru acel ce cu iubire vie 
A ctitorit o nouă Românie.

Prin vers, cîntec și dans, cei mal 
mici colindători — șoimii patriei 
— exprimă t o v^a r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu alese cuvinte de mulțu
mire pentru tot ceea ce au făcut și 
fac pentru ca toți copiii țării, al 
Întregii lumi să crească în liniște șl 
pace, să se bucure de o copilărie 
fericită, senină :

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi și buni conducători 
Părinți buni, ocrotitori. 
Vă mulțumim cu dragoste din nou 
La ceas sărbătoresc, de Anul Nou 
Pentru că-n pace demn trăim 
Si învățăm aici oameni să fim.

într-o atmosferă de bucurie, de 
satisfacție față de Împlinirile anului 
care se încheie, de optimism și de
plină încredere in anul ce vine, are 
loc predarea ștafetei către anul 
1988. în sunetele buciumului, lși fac 
apariția tineri și tinere care poartă 
cununa de spice, coșuri Încărcate cu 
fructe — simboluri ale rodniciei. Po
trivit tradiției este adus un plug 
împodobit cu brad.

Noul An 1988 — simbolizat de un 
șoim al patriei —rostește cu glas 
stăpinit de emoție urarea :

Bine v-am găsit aici 
Sănătoși, voioși, voinici l 
Nu vă uitați că sint mic 
In curind voi fi voinic 
Port in mine avintate 
Planuri noi și minunate 
Haideți către culmi, mai sus. 
Să facem ce ne-am propus. 
Iată, eu la drum pornesc, 
Gînduri bune vi doresc 
„La mulți ani I" cu sănătate 
Pace, viață, spor in toate 
Bucurie tuturor 
Partid, țară și popor.

„La mulți ani !“
tovarășe Nicolae Ceaușescu

Fiul cel mai drept și bun 
Al poporului român. 
„La mulți ani I"

tovarăși Elena Ceaușescu 
Ilustră luptătoare 
Pentru comunism, pentru pace,

pentru soare 
Să vă fie 
Anul Nou cu bucurie !

„Im mulți ani 1“ iubiți conducători 
Spre binele

spre fericirea 
spre gloria 

întregului popor I

Un grup de eopli se apropie 
c« t, emoție ade t o Yj,* g ă ș u 1 
Nicolae, -.Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de ceilalți tovarăși 
din conducerea partiduliff’și'Ytatului, 
pentru a-1 sorcovi, după datină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului răspund cu multă căldură, 
cu dragoste părintească urărilor 
adresate de copii.

Colindătorii aflați In marea piață 
intonează cunoscuta melodie „La 
mulți ani cu sănătate 1".

în această atmosferă entuziastă *_ 
luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România.

Urmărită cu viu interes șl deplină 
satisfacție, cuvîntarea a fost subli-' 
niată. in repetate rinduri. cu puternice 
aplauze, urale și aclamații. S-a 
scandat, cu înflăcărare: „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu șl poporul I“, 
„Ceaușescu—tinerii 1". „Ceaușescu— 

\ România — ocrotesc copilăria I", 
„Ceaușescu—pace I“, „Ceaușescu — 
La multi ani !“.

în aceste momente de aleasă săr
bătoare. a fost reafirmat legămintul 
tinerei generații de a urma îndem
nurile pline de căldură ale secreta
rului general al partidului, învățind 
fără’ preget, pegătindu-se temeinic 
pentru muncă șl viață. Acest ferm 
angajament se înscrie in hotărirea 
Întregului nostru popor de a acționa, 
cu dăruire și abnegație revoluționa
ră. pentru înfăptuirea planului pe 
1988. a tuturor prevederilor actualu
lui cincinal, pentru transpunerea în 
viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
pentru tnaintarea neabătută a patriei 
pe calea socialismului și a comunis
mului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au foto
grafiat In mijlocul colindătorilor.

Potrivit obiceiului, tinerii colindă
tori au fost invitați apoi la sediul 
Comitetului Central al partidului, 
unde le-au fost oferite daruri de 
Anul Nou.

40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII
în mari unități economice șl insti

tuții ieșene au fost prezentate expu
neri cu tema „Marile succese obținu
te de poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, in cei 40 de ani 
de Republică", urmate de programe 
artistice sub genericul „Omagiu pa
triei și partidului, conducătorului 
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
în cinstea aniversării Republicii, la 
Clubul C.F.R. „Unirea" din Pașcani 
a avut loc dezbaterea „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — perioada mari
lor transformări socialiste, progre
sului multilateral al patriei, a uma
nismului revoluționar și a păcii", iar 
la întreprinderea de tricotaje și per
dele „Șiretul" din aceeași localitaie 
a fost audiată conferința „Actul is
toric de la 30 Decembrie 1947 — 
începutul marilor prefaceri din viața 
țării și a poporului român". La nu
meroase așezăminte culturale din 
comunele ieșene, intre care Rugi- 
noasa, Miroslava, Vlădenl, Rădu- 

căneni, Podu Iloaiei, Belcești și al
tele, au fost organizate simpozioane 
cu tema „Anii Republicii — anii 
marilor împliniri socialiste".

Pe agenda manifestărilor dedicate 
acestui important eveniment din is
toria țării a figurat, de asemenea, o 
amplă suită de programe artistice 
intitulate „Eroi au fost, eroi sînt 
Încă". „Copilărie fericită sub soarele 
Republicii", „România — țară a 
păcii, Nicolae Ceaușescu — erou al 
păcii", „Omagiu Republicii", susți
nute in școli, licee și organizații pio
nierești din județul Iași.

★
La Ca»a de cultură a sindicate

lor din Focșani s-a desfășurat 
simpozionul omagial „Anii lumi
noși ai Republicii In Epoca 
Nicolae Ceaușescu". organizat de 
secția propagandă a Comitetului ju
dețean Vranceă al P.C.R. în cadrul 
simpozionului au fost puse in evi
dență marile înfăptuiri înregistrate 

in patria noastră in anii construcției 
socialiste, transformările revoluțio
nare care au avut loc si pe melea
gurile Vrancel în cea mai fertilă pe
rioadă din Istoria tării, pe care cu

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE 
ȘI CULTURAL-ARTISTICE

mindrie patriotică o numim „Epoca 
Ceaușescu". în încheiere, membri al 
cenaclurilor literare din muni
cipiul Focsani au susținut un 
vibrant program poetic dedicat 
patriei, partidului, celui mal iubit si 
stimat fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asemenea mani

festări — expuneri, simpozioane, e- 
vocări. urmate de bogate programe 
artistice omagiale — au avut loc și 
la casele orășenești de cultură din 
Adjud, Mărășești. Panciu și Odo- 

bești. precum si In alte localități ale 
județului.

★
.Anii Republicii, ani luminoși ai 

dezvoltării multilaterale a patriei 
noastre socialiste". „Republica în 
anii Epocii Nicolae Ceaușescu" sint 
genericele sub care la case de cultu

ră. cluburi muncitorești, cămine cul
turale si Scoli din județul Mureș au 
avut loc simpozioane, expuneri, dez
bateri. cicluri de filme documenta
re, concursuri de creație, alte mani

festări politico-educative si cultural- 
artistice. care au relevat mărețele 
înfăptuiri dobindite de poporul nos
tru. cu deosebire în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. Totodată, membrii cena
clurilor literare si ai cercurilor de 
creație, artiștii Teatrului Național 

șl studenții Institutului de teatru 
din Tg. Mureș au participat la 6eri 
literar-muzicale si cultural-artistice, 
la spectacole omagiale intitulate 
„România, plai de aur", „Partidul, 
Ceaușescu. România".

★
„Proclamarea Republicii — victo

rie de seamă a poporului român 
pentru libertate, democrație si pro
gres social". „Conducerea de către 
partid — chezășia marilor transfor
mări revoluționare în construcția si 
dezvoltarea socialistă a patriei" sint 
teme ale expunerilor, simpozioanelor 
și dezbaterilor organizate în unități
le economice, sociale si de cultură 
din Tg. Jiu. Motru. Ticleni. Tg. Căr- 
bunești. Novaci si Rovinari. Tot
odată. în cadrul „Decadei culturii 
gorjene". tn mai multe localități 
s-au desfășurat simpozioane despre 
Însemnătatea actului istoric de la 
30 Decembrie 1947. urmate de mon
taje literar-muzicale sl spectacole 

omagiale, iar la muzeul județean din 
Tg. Jiu a fost vernisată expoziția 
fotodocumentară „40 de ani de la 
proclamarea Republicii".

♦
La Academia Militară a fost pre

zentat simpozionul „România socia
listă la cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii" in cadrul că
ruia au fost reliefate mărețele trans
formări revoluționare petrecute in 
viața politică, economică și socială a 
patriei noastre, a armatei. Îndeosebi 
în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-Iea al partidului, numită cu 
aleasă recunoștință și profundă min
drie patriotică de întregul popor 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Simpozio
nul a fost urmat de o gală de filme 
avînd genericul „Un om. o inimă, o 
țară*" și de montajul llterar-muzical 
„Cinstim Republica", susținut de ar
tiști amatori, laureați ai Festivalului 
național „Ointarea României".
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BIIANTUL MUNCII PATRIOTICE A TINEREI GENERAȚII PE ANUl 1987

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

■ SERBAREA „POMULUI DEIARN.
prilej de manifestare a dragostei și grijii 

partidului, a societății față de tinăra generație
Mult stimate și iubite tovarâșe 

Nicolae Ceauțescu,
In atmosfera de vibrantă și înălțătoare angajare patrio

tică, de uriaș efort creator, generată de orientările, 
tezele și ideile cuprinse in magistralul Raport prezentat 
Conferinței Naționale a partidului de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — Progra
mul de acțiune, de muncă și luptă al comuniștilor, al 
întregului popor — noi, toți tinerii și copiii tării, avem 
marea cinste și bucurie să vă raportăm că, actionind cu 
romantismul și dăruirea ce ne caracterizează munca și 
viata, am îndeplinit și depășit prevederile Programului 
privind participarea tinerei generații Ia realizarea unor 
obiective de dezvoltare economico-socială a României pe 
anul 1987.

