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în pragul aniversării zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

s-a întâlnit ieri cu locuitorii comunei natale, Scornicești, 
și a adus un omagiu memoriei părinților săi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general a! Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întîînit, 
sîmbătă, 23 ianuarie, în preajma aniversării zilei de naștere și 
a peste 55 de ani de activitate revoluționară, patriotică a 
conducătorului partidului și statului nostru, cu locuitorii co
munei natale, Scornicești, județul Olt, și a adus un omagiu 
memoriei părinților săi.

Cei ce trăiesc și muncesc în comu
na Scornicești, străveche așezare 
românească, cu profunde rezonanțe 
în sufletul și conștiința întregului 
popor, cărora li s-au alăturat zeci 
de mii de locuitori ai județului, au 
întîmpinat cu toată căldura inimii 
pe marele fiu al acestor plaiuri, al 
poporului, român, manifestindu-și 
profunda bucurie de a se reîntîlni cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in acest 
înălțător moment aniversar pe care 
întreaga țară il sărbătorește cu cea 
mai aleasă cinstire. Apropiatul eve
niment a constituit un minunat pri
lej de a exprima direct, vibrant 
sentimentele de dragoste, stimă 
și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru tot ceea 
ce a făcut și face ca înfățișarea țării 
să fie tot mai înfloritoare, ca viața 
oamenilor să fie mereu mai bună, 
mai fericită.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a avut loc într-o. 
atmosferă de puternic entuziasm, 
de mare sărbătoare. Pe imense 
eșarfe se putea citi : „Bine ați 
venit pe meleagurile natale, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu !“, 
„Nicolae Ceaușescu — erou al națiu
nii române, al păcii și înțelegerii în
tre popoare". Pe un mare panou, în
cadrat de steaguri roșii și tricolore, 
se aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, sub care era înscrisă 
urarea „Să ne trăiți ani mulți și fe
riciți !“. Coruri reunite intonau ura
rea atît de scumpă nouă, tuturor, 
„Ceaușescu — La mulți ani !“. For
mații artistice interpretau frumoase 
cîntece și dansuri din bogatul folclor 
al acestei zone.

împreună cu conducătorul parti
dului și statului nostru se aflau to
varășii Constantin Dăscălescu, Emil 
Bobu, Vasile Bărbulescu, Silviu 
Curticeanu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, la sosire, alese cuvinte de 
bun venit de primul-secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R., 
Vasile Carp, de primarul comunei 
Scornicești, Constantin Neacșu.

După datina străbună, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întimpinați 
cu pîine și- sare. Grupuri de copii, 
de tineri și tinere au oferit buchete 
de flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint adresate în numele celor mai 
tinere vlăstare din comună emoțio
nante cuvinte :

De aici, din satul unde v-ați năs
cut, l Din zarea lui senină și albas
tră, / Venim cu un pionieresc salut / 
La ceas înalt, la ziua dumnea
voastră. / ... Noi, cei mai mici 
de-aici, vă mulțumim, / Ni-i viața 
precum florile-n ferești, / Cu tot 
avintul inimii muncim / Să înălțăm 
un mîndru Scornicești. /

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au stră
bătut apoi comuna Scornicești, a- 
flată la ceas de mare sărbătoare. 
Pe întregul traseu se aflau portre

tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, erau 
arborate drapele roșii și tricolore, se 
puteau citi urări la adresa partidu
lui și a secretarului său general. Fe
restrele și pridvoarele caselor erau 
împodobite cu flori și frumoase co
voare.

Comuna Scornicești se înfățișează 
astăzi ca o așezare ce a cunoscut, 
asemenea altor localități ale țării, 
în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, ample pre
faceri înnoitoare. In vatra satului 
au fost construite sute de aparta
mente — în frumoase case și blocuri 
— numeroase edificii sociai-edilitare, 
cu o arhitectură ce îmbină in chip 
armonios modernul cu vechile tradi
ții locale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au depus 
o coroană de flori la mormintele 
părinților Andruța și Alexandra 
Ceaușescu — profund omagiu adus 

memoriei celor care l-au crescut șl 
educat pe conducătorul partidului și 
statului nostru in spiritul omeniei, 
cinstei și dreptății, l-au învățat să 
pună întotdeauna mai presus de ori
ce interesele vitale ale țării, idealu
rile supreme ale poporului de liber
tate. independență și progres. S-a 
păstrat un moment de reculegere.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut 
un popas la casa părintească, unde, 
acum șapte decenii, în acel an de 
desăvîrșire a unității naționale. 1918, 
s-a născut cel care avea să fie stră
lucitul militant revoluționar și pa
triot înflăcărat, eminentul conducă
tor al partidului și statului, cel mai 
iubit fiu al poporului, a cărui viață 
și eroică activitate revoluționară au 
fost închinate măreței cauze a li
bertății, demnității și fericirii po
porului, a înfloririi patriei, idealuri
lor socialismului și păcii.