Cu vie satisfacție vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că, puternic însuflețiți și mo
bilizați de chemările și îndemnurile inflăcărate pe care 
ni le-ați adresat in strălucita dumneavoastră cuvintare la 
Adunarea consacrată aniversării a 65 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 30 de ani de la înfiin
țarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, tinerii patriei încheie acest al doilea an al cin
cinalului 1986—1990 cu un bilanț rodnic, pe măsura grijii 
statornice de care ne bucurăm, a condițiilor minunate 
ce ne sint puse la dispoziție prin grija societății. Ast
fel, angajamentul organizațiilor de tineret și studenti a 
fost realizat in proporție de peste 124 la sută, iar cel al 
Organizației Pionierilor a fost depășit cu 5 la sută.

La campaniile agricole din acest an au luat parte peste 
șase milioane de uteciști și pionieri, care au executat 
lucrări de întreținere a culturilor, combaterea eroziunii 
solului, puneirea in circuitul agricol a unor noi suprafețe 
de teren, plantarea pomilor fructiferi și Întreținerea live
zilor. stringerea și depozitarea corespunzătoare a re
coltei.

Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am acționat și acționăm permanent 
pentru ca fiecare dintre cele 15 șantiere naționale, 41 șan
tiere județene și 136 șantiere locale să se constituie in 
tot atitea adevărate șooli de educare comunistă, patrio
tică și revoluționară, prin muncă și pentru muncă, a 
tineretului, numai in acest an fiind realizate lucrări in 
valoare de peste 3,7 miliarde lei. La loc de cinste se 
Înscriu, prin rezultatele obținute, șantierele naționale ale 
tineretului de la combinatele miniere Motru și Rovinari, 
de Ia amenajarea complexă a riului Dîmbovița, de la 
Canalul Dunăre — București și sistemul de îmbunătățiri 
funciare Sculeni — Țuțora — Gorban, unde, pe baza 
orientărilor și sarcinilor pe care ni le-afi trasat, tinerii 
brigadieri participă cu entuziasm și dăruire la edificarea 
unor noi și importante obiective economice pe harta 
patriei.

Urmărind permanent să formăm in rindul tuturor cate
goriilor de tineri — proprietari, producători, beneficiari ai 
avuției societății — o gindire și o atitudine economică 
Înaintată, pe baza principiilor autoconducerii muncito
rești, am intensificat și diversificat acțiunile de recupe
rare și reintroducere in circuitul productiv a tuturor 
restfrselor refolosibile. Vă raportăm că în anul 1987 orga
nizațiile de tineret, studenti și pionieri au colectat șl 
predat 300 de mii tone metale feroase, peste 4 mii tone 
metale neferoase, circa 40 de mii tone hirtie, 125 mili
oane ambalaje de sticlă, precum și alte cantități de ma
teriale.

Totodată, am acționat pentru creșterea contribuției 
ntecișlilor șl pionierilor la buna gospodărire și înfrumu
sețare a orașelor și localităților, a întreprinderilor unde 
muncesc și invață, precum și la realizarea unor importante 
obiective edilitare, culturale și social-gospodărcști.

Insușindu-ne intru totul înaltele exigențe comuniste, re
voluționare ce se desprind din istoricul Raport prezentat 
de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a partidului, 
sintem pe deplin conștient! că bilanțul muncii .noastre 
putea fi mai bogat, dacă am fi valorificat într-o mai mare 
măsură întregul potențial material și uman de care dis
punem, dacă am fi acționat și mai energic pentru a 
elimina definitiv, din întreaga noastră activitate, lipsurile 
și neajunsurile.

Vă incredințăm in mod solemn, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toti tinerii și copiii 
României socialiste sini animați de convingerea de 
nestrămutat că hotăririle Congresului al XlII-lea, Confe
rinței Naționale ale partidului deschid in fața comuniștilor, 
a tinerei generații, a întregului popor, cel mai luminos și 
măreț program de muncă și luptă revoluționară, pentru 
înfăptuirea căruia trebuie să ne consacrăm toate forțele, să 
acționăm cu întregul romantism revoluționar, cu iot 
spiritul de sacrificiu al vîrstei noastre. Știm că nu este 
ușor, că va trebui să învingem multe obstacole și greutăți, 
dar avem deplină încredere in profunda justețe a poli
ticii partidului și statului nostru și ne angajăm să acțio
năm întotdeauna, în orice împrejurare, ca tineri comuniști, 
ca tineri revoluționari, avînd ca strălucită călăuză mi
nunatul dumneavoastră exemplu, insuflețitoarele chemări 
și îndemnuri pe care ni Ie adresați.

Acum, in preajma sărbătoririi a 40 de ani de la procla
marea Republicii și in pragul Anului Nou, vă rugăm, cu 
cea mai vie emoție și cu cel mai profund respect, să ne 
îngăduiți să vă adresăm dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu urările noastre fierbinți și tinerești, de nesecată 
putere de muncă, multă sănătate și fericire, pentru a 
conduce cu aceeași cutezanță și clarviziune destinele 
partidului și poporului, împlinind astfel visul nostru de 
aur — făurirea socialismului și comunismului pe pămintul 
străbun și mereu mai tînăr al eternei Românii.

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Este în tradiție ca, la sfîrșit de an calendaristic, să se organizeze 
„Pomul de iarnă". Și in acest an, copiii țării se vor bucura din plin de 
tradiționala sărbătoare, partidul și statul, întreaga societate pregătindu-le 
frumoase daruri. Organizațiile de masă și obștești au asigurat fonduri 
de aproape 258 milioane lei, sumă sporită cu peste 13 milioane lei față 
de „pomul" anului 1986. La aceste fonduri se adaugă dorurile realizate 
prin muncă voluntară de organizațiile locale ale femeilor și de unitățile 
UCECOM.

Cei 4 milioane de copii care se adună in aceste zile In Jurul 
serbărilor „Pomului de iarnă" au prilejul să participe la spectacole dis
tractive, la numeroase alte acțiuni politico-educative și cultural-ortistice, 
cu un bogat conținut patriotic, revoluționar. La rindul-lor, copiii, prin cin- 
tece și versuri, își exprimă dragostea și recunoștința fierbinte față de partid, 
față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui viață 
este consacrată, cu nețărmurit devotament, Rropășirii națiunii, viitorului 
fericit al patriei. Este viitorul pe care generația de azi II pregătește 
copiilor țării, care vor prelua miine ștafeta construirii noii societăți pe 
pămintul României.

Prezenți la fața locului, la manifestările prilejuite de serbarea 
„Pomului de iarnă“, corespondenții noștri ne-au transmis ieri la 
redacție din:

IAȘI
Tradiționala și emoționanta ser

bare a „Pomului de iarnă" a pri
lejuit și in acest an celor peste 
100 000 de copii din municipiul Iași, 
din celelalte localități ale județu
lui momente de bucurie și plăcute 
Burprlze. în toate întreprinderile și 
instituțiile, in școli și grădinițe. Ia 
căminele și leagănele de copii, 
darnicul Moș Gerilă și-a deșertat 
cu generozitate sacul cu jucării, cu 
dulciuri și alte frumoase cadouri 
mult așteptate de către cei mici.

Și pentru ca bucuria copiilor să 
fie deplină, iar darurile cit mai 
substanțiale, sindicatele din între
prinderi. comisiile de femei, orga
nizațiile de pionieri au luat din 
vreme măsuri pregătitoare. Comi
siile de femei din orașul Pașcani, 
îndeosebi cele de la „Integrata de 
in". întreprinderea de traductoare și 
regulatoare directe, întreprinderea 
de tricotaje și perdele și întreprin
derea de scule și accesorii speciale 
au confecționat obiecte de îmbră
căminte, pe care le-au oferit co
piilor de la Casa de copii preșco
lari.

Ieri ne-am aflat pe una dintre 
cele mai moderne platforme indus
triale ale Iașiului, da Combinatul 
de utilaj greu. ctitorie ie
șeană a „Epocii Nicolae Ceaușescu",

BRAȘOV
în aceste zile premergătoare so

sirii noului an, în întreprinderile, 
instituțiile, casele de cultură, ca
sele de copii din municipiul Bra
șov s-au organizat și se organizea
ză serbarea „Pomului de iarnă". 
Pretutindeni au loc spectacole cul- 
tural-artistice și educative, prezen
tate de mii de pionieri și elevi, iar 
Moș Gerilă împarte cu generozi
tate daruri copiilor. La nivelul 
municipiului Brașov vor fi oferite 
în acest an daruri in valoare de 
peste 5,4 milioane lei. cu circa 15 
la sută mai mult decît în anii tre- 
cuți. De aceste daruri vor beneficia 
circa 150 000 copii, adică mai mult 
de o treime din populația Brașo
vului. în afara acestor sume ofe
rite de sindicate, alte 6 unități e- 
conomice puternice au oferit, sepa
rat. daruri pentru miile de copii 
care vizitează cele trei orășele ale 
lor. care și-au deschis porțile în 
zona centrală a municipiului și in 
cartierele Tractorul și Steagul 
Roșu ; cartiere care, fiecare, găz-

unde. Intr-un emoționant cadru, 
s-a desfășurat serbarea „Pomului 
de iarnă". în prezența conducerii 
unității, a reprezentanților organi
zațiilor de partid, de masă și ob
ștești li s-a vorbit copiilor despre 
realizările poporului român în anii 
socialismului, despre copilăria ior 
fericită, asigurată prin grija pă
rintească a partidului și sta
tului nostru. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au fost împărțite 
mult așteptatele daruri. „Pentru 
cei aproape 7 000 de copii, ai celor 
care lucrează în combinatul nostru
— ne spunea Mihai Verdeș. pre
ședintele sindicatului — oferim as
tăzi daruri de mai multe sute de 
mii de lei". în acest cadru sărbă
toresc, copiii de la grădinița com
binatului au mulțumit pentru daru
rile oferite, prezentînd un frumos 
spectacol de cintece, jocuri și ver
suri. sugestiv intitulat „Ceaușescu
— România ocrotesc copilăria".