La ieșirea din curtea casei părin
tești, mii de oameni, tineri și 
vîrstnici. au înconjurat cu multă 
dragoste și afecțiune pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Au răsunat din 
nou vibrantele acorduri ale cunoscu
tului cîntec „La mulți ani cu să
nătate !“. Tineri și copii au oferit cu 
gingășie buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 

cu deosebită căldură acestor ma
nifestări. Secretarul general al parti
dului a strins cu prietenie mîinile 
oamenilor, interesîndu-se de preocu
pările lor. de felul cum trăiesc și 
muncesc.

Mîndri de comuna lor, de marile 
înfăptuiri pe care poporul nostru 
le-a obținut sub conducerea partidu
lui, t a secretarului său general, lo
cuitorii din Scornicești au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
acest ianuarie aniversar cele mai 
călduroase urări de ani multi cu să
nătate și deplină putere de muncă 
spre a conduce, cu aceeași dăruire, 
înțelepciune și cutezanță revoluțio
nară, destinele țării, ale națiunii, pe 
calea socialismului și comunismu
lui. a bunăstării și păcii.

Despărțirea de locuitorii comunei 
a avut loc în aceeași atmosferă de 
puternică vibrație, de înaltă simțire 
patriotică.

Adresîndu-se celor aflati aici, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spus :

Dragi tovarăși șl prieteni.
Am dorit ca înainte de aniversarea 

zilei mele de naștere și a unei pe
rioade îndelungate de activitate in 
mișcarea revoluționară, in slujba po
porului meu, să vizitez comurta in 
care m-am născut, să aduc un oma
giu memoriei părinților mei. Vă 
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adresez tuturor cele mai bune urări 
de succese tot mai mari in îndepli
nirea programului partidului de ri
dicare a țării noastre, a fiecărei co
mune, a fiecărui oraș la un nivel tot 
mai înalt de bunăstare și fericire, 
de întărire a independenței și su
veranității României.

Vă doresc tuturor succese tot mai 
mari în întreaga activitate de dez
voltare a comunei, a patriei noastre, 
multă sănătate și fericire !

La revedere, dragi tovarăși și 
prieteni !

Cuvintele conducătorului partidu
lui și statului au fost primite cu 
deosebită însuflețire, au găsit în ini
mile tuturor un adine ecou. S-a 
scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“. S-a ovaționat îndelung pentru 
g'oriosul nostru partid comunist, 
pentru secretarul său general.

Cinstirea adusă părinților de secre- 
taruT general al partidului, întî’- 
nirea cu locuitorii comunei natale 
s-au constituit în momente de 
profundă semnificație, ce vor ră- 
mîne în conștiința oamenilor acestor 
locuri, a întregii națiuni.

Industrializarea — 
la temelia progresului

Pe drumul de împliniri 
al noii revoluții agrare

Fac parte din grupul 
de muncitori și specia
liști de la întreprinderile 
de rulmenți din Brașov 
și Birlad care, cu aproa
pe un deceniu și jumăta
te în urmă, am fost so
licitați să contribuim cu 
experiența noastră la 
realizarea primului rul
ment în Alexandria te- 
leormăneană. In cadrul 
înțeleptei politici a 
partidului, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de 
repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării,' 
Alexandria pornea atunci 
pe drumul regenerator al 
industrializării socialiste. 
Au trecut de atunci nu 
prea mulți ani, dar, prin 
tot ce s-a construit și 
aici, in acest răstimp de 
epocale înnoiri socialis
te pe tot cuprinsul țării, 
istoria acestora s-ar fi 
măsurat altădată cu se
colele. în nici un deceniu 
și jumătate, pe temelia 
acelui nucleu s-a for
mat in uzină, din fiii și 
fiicele Teleormanului, un 
puternic colectiv munci
toresc. care a deprins 
rapid exigențele atît de 
pretențioase ale unei ac
tivități industriale de 
vîrf, colectivul făcîndu-se 
bine cunoscut, prin mă
iestria sa profesională, 
în țări cum sint Japonia, 
S.U.A., Anglia, Franța, 
renumite prin tradiția
lor în domeniu.