Astfel de spectacole au loc. In a- 
ceastă săptămînă. șl în alte orășele 
ale copiilor amenajate în munici
piul Iași, la casele pionierilor și șoi
milor patriei, în cluburile de va
canță, peste tot unde răsună voioa
sele glasuri de copii. (Lupa Con
stantin).

duiesc astăzi un număr de copii 
cam cit găzduia întregul oraș Bra
șov imediat după război. Alte opt 
unități economice au oferit și ele 
daruri pentru copiii din leagănele 
de copii și unitățile medicale.

Dintre unitățile economice puter
nice ale municipiului Brașov 
ne-am oprit Ia serbarea „Pomului 
de iarnă" ce a avut loc ieri la în
treprinderea de autocamioane. Sala 
clubului, ca și programul prezentat 
au oferit miilor de copii ai munci
torilor de aici clipe de neuitat. 
Cu emoție au urmărit secvențe din 
spectacolul cultural-artistic închi
nat lor. întîmpinindu-1 cu cintece 
și poezii pe Moș Gerilă, deosebit 
de generos și în acest an, prin da
rurile pe care Ie-a făcut. Aseme
nea daruri au oferit copiilor oa
menilor muncii și comitetele sin
dicale de la „Tractorul" (în valoa
re de peste 600 000 lei), „Rulmen
tul" (aproape 300 000 lei), ca și ce
lelalte întreprinderi brașovene. (Ni
colae Mocanu).

DOLJ
. La Craiova și Filiași, la Dăbuleni 
și Calafat, la Segarcea și Poiana 
Mare — in toate cele 100 de orașe 
și comune doljene ; la „Electropu- 
tere" șl întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole, la întreprinde
rea de transformatoare și motoare 
electrice Filiași, la OLTCIT sau la 
C.A.P. Băilești, ce deține înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" — în toate unitățile indus
triale. agricole, social-culturale se 
desfășoară în aceste zile serbări ale 
„Pomului de iarnă", la care parti
cipă peste 115 000 copii, ce benefi
ciază de daruri în valoare de 
aproape 5 milioane lei.

Un asemenea eveniment a avut 
loc ieri. 29 decembrie, la întreprin
derea de confecții Craiova, unitate 
care lucrează aproape exclusiv pen
tru export. Frumoasă coincidență. 
Serbarea „Pomului de iarnă" a co
incis aici cu.„ sărbătorirea a încă 
două evenimente din viata între
prinderii: Împlinirea a două decenii 
de cînd unitatea s-a mutat in casă 
nouă și realizarea planului anual la 
principalii indicatori de plan, cu o 
producție fizică suplimentară in va
loare de aproape 50 milioane lei.

Printre participant am zărit pe 
Florica Babalîc, mamă a 5 copii : 
Mirela, Nicu, Ilie, Gheorghiță și

COVASNA
împreună cu oameni ai muncii, 

copiii județului Covasna, asemenea 
acelora din întreaga țară, cinstesc 
a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii cu sentimente de aleasă 
recunoștință pentru minunatele 
condiții de viață și învățătură 
create in anii socialismului și mai 
cu seamă în Epoca de aur 
a patriei noastre — „IJpoca 
Nicolae Ceaușescu". Sărbătoarea 
„Pomului de iarnă", desfășurată in 
acest an în județul Covasna sub 
genericul „Lumea minunată a co
pilăriei". a prilejuit un bilanț al 
activității la Învățătură și muncă 
al pionierilor, școlarilor și șoimilor 
patriei, urmat de spectacole cultu
ral-educative, montaje literar-ar- 
tistice și muzicale, seri de poezie 
și cîntece. prin care s-a exprimat 
optimismul, încrederea în viitorul 
luminos al patriei, în luciditatea 
oamenilor care vor alunga coșma
rul războiului de pe pămint.

Organizațiile de sindicat și 
femei, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderi și institu
ții, comitetele de părinți au ținut 
ca sărbătoarea „Pomului de iarnă" 
să aducă tuturor copiilor momente 

< de bucurie, de trăire Intensă a 
unor inălțătdâre sentimente de 
mîndrie pentru că s-au născut și 
cresc sub razele strălucitoare ce 
scaldă străvechiul pâmînt al 
neamului nostru. '

Sărbătoarea copiilor coincide cu 
aniversarea a 10 ani de la inființa-

SLOBOZIA
Sărbătoarea „Pomului de iarnă", 

așteptată cu nerăbdarea copilăriei, 
a copilăriei care așază emoția în 
inimi și ginduri, încrustind-o în is
toria fiecărei vieți, a sosit din nou 
și la Slobozia. A sosit acum în
cărcată cu mult mai multe daruri 
decît in anii trecuți, crengile bra
zilor aplecindu-se sub greutatea ca
dourilor.

Sărbătoarea „Pomului de iarnă" 
ne convinge de fiecare dată că ea 
este Ia fel de puternic trăită și de 
părinți, dar mai ales de bunici — 
care cunosc mai bine diferența — 
cu adevărat incomparabilă — între 
copilăria lor,și bucuria vieții feri
cite pe care o au asigurată nepoții 
lor.

Am urmărit Ia școlile generale 
nr. 4, 5 și 7 și la casa de copii 
școlari din municipiul Slobozia ser
bările „Pomului de iarnă". în jurul

Margareta. Emoționată, ne spune ! 
„Frumoasele daruri pe care le-au 
primit ei azi se adaugă frumosului 
dar pe care l-a primit familia mea 
chiar în aceste zile de la întreprin
dere — un apartament cu 4 camere. 
Iată de ce mulțumesc din adîncul 
inimii partidului și statului, condu
cătorului nostru stimat și apreciat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru grija ce o poartă copiilor și 
părinților lor". La fel de emoțio
nată față de atmosfera cu totul 
deosebită în care s-a desfășurat în 
acest an sărbătorirea „Pomului de 
iarnă", a fost și Rodica Buzatu, 
mamă a 4 copii, unul mal frumos 
decit altul. „Am venit aici... o dată 
cu întreprinderea, adică acum 20 
de ani. Sint mindră că lucrez în 
această unitate, modernă, că cel 4 
copii ai mei beneficiază de condi
ții minunate de Învățătură și viață".

In cadrul programului artistic 
susținut de copiii de la grădinița 
întreprinderii, aceștia și-au ma
nifestat, prin vers și cînt, dragostea 
nețărmurită față de patrie, partid 
și popor, față de conducătorul 
nostru iubit, hotărîți să ducă mai 
departe opera începută de părinții 
lor, să construiască socialismul și 
comunismul pe pămintul patriei. 
(Nicolae Băbălău).

rea cellei mai mari întreprinderi 
in județul Covasna, rod al politicii 
partidului nostru de amplasare 
rațională a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul patriei — între
prinderea de mașini agregate și 
subansamble auto. Aici, la serbarea 
„Pomului de iarnă", muncitorii 
Alexandru Farkaș, de la secția 620
— tratament termic, tatăl a 4 copii. 
Dinei Manole de la secția 530 — 
axe motoare, tatăl a 3 fetițe, șl 
Alexandru Kovacs de la secția 330
— mașini agregate, tatăl a 4 copii, 
au ținut să exprime mulțumirea 
familiilor lor pentru grija părin
tească ce o poartă partidul și 
statul nostru dezvoltării multilate
rale a țării, a fiecărui județ, baza 
egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, indiferent da 
naționalitate.

Cu prilejul sărbătoririi „Pomului 
de iarnă", numeroși copii care au 
realizat valoroase lucrări cu ocazia 
unor concursuri, expoziții și a altor 
întreceri, care s-au distins la în
vățătură și comportare, in activi
tatea de organizație, cultural-artis- 
tică șl sportivă, au primit diplome, 
fanioane, insigne și cărți- Totodată, 
copiii din jUdcțitF Covâsha bu' 
primit diferite cadouri. în valoare 
de peste 2 milioane de lei, iar 
orășelul copiilor din parcul munici
piului Sfintu Gheorghe a oferit și 
de această dată micilor săi vizita
tori momente de bucurie și satis
facție. (Constantin Timaru).

brazilor împodobiți șl al darurilor 
am fost martori la adevărate săr
bători ale sufletelor, trăite de toți 
cei prezenți, indiferent de virstă. 
Elevii au prezentat spectacole in 
care erau îngemănate cintecele și 
dansurile ce exprimau din plin 
bucuria unei copilării fericite, cu 
versurile închinate partidului și 
țării, conducătorului iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. omului de 
știință de renume mondial, tovarășa 
Elena Ceaușescu, care sint deopo
trivă părinții și prietenii tuturor 
copiilor din România.