In cîteva rînduri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu

REMARCABILĂ OPERĂ TIORETICĂ, STRĂLUCITĂ SINTEZĂ 

A PROCESULUI REVOLUȚIONAR 
___________ 1

Spirit creator, realist 
în definirea etapelor 
construcției socialiste

Impresionanta operă teoretică a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îmbrăți
șează o vastitate de probleme ridi
cate de progresul societății româ
nești, de evoluția lumii contempora
ne. conține aprecieri și orientări, pre
viziuni și soluții de cea mai mare 
importanță pentru înțelegerea di
namicii actuale a societății, a pro
greselor înnoitoare pe care le cu
noaște in devenirea sa istorică a- 
ceastă operă ilustrează pildui
tor o rară capacitate de ge
neralizare teoretică, un profund 
atașament la valorile și idealurile 
socialiste, preocuparea de a analiza 
problemele în devenirea lor dialecti
că, de a orienta permanent investi
gația. precum și soluțiile conturate 
cu fata la viitor, la cerințele zilei 
de miine.

în acest sens, opera secretarului 
general al partidului oferă premisele 
unei ințelegeri largi nuanțate a suc
cesiunii istorice a perioadelor 
parcurse în opera de edificare a noii 
orînduiri. criteriul istoricității fiind 
sugestiv împletit cu cel al procesuali- 
tății, al interacțiunii dialectice a po
liticului și economicului, al niveluri
lor sau etapelor concret deter
minate ale apariției, maturizării 
și trecerii la o calitate nouă. 
Dacă sursa de inspirație a unui ase
menea demers permanent creator, de 
regîndire și reevaluare a dialecticii 
istorice- o constituie însăși realitatea, 
viața, experiența națională și inter
națională. a căror cunoaștere si in
terpretare nu trebuie absolutizată și 
canonizată la nivelul cunoștințelor și 
generalizărilor formulate la un mo
ment dat. metodologia acestei crea
tivități. baza ei principială, teoreti
că o găsim cu limpezime for
mulată de însuși Programul parti
dului. în prefața căruia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „în ac
tivitatea sa viitoare, partidul va tre
bui să se conducă neabătut după 
concluziile și previziunile științifice 
cuprinse în Program. Totodată, va 
trebui să se țină permanent seama 
de transformările revoluționare ce se 
vor produce in societatea socialistă 
românească și in viața internațională, 
trăgindu-se concluziile corespunză
toare din aceste schimbări pentru 
activitatea din fiecare etapă de dez
voltare. Nu trebuie să uităm nici un 
moment că Programul nu dă și nu 
poate da decit orientarea științifică 
generală ; concluziile și prevederile 
sale nu sint dogme dale o dată pen
tru totdeauna. Va trebui să avem 
permanent în vedere îmbogățirea 
Programului cu noi teze teoretice re
ieșite din activitatea de transformare 
revoluționară a societății". In acest 
spirit și dintr-o asemenea optică. 
Conferința Națională a partidului 
face în mod remarcabil proba crea
tivității autentice.

Referindu-se la dialectica globală a 
procesului revoluționar din țara 
noastră. Raportul prezentat la Confe
rința Națională arată că în uriașa 
transformare a societății noastre. în
cepută cu victoria revoluției do eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din august 
1944. se disting mai multe etape : cea 
a revoluției democratice, apoi a celei 
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ne-a fost oaspete drag, 
cu prilejul vizitelor sale 
de lucru. Dialogul secre
tarului general al parti
dului cu noi, muncitorii 
și specialiștii întreprin
derii de rulmenți din 
Alexandria, s-a dovedit 
deosebit de fructuos. îi 
datorăm totul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. încre
derea în propria noastră 
capacitate de a rezolva 
complicatele . probleme 
ridicate de înaltele ce
rințe ale revoluției teh- 
nico-științifice. Ii dato
răm, mai ales, făurirea 
acestui climat democra
tic de muncă, de activi
tate rodnică desfășurată 
în spirit revoluționar, de 
neîmpăcare cu rutina, cu 
formalismul, cu auto- 
mulțumirea.

Omagiem, alături de în
tregul nostru popor, ziua 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și îm
plinirea a peste 55 de ani 
de eroică activitate revo
luționară, prezentindu-i 
faptele noastre de mun
că, încredințîndu-1 cu 
profund respect că anga
jamentul nostru — de a 
realiza în acest an o pro
ducție de șase ori mai 
mare decît producția pe 
care o realizam în primul 
an de funcționare a în
treprinderii — va fi în
deplinit exemplar.