Pentru cei mai tineri locuitori ai 
municipiului Slobozia, sărbătorile 
„Pomului de iarnă" continuă. Aces
te zile, zile de vacanță, sint cu 
adevărat un buchet de surprize, de 
profunde amintiri, care vor rămine 
înscrise în cartea de istorie a co
pilăriei. (Mihai Vișoiu).

j------ - REPUBLICII LA CEAS DE SĂRBĂTOARE
i Un imn al libertății
\ Republică, mirabilă Cetate,
( Prin noi, popor de ctitori, ziditori,ț Pe chipul tău, luminile s-adună,

Precum in steag la ceas de sărbători.

i Republică, un imn al libertății,
. Rostit prin tot ce inălțâm mereu
, Cu gindul ți cu inima, cu fapta,

Uniți ți demni la bine ți la greu.

Republică, tărîm al cutezării: 
întruna aripile se deschid 
Spre orizont înalt: avem în frunte 
Un înțelept ți glorios Partid.

Republică, simbol profund de pace, 
Ne vrem un singur front ți ne dorim, 
Planeta vieții să răminâ-albastrâ 
Și țărmul românesc mereu sublim I

Republică ce porți cununa mindră 
A patruzeci de ani bravi, luminoți, 
Noi, douăzeci ți trei de milioane, 
Urcăm sub stema ta, victorioțil

Republică ce ai ca Prețedinte 
Eroul, ți-i sintem contemporanii 

i Noi, glorie cînd îți urăm din inimi,
Conducătorului ii spunem: „La mulți ani I"

Adrian MIERLUȘCA

Uniți, spre vremuri 
viitoare
Te străjuiesc Carpații veciei românețti, 
iți scaldă valul mării dogorite țarinii, 
ți ețti mai mult ca pîinea cu care ne hrănești 
ori aerul cu care ne-mprospătezi plăminii

Plătită ți-a fost vrerea de-a nu trăi-n genunchi 
cu-nsingerări, cu jertfe, cu flăcări ți răzmeriți 
Pe vatra ta, olaltă, azi, ca un singur trunchi 
ne inâlțăm sub nimbul izbinzii ce o meriți.

Și pentru noi, ca tine în lumea-ntreagă nu-i 
o alta mai frumoasă, pe păminteana sferă. 
Magnifica-ți luminâ-n columne ți statui 
o vor citi urmații in comunista eră.

Căci tu desferici zorii pe unde pații-ți treci 
ți oglindirea bolții ne-o faci ți mai albastră. 
O, patrie slăvită! — ai tăi sintem pe vecii 
Republică slăvită I — tu ețti pe veci a noastră.

Franz LlEBHARD

Pe drum de glorii
Din toate ale graiului cuvinte,
O, Patrie, cuvintul cel mai sfint 
e numele-ți, ce ți-l rostim fierbinte 
întotdeauna ca pe-un jurămint I

Și il purtăm in inimile noastre 
adine inscris cu strămoțețti culori 
de flacără, de griu, de zări albastre, 
lucind in vețnicie ca trei sori.

Căci mult mai mult ne ețti ca-ntreaga lume. 
Republică - prezent ți viitor.
Nemuritor iți ducem al tău nume 
pe drumul gloriei nepieritori

Cedomir M1LENOVICT
în românește de Victor TULBURE

Tărîm de vise îndrăznețe 
Republică, supremă frumusețe, 
tu — rai de flori, de cintece, de griiel 
Tărîm al unor visuri îndrăznețe 
ce se-mpletesc ți-n veac or să râmiiel

De cum sorbim văzduhu-ntîia oară, 
din prima clipă ce ne este dată, 
nici n-am putea trăi in altă țară 
decit pe glia-ți de Carpați rotată,

Acolo unde cerul se inclină 
ți iți sărută piscurile toate 
iar inima, de fericire plină, 
doar pentru tine-n pieptul nostru bate.

Al libertății tale sfint tezaur, 
noi il purtăm pe drumuri fără moarte, 
sub strălucirea epocii de aur 
ce-ți luminează slava-n veac, departe I

Victor TULBURE

(Urmare din pag. I)

noastre, a dovedit și dovedește o 
gindire riguros științifică, vizionară, 
o uriașă capacitate politico-organi- 
zatorică, o neprecupețită putere de 
muncă, o odincă încredere In ener
giile și forțele creatoare ale po
porului. In milioanele și milioanele 
da Inimi și de conștiințe ale țării, 
noul timp al ocesteia - timp de is
torice înfăptuiri — este și va rămine 
pentru totdeauna strîns legat de 
numele marelui său ctitor - „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

A patruzecea aniversare o Repu
blicii are loc la scurtă vreme dună 
ce șl-a încheiat rodnicele-i lucrări 
marele forum comunist al întregu
lui popor - cea de-a 5-a Confe
rință Națională a partidului, care a 
deschis noi și largi orizonturi mun
cii creatoare a poporului, înaintă
rii patriei pe calea progresului 
multilateral. Mîndru de treptele ur
cate în anii Republicii, adine con
vins că stă in puterea sa să dea 
viață tuturor proiectelor sale, îm
plinind astfel legitima aspirații, 
poporul nostru pășește încrezător 
șpre viitor, spre noile piscuri de ci
vilizație socialistă pe care docu
mentele Conferinței Naționale le 
prefigurează cu ștrălucire.

* I VII
*
I î*

*
*
} J*
J

tv
20.00 Telejurnal
20,40 Republica <0 tn Epoca de 

Aur a tării. O neîntreruptă 
carte a construcției. Docu
mentar (color)

21,05 Imn Republicii. Spectacol U- 
terar-muzlcal-coregraflc (co
lor)

ZI.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie și hi

drologie comunică timpul proba
bil pentru Intervalul 30 decembrie 
1987, ora 20 — 2 ianuarie 1988, ora 
20. !n țară : Vremea va fl caldă 
pentru această perioadă. Cerul va 
fl temporar noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, cu 
caracter local în regiunile nordi
ce, de vest și centrale și izolate 
în restul teritoriului. In zona 
montană precipitațiile vor fl șl 
sub formă de lapoviță șl ninsoa
re. Vîntul va prezenta unele in
tensificări la începutul Intervalu
lui în nordul Moldovei, precum și 
în zona de munte. în general, 
temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 2 și plus 8 gra
de, Iar cele maxime Intre 4 șl 12 
grade. Pe alocuri se va semnala 
ceață în cursul dimineții, lat în 
zona montană vor fi condiții de 
polei. In București : Vremea va 
fi caldă. Cerul va fl temporar no
ros. Posibilități pentru ploaie sla
bă, trecătoare. Vîntul va sufla 
slab ptnă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între zero 
șl 4 grade, iar cele maxime între 
8 șl 10 grade. Dimineața sa va 
semnala ceață «labă.
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MESAJE DE PESTE HOTARE 
CU PRILEJUL ANIVERSĂRI! REPUBLICII
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

Comitetul Centră! a! Partidului Comunist a! Uniunii Sovie
tice. Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale 
U.R.S.S., poporul sovietic vă adresează dumneavoastră. Comite
tului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România, întregului popor 
frate român cordiale felicitări cu prilejul importantului jubileu 
din viata țării dumneavoastră — cea de-a 40-a aniversare a zilei 
proclamării Republicii.

Munca plină de abnegație a poporului, amplificată de imen
sele posibilități creatoare ale socialismului. a transformat 
România, in perioada celor patru decenii, dintr-o țară cu o 
agricultură înapoiată intr-un stat industrial-agrar cu un po
tențial industrial și telinico-știintific modern.

Poporul sovietic a militat totdeauna pentru prietenie și relații 
multilaterale cu poporul frate român. înțelegerile convenite in 
cadrul convorbirilor aovieto-române la nivel înalt din mai 1987. 
privind lărgirea și aprofundarea conlucrării dintre U.R.S.S. și 
Republica Socialistă România în toate domeniile relațiilor 
bilaterale, precum și pe drena internațională, dau un nou impuls 
colaborării fructuoase, potrivit cerințelor actualei etape de dez
voltare a țărilor noastre. înfăptuirea acestor înțelegeri, dezvol
tarea relațiilor de prietenie și colaborării, cu un conținut și 
forme noi. sint de natură să asigure înaintarea fermă a celor 
două țări pe drumul construcției socialiste.

Vă dorim dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România îndeplinirea cu succes 
a hotăririlor Congresului al XÎII-lea al Partidului Comunist 
Român. înaintarea țării pe o nouă treaptă a progresului eco- 
riomic și social. Ne exprimăm încrederea că prietenia tradițio
nală sovieto-română și conlucrarea dintre țările noastre se vor 
dezvolta și în viitor, în interesul popoarelor noastre, al întăririi 
păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

X CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂUESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi de către poporul român a celei de-a 
40-a aniversări a proclamării Republicii, in numele Partidului 
Comunist Chinez, al guvernului și poporului chinez, vă adresăm 
dumneavoastră. Partidului Comunist Român, guvernului și 
poporului român cele mai calde felicitări.

Proclamarea Republicii reprezintă un eveniment de mare 
importanță în istoria României, marcînd trecerea României Ia 
o nouă perioadă a revoluției și construcției socialiste. în de
cursul celor 40 de ani. poporul frate român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, prin muncă asiduă, a făcut ca 
înfățișarea României să se schimbe radical. Poporul chinez se 
bucură sincer de succesele obținute de poporul român în con
strucția socialistă și urează poporului frate român să obțină 
noi si tot mai mari succese in înfăptuirea obiectivelor gran
dioase stabilite de cel de-a! XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și a sarcinilor mărețe trasate la recenta Con
ferință Națională a Partidului Comunist Român.

Fie ca Republica Socialistă România să înflorească și să 
prospere !

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre China și 
România să se dezvolte necontenit 1

ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

LI PENG
Premier interimar al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii 
în România am plăcerea ca. in numele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu per
sonal. să vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului .Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste 
România si poporului român cele mai călduroase felicitări și 
salutări frățești.

Proclamarea Republicii în Români» a constituit un eveniment, 
de cotitură istorică în lupta poporului român pentru eliberarea 
națională și socială.