Alexandru DONIȘAN 
maistru la întreprinderea 
de rulmenți Alexandria

Pentru noi, mecaniza
torii din Smirna, unitate 
care a obținut de două 
ori titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste", este o 
mîndrie să trăim și să 
muncim s în Epoca 
Nicolae Ceaușescu. Mul
te lucruri s-au schimbat 
în viața țăranilor din 
Cîmpia Bărăganului ia- 
lomițean. în locul sa
telor de odinioară, cu 
bordeie învelite cu paie, 
cu ulițe întortocheate și 
cu glodul pină dincolo 
de osia căruței, sînt as
tăzi localități cu case 
mindre, ce-și înalță 
frunțile către soare, cu 
străzi asfaltate, cu tro
tuare.

Datorită grijii per
manente a iubitului con
ducător al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea continuă 
a agriculturii noastre so
cialiste, avem acum po
sibilitatea să obținem 
recolte mari și sigure, 
indiferent de condițiile 
climatice. Cea mai bună 
dovadă o constituie re
zultatele din anul trecut, 
cînd cooperativa agri
colă de producție din 
Smirna, pe ale cărei o- 
goare muncesc cu trac
torul, cu combina auto
propulsată și cu alte ma
șini agricole, a obținut 
cele mai mari recolte, 
deși timp de 100 de zile 
n-a căzut nici 6 picătură 
de ploaie : în medie la 
hectar 8 864 kg griu, 
25 400 kg porumb știu- 
leți și 90 200 kg sfeclă de 
zahăr.

socialiste, a perioadei de consolidare 
a acesteia, respectiv a etapei actuale 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, fiecare din aces
tea caracterizindu-se prin împletirea 
și întrepătrunderea unui ansamblu 
de procese și transformări specifice. 
Față de conținutul și dimensiunile 
etapizării adoptate cu un deceniu și 
jumătate în urmă în Programul parti
dului. noile procese și delimitări de
vin semnificative pentru înțelegerea 
mai aprofundată a procesualității și 
continuității transformărilor revolu
ționare, pentru evitarea formu
lării unor imagini simpliste, îngust- 
sgcvențiale asupra succesiunii peri
oadelor istorice parcurse; pentru în
țelegerea complexității criteriilor de 
periodizare, pentru conținutul strate
giei partidului în procesul revolu
ționar.

Trecerea la actuala etapă a făuri
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate este proiectată in noua 
optică a periodizării pe bazele nece
sității de a asigura „dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție in 
toate domeniile, a tuturor celorlalte 
ramuri de activitate", de a realiza 
aplicarea în condiții superioare a 
principiilor socialiste de muncă, de 
viață, de repartiție, de a înfăptui un 
nivel general înalt de civilizație și 
cultură al întregii națiuni, de a con
tinua traseul strategic revoluționar, 
de organizare și dezvoltare a țării 
pe bazele economice, politice, de 
clasă și ideologice proprii, specifice 
socialismului. Conținutul acestui 
proces îl constituie făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. etapă nouă, superioară, obiec
tiv necesară in procesul edificării 
comunismului.

Obiectivele generale ale actualei 
etape se profilează ca realizabile în 
ansamblul lor în perspectiva anului 
2000. succesiunea cincinalelor contu- 
rînd, la rîndul său. etape ale înfăp
tuirii unor orieiitări de amplă per
spectivă. Așadar, etapa generală a 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate ni se înfățișează ca 
realizîndu-se într-o serie de etape 
proprii. în cadrul cărora stadiile sau 
fazele de dezvoltare ale unora sau 
altora din laturile sau domeniile 
multilateralității pot deveni, la un 
moment dat, definitorii, atît pentru 
etapa generală, cit și pentru etapa 
sau stadiul cuprins de cincina
lul respectiv. Intr-un asemenea în-, 
țeles sublinia tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu că. acum. Româ
nia se află într-o etapă hotărâtoare, 
în faza superioară a făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și creării condițiilor pentru tre
cerea la edificarea societății comu
niste. în realizarea acestui obiectiv, 
conform hotăririlor Congresului al 
XIII-lea, pînă în 1990, în cea de-a 
treia etapă de realizare a Programu
lui partidului, țara noastră trebuie să 
depășească stadiul de țară socialistă 
în curs de dezvoltare și să treacă la 
urt stadiu nou. superior, cel de țară 
mediu dezvoltată, ca apoi, pînă Ta 
sfîrșitul acestui secol, adică într-o 
perioadă de circa 59 de ani de trans
formare socialistă. România să atingă
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Ne sînt vii în minte 
îndemnurile și aprecie
rile secretarului general 
al partidului, care, la 
sfîrșitul verii trecute, pe 
27 august, a venit din 
nou in mijlocul nostru, 
ca și în alte dăți. să 
stea de vorbă cu meca
nizatorii, cu țăranii.

Sînt mecanizator de 20 
de ani și cunosc bine cu 
ce lucram . înainte și ce 
utilaje de mare produc
tivitate avem acum. 
Pentru tot ce a făcut ca 
să ne ușureze munca, în- 
zestrindu-ne cu tractoa
re și maș ni agricole pu
ternice, de înalt randa
ment, noi, mecanizatorii, 
îi mulțumim din ini
mă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și-l 
asigurăm că vom urma 
îndemnurile pe care ni 
le-a adresat.

Acum. in prag de 
mare sărbătoare pentru 
poporul nostru — ani
versarea zilei de naștere 
și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară 
a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne 
alăturăm milioanelor de 
inim. din întreaga țară 
pentru a adresa celui 
dinții Erou al Noii Re
voluții Agrare . urarea 
strămoșească de „La 
mulți ani !“ în sănă
tate și fericire pentru 
bunăstarea țărănimii, a 
întregului popor.

Aron ANTON
mecanizator,
S.M.A. „Grivița", 
județul Ialomița
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„Sînt cunoscute marile realizări obținute de poporul nostru. Oricine, și prieteni, și - ca să 
mă exprim așa - și cei care nu văd cu ochi buni dezvoltarea socialistă a patriei noastre și a socia
lismului în general, pot constata ce a însemnat pentru România calea socialistă de dezvoltare: in
dustrializarea, dezvoltarea agriculturii, a științei, învățămîntului, culturii, ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și spiritual aț poporului, repartizarea rațională a forțelor de producție 
și dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, a județelor, crearea mai multor centre eco
nomice și sociale în fiecare județ, vastele construcții economico-sociale, locuințele, școlile, spi
talele și alte așezăminte care, toate împreună, au un rol hotăritor în ridicarea gradului de civi
lizație și de dezvoltare a patriei noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU

Agricultura pe coordonatele 
noii revoluții agrare

Amintițl-vă, au trecut de atunci doar puține 
zile...

De la inalta tribună a Conferinței Naționa
le a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că, in perioada care a trecut de la 
victoria revoluției de eliberare socială și na
țională, România a făcut saltul uriaș, este 
unanim recunoscut, de la statutul de țară 
slab dezvoltată la acela de „țară industrial- 
agrară dezvoltată".

Producția industrială este astăzi de 120 de 
ori mai mare decît in 1945. Argumentele fan
tei : industria chimică a crescut de peste 1 200 
de ori ; industria metalurgică - de 1*13 ori ; 
industria constructoare de mașini — de circa 
500 de ori ; industria ușoară - de 82 de ori ; 
industria alimentară — de 32 de ori. Producția 
agricolă este de aproape 9 ori mal mare decit 

in trecut. Sint acestea și altele cifre impresio
nante. Ele sintetizează in cel mai înalt grad 
strategia dezvoltării și capacitatea creatoare 
a clasei noastre muncitoare, o țărănimii, a in
telectualității, puse in valoare în anii construc
ției socialiste, îndeosebi in epoca deschisă de 
Congresul al IX-lea al partidului. Epocă pe 
care, cu justificată mindrie patriotică, poporul 
o numit-o „Epoca Nicolae Ceaușescu”. Este 
epoca in care industrializarea țării a cunoscut 
culmi fără precedent. Este epoca în care s-au 
obținut cele mai mari recolte din întreaga 
noastră istorie. Este epoca în care știința și 
cultura s-au afirmat cu o vigoare și într-o 
amploare nemaiîntîlnite.

Chipul înfloritor al țării de astăzi, forța ei 
economică in necontenită creștere se datoresc 
capacității și hărniciei, spiritului creator și 

eroicelor eforturi revoluționare ale întregului 
nostru popor, dar, în primul rînd, se datoresc 
consecvenței politice de repartizare și dez
voltare judicioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, creării de noi ramuri in
dustriale, de mii și mii de unități productive.