în cei 40 de ani de Ia proclamarea Republicii, sub steagul ei. 
poporul român a obținut succese strălucite în revoluția și con
strucția socialistă.

Poporul coreean se bucură sincer de progresele mari pe care 
le-a înregistrat poporul frate român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român in frunte cu dumneavoastră, in consolidarea 
bazei- tehnico-matenale socialiste și în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, precum și de noua epocă de 
prosperitate națională pe care o trăiește.

Cu această ocazie vă adresez dumneavoastră și poporului ro
mân sincere urări de succese tot mai mari în lupta consacrată 
traducerii in viață a hotăririlor recentei Conferințe Naționale 
a Partidului Comunist Român, pentru prevenirea pericolului 
unui război nuclear în Europa și transformarea zonei Balcani 
într-o zonă a păcii și colaborării, liberă de arme nucleare și 
chimice.

Folosesc prilejul pentru a-mi exprima convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre cele două partide țări și 
popoare se vor dezvolta tot mai puternic, ir..spiritul celor con
venite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor' dintre noi.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate 

Coreene

Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central

■ al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului ANDREI ANDREEVICI GROMÎKO
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

Tovarășului NIKOLAI IVANOVICI RÎJKOV
■■ Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi

liului de Stat. Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. popoarelor sovietice felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Folosim această ocazie pentru a ne exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare rodnică dintre partidele, țările și popoarele noastre 
se vor dezvolta continuu, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor româno- 
sovietice la nivel înalt.

Vă dorim dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovie
tică noi și tot mai mari succese in edificarea societății socialiste dezvoltate, 
în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.. in reali
zarea nobilelor idealuri de pace, securitate și progres in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

' CONSTANTIN DÂSCÂLESCU •
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Industria județului Covasna a îndeplinit 
planul anual la producția-marfă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Centra! al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Polone și a! poporului polonez, vă transmi
tem dumneavoastră și. prin intermediul dumneavoastră, poporu
lui român salutări cordtale șl cele mai bune urări eu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări jubiliare a proclamării Republicii în 
România. .

Actul de la 30 Decembrie 1947 constituie un eveniment de 
seamă în istoria poporului român. Proclamarea Republicii a 
însemnat-intrarea României intr-o nouă etapă de dezvoltare 
edificarea orinduirif de echitate socială. Sub conducerea parti
dului comunist, poporul român a pășit pe calea construcției 
socialiste, devenind membru al comunității socialiste șl asigu- 
rind, prin aceasta, condițiile dezvoltării rapide economico-so- 
ciale a patriei sale în toate domeniile.

Sintem profund convinși că relațiile de prietenie tradițională 
și colaborare dintre partidele, statele și popoarele noastre, 
conlucrarea în cadrul alianței politice defensive a Tratatului 
de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
se vor extinde ș! întări in continuare. în avantajul dezvoltării 
cu succes a Poloniei și României, al cauzei păcii și socialismu
lui în lume.

Vă adresăm dumneavoastră, stimați tovarăși, și întregului 
popor român urarea de noi înfăptuiri .in edificarea societății 
socialiste și dezvoltarea în continuare a Republicii Socialiste 
România.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

ZBIGNIEW MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, al guvernului și poporului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, precum și al nostru personal, vă adresăm dum
neavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului frate român un salut tovărășesc și 
cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
proclamării Republicii,

Acesț eveniment de seamă din istoria modernă a tării 
dumneavoastră a creat premisele pentru Înfăptuirea unor 
transformări politice și social-economice fundamentale. Apreciem 
rezultatele pe care poporul român le-'a obținut pe calea con
strucției socialiste, sub conducerea partidului comunist, in 
colaborare cu Uniunea Sovietică și celelalte țări ale comuni
tății socialiste. Urmărim cu simpatie eforturile creatoare ale 
oamenilor muncii din patria dumneavoastră pentru realizarea 
hotăririlor celui de-al XITI-lea Congres și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român.

Sintem profund convinși că prietenia și colaborarea dintre 
partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta cu succes 
și in viitor, in interesul luptei comune pentru pace, dezarmare 
și progres social în lume.

Vă urăm dumneavoastră, stimați tovarăși, tii’turor comuniști
lor români și poporului muncitor noi succese in edificarea 

< .societății:,socialiste, in munca pentru înflorirea multilaterală a 
Republicii Socialiste România.

MILOS JAKES -
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele 

Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
îmi este plăcut să vă transmit cete mai călduroase și sincere 

felicitări in numele poporului, al Partidului Comunist, al Con
siliului do Stat și al Guvernului Republicii Cuba, cu ocazia celei 
de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii.

30 Decembrie 1947 a "reprezenta^ pentru România începutul 
transformărilor economice, politice și sociale pentru construirea 
societății socialiste sub conducerea Partidului Comunist Român, 
care astăzi acționează pentru înfăptuirea obiectivelor celui de-al 
XTII-lea Congres. Această aniversare are loc in momente de 
mire semnificație istorică, in care omenirea salută semnarea 
încurajatoare a primului acord de dezarmare între Statele Unite 
ale Americii și Uniunea Sovietică, ce deschide posibilitatea 
opririi cursei înarmărilor și transferării ca. ajutor pentru dezvol
tare a resurselor destinate unui război capabil să extermine 
ființa omenească. contribuind în acest mod la soluționarea 
problemelor grave care apasă o parte importantă a populației 
planetei noastre.

Folosesc acest prilej pentru a vă reafirma convingerea că 
relațiile de prietenie și cooperare existente intre Cuba și Româ
nia vor continua să se întărească în interesul celor două țări, 
al cauzei socialismului și comunismului.

Vă urez, stimați tovarăși, noi succese în. edificarea socialismu
lui, bunăstare și prosperitate poporului frate român.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central

. al Partidului Comunist din Cuba, 
' .. Președintele Consiliului de Stat

și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

La 29 decembrie, industria ju
dețului Covasna a îndeplinit pre
vederile planului pe acest an Ia 
indicatorul producției-marfă indus
trială, realizare pe care o consa
cră mărețului jubileu al Republi
cii. Ca urmare. în bilanțul pe acest 
an va fi inscrisă o producție su
plimentară in valoare de 100 mili
oane Iei. concretizată în aproape 
60 000 tone lignit de bună calitate, 
peste 400 mp țesături din bumbac, 
confecții-textile in valoare de pes
te 10 milioane lei, precum și alte 
produse necesare economiei națio
nale.

în telegrama adresată cu

acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii, de către Comitetul ju
dețean Covasna al P.C.R., se arată 
că au fost luate, totodată, măsuri 
organizatorice eficiente vizind buna 
pregătire a realizării ritmice a 
planului pe Î988 încă din prima 
lună a anului și că se va acționa 
cu toată energia și priceperea, cu 
totală dăruire patriotică, revolu
ționară pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce revin 
județului în acest cincinal.

ANUL SPORTIV LA ORA BILANȚULUI (IV)

■ ■ ■ a ■ ■

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii în țara dumnea
voastră prietenă, imi face plăcere deosebită să vă transmit, in 
numele meu personal și al poporului din Marea Jamahirie Arabă 
Libiană Populară Socialistă, cele mai sincere felicitări și cele 
mai bune urări, dorindu-vă multă sănătate și fericire, iar po
porului român prieten progres și prosperitate!

Colonel MOAMMER AL-KADHAFI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revo

luționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole, al poporului mongol, precum și al meu 
personal. Vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și poporului frate român cordiale felicitări 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii 
in România.

Proclamarea Republicii a constituit un moment important de 
referință în istoria poporului român, pentru edificarea socialis
mului. a unei vieți noi pe pămlntul României.

Ne bucurăm sincer că poporul frate român. în cei 40 de ani 
care au trecut, a obținut mari succese în toate domeniile eco
nomiei naționale. în dezvoltarea științei și culturii.

în această zi însemnată, permiteți-mi să vă adresez dumnea
voastră si poporului român urări de noi „succese în transpunerea 
in viață a hotăririlor Conferinței Națibnale și Congresului 
al XIII-lea ale Partidului Comunist Român, in opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, in lupta 
pentru pace,’ securitate și progres social ale popoarelor.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol. 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Convorbiri sovieto - vest-germano

Manifestări consacrate aniversării Republicii

MOSCOVA 29 (Agerpres!. — Mi
hail Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. l-a primit pe Franz 
Josef Strauss, prim-ministru al lan
dului Bavaria, președintele Partidu
lui Uniunea Creștin-Socială din

R.F.G., care întreprinde 6 vizită ofi
cială în, U.R.S.S. In cursul convorbi
rilor — relatează agenția T.A.S.S. — 
au fost examinate probleme ale rela
țiilor dintre U.R.S.S. și R.F.G.. ale 
dezarmării, securității Și cooperării 
pe continentul european și în lume.

Aniversarea, la 3fl Decembrie, a patru decenii de la proclamarea 
Republicii in România este marcată prin diferite manifestări ce au loc 
peste hotare. Cu aceste prilejuri sint evidențiate marile succese obți
nute de țara noastră fn anii dezvoltării socialismului, cu deosebire in 
perioada deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 
Casa prieteniei din Moscova a fost 
organizată o adunare festivă a repre
zentanților oamenilor muncii din ca
pitala sovietică.

Au participat P. G, Ghilașvili. 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., G. G. Ve
dernikov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. membri 
«i conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe. Ministerului Apărării, re
prezentanți ai Secției pentru relații 
externe a C.C. al P.C.U.S., ai condu
cerii centrale a Asociației de priete
nie sovieto-romftne.

In cuvintările rostite de L. D. Ka
zakov. membru a] C.C. al P.C.U.S., 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor Sovietice, vicepreședin
te al conducerii centrale a Asociației 
de prietenie sovleto-române. și de 
ambasadorul României în U.R.S.S., 
ș-a relevat importanța istorică a 
proclamării Republicii, act care a 
marcat o nouă etapă în istoria tării. 
S-au reliefat succesele obținute de 
poporul român in dezvoltarea social- 
economică și culturală a țării îndeo
sebi în ultimii 22 de ani, de cind la 
conducerea partidului și a tării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

S-a evidențiat evoluția pe o linie 
ascendentă a raporturilor de strinsă

prietenie șl colaborare dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, raporturi 
puternic impulsionate de convorbi
rile și înțelegerile convenite cu pri
lejul întilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul M. S. Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

In încheiere a fost prezentat un 
program artistic susținut de artiști 
de frunte din capitala Uniunii 
Sovietice.

PHENIAN 29 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea și ale Aso
ciației de prietenie coreeano-româ- 
ne. la Casa de cultură „Ciănlima** din 
Phenian au avut loc vernisajul ex
poziției „Imagini din România** și o 
gală a filmului românesc.

Importanța evenimentului de la 30 
Decembrie 1947. succesele dobindite 
de poporul român in anii care au 
trecut de la proclamarea Republicii, 
Îndeosebi in ultimii 22 de ani. au 
fost evocate de O Mun Han, vicepre
ședinte al Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea, vicepre
ședinte a! Asociației de prietenie 
coreeano-române. Au fost evidenția
te relațiile de strinsă prietenie șl co

laborare româno-coreene. care au la 
bază acordurile și înțelegerile dintre 
conducătorii de partid și. de stat ai 
celor două țări.

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — La 
Stockholm a fost organizată. sub 
auspiciile Asociației de .prietenie 
Suedia — România, o manifestare 
dedicată evenimentului. Semnificația 
proclamării Republicii In Istoria 
poporului nostru a fost evocată de 
Sven Osterberg. secretar executiv al 
asociației.

VIENA 29 (Agerpres) — Semni
ficația deosebită a actului de la 30 
Decembrie 1947, precum și marile 
realizări obținute de poporul român 
în anii Republicii, cu deosebire în 
ultimele două decenii, ce cu justi
ficată mindrie le numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu**. au fost relevate 
în cadrul unei adunări desfășurate 
ța Viena.

Cu acest prilej a fost organizată o 
expoziție de carte social-politică. la 
loc de frunte fiind prezentate opere 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Sint expuse, totodată, lucrări ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

OTTAWA 29 (Agerpres). — In ca
pitala Canadei â fost organizată o 
manifestare in cadrul căreia a fost 
vernisată o expoziție de fotografii 
reflectind ampla dezvoltare economi
că și socială a țării noastre din ulti
mele decenii.

Ședința Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
ședinței Seimului R. P. Polone. A 
fost prezentat, in prima lectură.

proiectul bugetului de stat al R. P. 
Polone pe anul viitor.

La lucrări a participat Wojciech 
Jaruzelski, prim-secrdȘar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

Lucrările Adunării Naționale a Puterii Populare 
din Cuba

HAVANA 29 (Agerpres). — Adu
narea Națională a Puterii Populare a 
Cubei a aprobat plănui unic de dez
voltare economică și socială a țării 
pe 1988, care prevede o creștere de 
2—3 la sută, in condițiile persisten
tei unor factori adverși ce au afectat 
economia in acest an — informează 
agenția Prensa Latina. Potrivit do
cumentului! sectorul industrial ur
mează să crească cu 1.5—2 la sută.

în timp ce exporturile vor trebui să 
sporească cu 5—6 la sută.

Parlamentul cubanez a aprobat, 
totodată, bugetul de stat pentru 1988.

In cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
Fidel Castro Ruz. prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba.

încheierea reuniunii la nivel înalt 
a Consiliului de Cooperare al Golfului

RIAD 29 (Agerpres). — La Riad 
s-au încheiat, marți, lucrările celei 
de-a VIII-a reuniuni la nivel înalt n 
Consiliului de Cooperare al Golfului 
— Arabia Saudiță Bahrein. Emira
tele Arabe Unite. Kuweit. Oman și 
Qatar. în comunicatul dat publi

cității participanții lansează un apel 
comunității internaționale pentru 
adoptarea de acțiuni menite să duc i 
la punerea în aplicare a rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. cu privire la încetarea războ
iului dintre Iran și Irak.

200 medalii pentru România
Una peste alta, se poate spune că 

ar.ui sportiv 1987 se încheie cu un 
bilanț bun.

Douăsprezece titluri de campioni 
mondiali și zece titluri de campioni 
europeni — pentru seniori : două
zeci și două de titluri mondiale uni
versitare — pentru studenți ; șase 
titluri mondiale sț paisprezece euro
pene — pentru juniori... Cum subli
niam si in primul articol din seria
lul nostru retrospectiv ce se încheie 
astăzi. în acest an sportivii noștri 
au urcat de 64 de ori pe cea mai 
inaltă treaptă a podiumurilor celor 
mai importante și relevante compe- 
tiții : campionatele mondiale si eu
ropene. De 64 de ori tricolorul ro
mânesc a fost înălțat pe cel mai 
înalt catarg, imnul nostru național 
fiind intonat de tot atitea ori în' 
cinstea și in onoarea sportivilor ce 
ne-au reprezentat atit de strălucit, 
a însăși mișcării sportive din tara 
noastră.'

Recapitulînd : La campionatele 
mondiale, sportivii români au cucerit 
deci 63 medalii (18 aur + 18 argint + 
27 bronz), nu mai puțin de 45 
(12 + 13 + 20) aparținînd seniorilor.

De la campionatele europene spor
tivii noștri au adus 91 de medalii 
(24 -1- 31 + 36). seniorilor revenin- 
du-ig 42 dintre ele (10 + 15 + 17).

Adăugind cele 43 medalii (dintre 
care 21 de aur) „recoltate** la Uni
versiada desfășurată în iulie la Za
greb. adăugind medalia de aur a 
handbalișților universitari, socotind 
și medalia de aur a fotbaliștilor ste- 
liști în Supercupa Europei, se ro
tunjește aproape un ..tezaur** de 200 
medalii turnate în aur. argint și 
bronz (desigur, fără a lua în calcul 
și campionatele balcanice, concursu
rile ..Prietenia** și alte competiții 
dintre cele care — după opinia 
noastră — nu dau adevărata măsură 
a potențialului sportiv cum o. dau 
campionatele continentale si cele 
supreme). Bilanțul este Simțitor su
perior celui de la finele anului pre
cedent! 1986, cind consemnam 130
medalii. Gheorqhe MITRO1

Anul sportiv 1987 se încheie, așa
dar. cu un bilanț bun. Dar tot atit 
de adevărat este că bilanțul putea 
fi foarte bun. Dacă... Dacă intr-o 
seamă de discipline (cum am ară
tat) băieții se ridicau și ei la nive
lul fetelor, sau măcar al juniorilor 
(care și ei i-au întrecut), dacă nu 
decâdcau surprinzător unele ramuri 
cu posibilități de medalii multe, dacă 
jocurile sportive nu continuau să ră- 
mfnă in urmă, dacă nu se manifes
tau o serie de deficipnte organizato
rice. In sfirșit. dacă toate sporturile 
aveau programate campionate euro
pene sau mondiale.

Cum bine se știe. 1987 a..tost, an 
preolimpic. Este. prin unnSre!'cu 
atit mai îmbucurător să constatăm 
că âe incheie cu un bilanț m»ț bo
gat — atit cit este 1 — un potențial 
sportiv în creștere puțind fi vestitor 
de performante de răsunet în anul 
1988.

Mișcarea sportivă din România 
dispune de condițiile necesare pen
tru a realiza in continuare progresul 
așteptat — atit pe plan intern, cît «1 
în arenele internaționale : bază ma
terială bine înzestrată (de la nivel 
local pînă la nivel olimpic), sportivi 
talentat! (mult! de valoare mondia
lă). tehnicieni de probată competen
tă (deosebit de apreciat! în 'urne), 
tehnologie de pregătire modernă 
(racordată la înaltele exigențe ale 
instruirii științifice). Se simte ne
voia sporirii considerabile a efortu
lui in sport — a efortului fizic in 
pregătire, a efortului de gîndire. a 
efortului organizatoric. Si se mai 
simte nevoia stringentă a întăririi 
ordinii și disciplinei în sport. Aceas
ta este, Împreună cu „tezaurul** de 
medalii pe care l-am elogiat, moște
nirea și datoria pe care anul sportiv 
ce se încheie o lasă anului sportiv ce 

«începe.
Cum se spune din moși-strămoși. 

Si cum se potrivește, miine anul 
se-nnoiește... Deci, noul an. 1988, cu 
bine !

B B B B B B B

Agențiile de presa 
ne scurt

UN AVION CU ZBOR LA MARE 
ALTITUDINE aparținînd forțelor 
militare americane a pătruns marți 
în spațiul 
reene. în 
din Marea 
menționînd 
spionaj aerian Împotriva R.P.D.C. 
au fost efectuate de avioane ame
ricane de nouă ori în cursul lunii 
decembrie și de peste 130 de ori 
in acest an. cere încetarea provo
cărilor militare, care duc la spo
rirea incordării in Peninsula Co
reea.

aerian al R.P.D. Ca
zona apelor teritoriale 

de Est. Agenția ACTC, 
că asemenea acte de

ÎNTÎLNIRE INTERAFRICANA. 
In capita'a Ciadului s-au încheiat 
lucrările celei de-a 23-a reuniuni 
la nivel înalt a Uniunii Economice 
și Vamale a statelor din 
t.rală a Africii, prin 
proiectului de buget al 
ți ei pe 1988, în cadrul 
nu fost decise Înființarea 
de resurse alimentare al
din regiune si crearea unei socie
tăți comunitare de asigurări.

zona cen- 
aprofcarea 
organiza- 
reuniunii 
unui stoc 

statelor

BUGET. Guvernul japonez a 
adoptat proiectul de buget pe anul 
1988, care se cifrează la 56,6 bilioa
ne de yeni. Noul buget a înregis
trat cea mai semnificativă majora
re din ultimii șase ani, fiind cu 4,8 
la sută mai mare decît cel din 1987. 
Cheltuielile militare totalizează 3,7 
miliarde yeni, ceea ce echivalează 
cu circa unu la sută din produsul 
național brut.

POPULAȚIA SUEDIEI numără 
în prezent 8 414 000 locuitori, notri- 
vit datelor publicate la Stockholm. 
Capitala țării are 431 000 de locui
tori.

COOPERARE REGIONALA. In
stitutul lnteramerican de cooperare 
pentru agricultură (7ICA1 va im
pulsiona in 1988 realizarea unui 
amplu program de reactivare a 
sectorului agricol și agroindustrial 
în America Latină și zona Carai
bilor. Noua inițiativă urmărește 
stimularea investițiilor în acest 
sector și asigurarea transferului de 
tehnologie.

CALAMITATE. O alunecare de 
teren produsă in munți in apropie
rea localității Buenos Aires din 
provincia peruană Chinca a pro
vocat moartea a 70 de persoane, 
iar așezarea, practic, a fost com
plet distrusă. Aproximativ 600 de 
familii au rămas fără adăpost. Au
toritățile au luat măsuri pentru 
acordarea de ajutor populației si
nistrate.

ORGANIZAȚIA MONDIALA A 
SĂNĂTĂȚII a anunțat că. în pe
rioada 16—23 decembrie. în 
au fost înregistrate incă 
noi cazuri de Îmbolnăviri 
dromul imunodeficienței 
te (SIDA).

lume 
1100 de 
de Sin- 

doblndi-
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NICOLAE CEAUSESCU

A PĂCII, SECURITĂȚII $1ÎNȚELEGERII
Înscriind edificarea securității europene drept obiectiv 

de prim ordin al politicii sale externe, România socialistă a 
acționat in toți acești ani pentru transformarea Europei in
tr-un continent al păcii, înțelegerii și securității.

în primul rînd dezarmării nucleare, înfăptuirii noii ordini economice

României socialiste 
expresii in extin- 

zările lumii, densi-

relațiilor 
de vizite

întreține 
pe toate

celei de-a XV-a sesiuni 
O.N.U., din 1960, o fost 
noastre' punctul intitulat :

se află în curs de elaborare un nou aseme- 
studiu.
Prezentarea, în 1975, la O.N.U. a documer- 

României In problemele

organizații internaționale : 
19 organizații ale țărilor 

cea mai mare parte negu-

istoria

LARGĂ DESCHIDERE CĂTRE

convorbiri cu peste 300 de șefi de

PUTERNICA AFIRMARE A ROMANIEI
SOCIALISTE ÎN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

„România și-a cîștigat mu Iți prieteni, simpatia și aprecierea popoarelor lumii pentru politica sa 
internațională de egalitate și conlucrare cu toate statele, pentru activitatea sa consecventă consacrată 
soluționării tuturor conflictelor numai și numai pe calea tratativelor, înfăptuirii securității și cooperării 
în Europa, dezarmării, și 
internaționale66.

Moment de însemnătate hotărîtoare tn 
națională, in lupta necurmată a poporului nos
tru pentru a fi pe deplin stăpin pe destinele 
sale, intr-o patrie liberă și independentă, 
proclamarea, in urmă cu patru decenii, a Re
publicii a deschis nu numai calea trecerii la 
făurirea orinduirii socialiste in România, la 
realizarea unor prefaceri social-economice fără 
precedent pe pămintul patriei, ci a însemnat, 
in același timp, începutul unui proces de tot 
mai amplă afirmare a țării noastre in concertul 
națiunilor.

tn toată această perioadă, și îndeosebi tn cei 
peste 22 de ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea, pornind de la interesele fundamentale 
ale poporului român și ale tuturor popoarelor 
lumii, partidul și statul nostru au promovat cu 
consecvență o politică externă activă, princi
pială și constructivă, de dezarmare, de colabo
rare cu toate statele, fără deosebire de orin
duire socială, o politică de pace in întreaga 
lume.

Această politică este indisolubil legată de 
numele și de strălucita activitate a secretarului 
general al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, genial strateg a 
tot ceea ce a înfăptuit țara noastră pe plan 
intern și in domeniul vieții internaționale, patriot

$1 revoluționar Înflăcărat, personalitate proemi
nentă a vremurilor noastre.

Se poate spune că in tot acest răstimp, de 
mari lrămîntări in viața internațională, de 
uriașe transformări sociale, de schimbări 
profunde in raportul mondial de forțe, nu au 
existat momente și probleme mai importante 
la care România, președintele ei să nu fi 
participat activ, să nu-și fi adus contribuția 
la soluționarea lor.

Astăzi, la cea de-a 40-a aniversare a Repu
blicii, țara noastră este bine cunoscută intregii 
lumi și unanim apreciată pentru demnitatea 
faptelor sale, pentru dăruirea și angajarea cu 
care a militat și militează in sprijinul celor 
mai nobile aspirații ale popoarelor — pacea, 
libertatea, progresul.

Însuflețit de hotărîrile istorice ale Congresu
lui al XlII-Iea, confirmate și dezvoltate creator 
de recenta Conferință Națională a P.C.R., 
poporul român iși manifestă, in acest moment 
aniversar, voința neclintită de a-și aduce și in 
viitor, In strinsă colaborare cu foitele democra
tice, realiste de pretutindeni, întreaga contri
buție pentru împlinirea dezideratelor vitale ale 
omenirii, de a trăi fntr-o lume mai bună, mai 
sigură și mai dreaptă.

Dinamismul activității internaționale a 
ți-a găsit una din cele mai semnificative 
derea neintreruptă a dialogului spre toate 
tatea și amploarea relațiilor sale externe conferind Republicii 
noastre o poziție cu valoare de exemplu in ansamblul rapor
turilor politice și economice mondiale.

• Dacă în urmă cu patru decenii România avea relații diplo
matice doar cu 25 de state, în prezent țara noastră 
raporturi diplomatice și economice cu 155 de state de 
continentele.

• Un rol hotărîtor în amploarea fără precedent a 
internaționale ale țării noastre l-au avut cele peste 200 
oficiale întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din întreaga lume.

• In același timp, toyarășul Nicolae Ceaușescu a avut pe 
pămîntul țării întilriiri și 
state și guverne.

• Partidul Comunist 
laborare cu 89 partide

Român întreține raporturi de co- 
comuniste și muncitorești, 55 partide 

socialiste și social-democrate și 66 partide și forțe politice de 
guvernămînt, organizații și mișcări de eliberare națională.

• Frontul Democrației și Unității Socialiste, Marea Adunare 
Națională, organizațiile de masă și obștești din țara noastră 
întrețin și dezvoltă legături cu circa 1 700 de formații și organizații 

organizații de femei, tineret și 
cu 120 de organizații inter-

politice, asociații profesionale, 
copii, mișcări pentru pace, precum și 
naționale neguvernamentale.

• România este afiliată la 401
14 organizații din sistemul O.N.U., 
socialiste și 368 alte organizații, în 
vernamentale.

• Țara noastră este membră a „Grupului celor 77" - din care 
fac parte 127 de țări în curs de dezvoltare — și participă ca invitat 
oermanent la reuniunile țărilor nealiniate.

In condițiile în care problema fundamentală a zilelor noastre s-a impus a fi oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, și trecerea la măsuri reale de dezarmare, Româ
nia a avansat de-a lungul tuturor acestor ani multiple inițiative și propuneri constructive, de larg 
răsunet internațional.
• Pe ordinea de zi a 

a Adunării Generale a 
înscris din inițiativa țării 
„Măsuri pentru promovarea in rindurile tineretului 
a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere 
Intre popoare". Această inițiativă s-a concretizat 
în declarația adoptată In unanimitate de Adunarea 
Generală cinci ani mai tîrziu. Continuarea demer
sului românesc în această importantă problemă a 
dus la proclamarea, în 1979, a anului 1985 drept 
„An internațional al tineretului”.

• România a desfășurat o susținută activitate 
tn cadrul negocierilor purtate în Comitetul de la 
Geneva și la O.N.U., în anii 1967-1968, în vederea 
elaborării Tratatului pentru neproliferarea armelor 
nucleare, contribuind, alături de alte state, la îm
bunătățirea proiectului inițial.

• La cea de-a XXV-a sesiune a sa, Adunarea 
Generală a O.N.U. a proclamat, în urma unei ini
țiative a României, „Deceniul dezarmării al Na
țiunilor Unite 1970-1980*.

• Pornind de la punctul înscris, de către țara 
noastră, pentru prima dată, în 1972, pe ordinea de 
zi a Adunării Generale în legătură cu „Conseiin- 
țele economice și sociale ale cursei înarmărilor*, 
grupuri de experți O.N.U. ap elaborat în 1972, 
1977 și 1982 studii in această problemă. In pre
zent 
nea

•
tului intitulat „Poziția 
dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, 
și instaurarea unei păci trainice in 
bucurat de un larg ecou.

• In baza „Hotâririi Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind poziția Româ
niei in problemele dezarmării, și in primul rind a 
dezarmării nucleare", țara noastră a adus o con
tribuție majoră la convocarea și desfășurarea 
primei sesiuni speciale a Adunării Generale consa
crate dezarmării, din 1978.
• Din inițiativa țării noastre, Adunarea Generală 

a O.N.U. a adoptat, în 1983, o rezoluție privind 
oprirea amplasării noilor rachete americane in 
Europa occidentală și renunțarea la contramăsurile 
anunțate de Uniunea Sovietică, iar în acest an, 
un apel către U.R.S.S. și S.U.A. pentru încheierea, 
in cel mai scurt timp, a acordului privind elimi
narea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune din Europa și Asia.

• Salutînd încheierea Tratatului dintre cele două 
țări în problema rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, secretarul general al partidului 
a evidențiat in. Raportul prezentat la Conferința 
Națională că, în prezent, trebuie intensificată 
lupta pentru realizarea de noi acorduri in vederea 
eliminării treptate a armelor nucleare, pentru înce
tarea totală a experiențelor nucleare, pentru re
nunțarea cu desâvirșire la militarizarea Cosmosului.

® In ultimii ani țara noastră a prezentat dife
rite propuneri urmărind reducerea armamentelor 
convenționale cu cel puțin 50 la sută pină in anul 
2000. Imbinînd vorba cu fapta, România a trecut, 
pe baza hotâririi exprimate de întregul popor, în 
cadrul referendumului național care a avut loc in 
noiembrie 1986, la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor ți cheltuielilor militare.

• Din inițiativa țării noastre a fost înscris pe ordinea de zi 
a celei de-a XV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. din 
1960 punctul intitulat : „Acțiuni pe plan regional in vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecinătate dintre state europene apar- 
ținind unor sisteme social-politice diferite". Această importantă ini
țiativă românească s-a concretizat printr-o rezoluție adoptată in 
unanimitate de Adunarea Generală la 21 decembrie 1965.

• România a adus o contribuție deosebită la pregătirea, des
fășurarea și încheierea cu succes a primei Conferințe pen
tru securitate și cooperare in Europa. Actul final de la Helsinki, 
din 1975, conține numeroase idei șl propuneri avansate de țara 
noastră.

• La reuniunea general-europeană de la Madrid (1980-1983) 
și la Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa de la Stockholm (1984-1986), România a 
depus eforturi susținute pentru adoptarea unor măsuri menite să 
întărească încrederea și securitatea pe continent.

• La noua reuniune general-europeană, care Iși desfășoară 
lucrările la Viena, România a avansat un șir de importante propu
neri, între care : convocarea unei conferințe de dezarmare con
tinentală în Europa ; inițierea unei conferințe In problemele coope
rării tehnico-științlfice ; organizarea unei reuniuni speciale care să 
convină măsuri pentru protecția mediului înconjurător ; con
vocarea unei conferințe în domeniul învățămîntului, al pregă
tirii și instruirii forței de muncă ; organizarea unei conferințe 
europene dedicate situației tineretului.

• încă din 1957, țara noastră a prezentat în mod constant 
propuneri concrete pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare, de baze militare 
străine. Rorpânia a participat activ la reuniunile balcanice de 
experți de la Ankara (1979), Sofia (1981), București (1982) și 
Belgrad (1984), precum și la Conferința de la Atena din 1984,
• La Conferința Națională a partidului, secretarul general al 

partidului a reiterat importanța propunerilor României și Greciei 
privind organizarea la București a unei intîlniri la nivel inalt intre 
șefii de state și guverne din țările balcanice.

Una dintre orientările fundamentale ale politicii externe a țării noastre în deceniile ce au 
urmat proclamării Republicii a constituit-o sprijinirea pe toate planurile — politic, diplomatic, 
moral și material — a luptei popoarelor de pretutindeni pentru libertate și suveranitate națio
nală, împotriva oricăror forme de dominație și asuprire, pentru respectarea dreptului sacru de a 
se dezvolta de sine stătător. ' »
• România a fost unul dintre autorii „Decla

rației cu privire Io acordarea independenței țâri
lor și popoarelor coloniale", adoptată de Aduna
rea Generală a O.N.U., în decembrie 1960, de
clarație apreciată ca o veritabilă „Cartă a deco
lonizării*.

• In anii ce au urmat adoptării declarației, 
țara noastră a fost coautoare la toate rezoluțiile 
O.N.U. privind eliminarea colonialismului, neocolo- 
nialismului și rasismului.

• In cadrul numeroaselor Intîlniri desfășurate 
la București sau in diferite alte colțuri ale lumii 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și lideri ai miș
cărilor de eliberare națională, au fost semnate 
importante documente, care au marcat primele 
recunoașteri internaționale ale acestor mișcări ca 
reprezentante legitime ale popoarelor respective. 
Asemenea comunicate și declarații comune au fost 
semnate, la timpul respectiv, cu delegații

IN NUMELE DREPTULUI LA PROGRES

Cu deosebită fermitate a acționat România in toată această perioadă pentru întronarea noilor prin
cipii de relații intre state, pentru excluderea definitivă a politicii de forță din viața internațională, pentru încetarea 
conflictelor militare și soluționarea acestora, precum și a tuturor problemelor litigioase, exclusiv pe calea tratativelor.

• România și-a adus o contribuție însemnată la Inițierea 
și elaborarea „Declarației referitoare la principiile dreptului 
internațional privind relațiile prietenești și cooperarea între 
state, conform Cartei Națiunilor Unite", adoptată in unani
mitate la cea de-a XXV-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., din 1970.

• Țara noastră a participat, de asemenea, activ la ela
borarea definiției agresiunii, adoptată in unanimitate la cea 
de-a XXIX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., din 
1974.
• La cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale a

O.N.U., din 1975, țara noastră a prezentat documentul : 
„Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democrati
zarea activității O.N.U., la întărirea rolului său in realizarea 
colaborării intre toate statele, fără deosebire de orinduire 
socială, a unei lumi mai bune șl mai drepte, a unei păci 
trainice".

• Din inițiativa țării noastre, în 1979, pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a O.N.U. au fost înscrise pentru prima 
dată punctele privind : „Reglementarea pe cale pașnică 
a diferendelor dintre state* și „Dezvoltarea și intărirea bunei 
vecinătăți intre state*.

mișcărilor de eliberare din Guineea-Bissau, Insu
lele Capului Verde, Namibia, Angola, Mozambic, 
Sao Tome și Principe ș.a.
• Ca o continuare a aces’tei poziții consecven

te, țara noastră sprijină cu toată hotărirea lupta 
poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru independența Namibiei și condamnă in 
modul cel mai ferm măsurile represive ale autori
tăților din Africa de Sud împotriva populației ma
joritare din această țară.
• In același timp, România sprijină cu fermita

te drepturile legitime ale poporului palestinian, 
sub conducerea O.E.P., inclusiv dreptul la consti
tuirea unui stat propriu, independent.
• După apariția lor pe harta lumii, țara noastră 

a stabilit relații de strinsă colaborare cu noile 
state independente, sprijinind pe toate căile efor
turile lor pentru consolidarea independenței și 
făurirea unei vieți noi.

• In 1982, Adunarea Generală a O.N.U. o adoptat, la 
propunerea României, „Declarația privind reglementarea 
pașnică a diferendelor internaționale".

• Trei ani mai tîrziu, tot din inițiativa țării noastre, a fost 
adoptat „Apelul solemn către toate statele aflate in conflict 
de încetare fără intirziere a acțiunilor armate și de soluțio
nare a problemelor dintre ele pe calea tratativelor și anga
jamentul statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stă
rile de încordare și conflict, diferendele existente pe cale 
politică, de a se abține de la folosirea forței și amenințarea 
cu forța, de la orice intervenție in treburile interne ale 
altor state".

• Tara noastră preconizează crearea unei Comisii perma
nente a O.N.U. pentru bune oficii, mediere sau conciHere.

MMMM

De-a lungul celor patru decenii de Republică, și îndeosebi 
în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, România 
a acordat o atenție deosebită lichidării subdezvoltării, elimi
nării decalajelor dintre statele bogate și cele sărace, edificării 
noii ordini economice internaționale.

• La cea de-a Xll-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
din 1957, țara noastră a lansat ideea elaborării unei Declarații 
cu caracter universal în care să fie încorporate, într-o formă cores
punzătoare, principiile fundamentale pe care ar trebui să se 
întemeieze relațiile economice dintre toate statele membre, mari 
și mici, bogate și sărace. In finalul dezbaterilor pe această temă 
a fost adoptată rezoluția intitulată „Bazele cooperârii economice 
internaționale".

• In perioada anilor 1965-1967, în Adunarea Generală a O.N.U. 
și în alte Instituții specializate au fost adoptate, ca urmare a unei 
inițiative a țării noastre, mai multe rezoluții vizînd promovarea 
cooperării internaționale in domeniul pregătirii de cadre, in special 
in țările in curs de dezvoltare.

• La cea de-a XXV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
din 1970, ca urmare a unei inițiative a României, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat rezoluția privind „Rolul științei și tehnolo
giei moderne in dezvoltarea națiunilor și necesitatea întăririi coo
perârii economice și tehnico-științifice între state*.

• Cu prilejul sesiunii speciale a O.N.U., din 1975, o fost 
prezentat documentul „Poziția României cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale".

• In mesajele președintelui României adresate sesiunilor 
UNCTAD de la Manila (1979), Belgrad (1983) și Geneva (1987) 
au fost avansate un șir de obiective și. propuneri practice vizînd 
lichidarea subdezvoltării și soluționării globale, politico-economice 
a problemei datoriilor externe.

• La Conferința Națională a partidului a fost reiterată propu
nerea țării noastre privind organizarea unei conferințe internațio
nale, in cadrul O.N.U.

• Președintele României a propus, de asemenea, organizarea 
în cel mai scurt timp a unei conferințe financiare Internaționale 
care să adopte aa o măsură imediată și generală reducerea 
substanțială a dobînzilor.
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