Această politică, la rîndu-i, izvorăște din 
permanentul dialog de lucru stabilit între 
partid și popor. Iar promotorul aces
tei politici cptezătoare, democratice, științifi
ce, profund patriotice este revoluționarul pe 
cere munca sa neobosită, abnegația nedez
mințită și lupta neprecupețită l-au înălțat 
in fruntea partidului și a țării : TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. toate înfăptuirile 
noastre revoluționare din ultimele decenii 
poartă pecetea rodniciei dialogului direct și 
concret, Ia fațq locului, dintre conducătorul 

partidului și statului și masele largi de oameni 
ai muncii.

Din acest dialog1 s-a născut o nouă țară. 
Din acest dialog întărit cu contraforturile 
faptelor revoluționare s-a născut o nouă moș
tenire. Zestrea țării a sporit cu noi și noi nes
temate, străluminate de munca țării.

Amintiți-vă, dumneavoastră ați fixat aceste 
nestemate în coroana de piatră a Carpaților 
noștri. Sub conducerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU faptele dumneavoastră 
de muncă s-au transformat în MOȘTENIRE 
PENTRU VIITOR.

In pagina de față vă prezentăm doar citeva 
dintre „piesele" acestui inestimabil tezaur. 
Ele sint ale dumneavoastră. Șl ale copiilor 
copiilor dumneavoastră, în veac I

în anii construcției socialiste si 
cu deosebire in perioada cea mai 
bogată in realizări din istoria pa
triei. inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, agricultura, 
ca ramură de bază a economiei na
ționale. a cunoscut o dezvoltare 
puternică, aflindu-se în prezent in
tr-un amplu proces de moderniza
re si intensivizare pentru înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții a- 
grare.

Ca rod al politicii partidului, in 
anii construcției socialiste s-au in
vestit peste 500 miliarde lei pentru 
sporirea forței productive a agri
culturii. Astăzi, pe ogoarele patriei 
lucrează circa 180 000 de tractoare, 
peste 60 000 de combine autopro
pulsate si sute de mii de utilaje 
moderne, cu înalte performante, 
toate acestea realizate in tară. 
Totodată, industria românească li
vrează agr|culturii circa două mi
lioane tone de îngrășăminte chi
mice pe an. Din inițiativa secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceatișescu. se află in 
plină înfăptuire un măreț program 
de transformare a naturii, ale cărui 
obiective vizează extinderea oină 
in anul 1990 a irigațiilor pe 5.5—6 
milioane hectare, a desecărilor — 
pe 5.5 milioane hectare si a com
baterii eroziunii solului pe 5,3 mi
lioane hectare.

Este meritul de necontestat al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
fi fundamentat conceptul si obiec
tivele noii revoluții agrare, care 
ilustrează tocmai capacitatea și 
forța deosebite de care dispune as
tăzi agricultura noastră. Rezulta
tele din ultimii ani, și îndeosebi 
din anul 1987, cînd, in condiții cli
matice nefavorabile, a fost reali
zată o producție de cereale de 31 
milioane tone, dovedesc cu priso
sință justețea si realismul obiec
tivelor noii revoluții agrare, capa
citatea agriculturii noastre socia
liste de a îndeplini exemplar sar
cinile pe acest an si, in continua
re. pe întregul cincinal.

Industrie modernă, competitivă
Devoltarea intregii economii naționale, în special in perioada de glo

rioase înfăptuiri deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, a avut 
ca simbol al progresului și civilizației industrializarea socialistă, proces 
care a cunoscut de la o etapă la alta mutații profunde, semnificative pe 
plan cantitativ și calitativ. La început, după cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare a fost nevoie bineințeles de o adevărată recon
strucție din temelii a industriei, de fapt de o edificare a unei adevărate 
industrii. Din memoria afectivă a muncitorilor mai in virstă nu s-a șters 
încă imaginea halelor de producție în care și-au început ucenicia și în 
care.au muncit ani și ani de zile. ,

Și iată acum chipul nou al patriei socialiste înălțat pe temeliile solide 
ale unei industrii moderne, de inalt randament, eficiente, competitive 
care valorifică superior potențialul uman, tehnic și material ai economiei 
naționale. Cifrele sînt în acest caz deosebit de elocvente și tocmai de 
aceea apelăm la cîteva dintre ele. Volumul investițiilor alocate industriei 
a înregistrat, față de anul 1965, o creștere de 1,6 ori in 1970, de aproape 
3 ori in 1975 și de peste 4,6 ori in 1985. Ca urmare. în toate zonele țării, 
practic în toate județele — și cu deosebire în cele cu o zestre economică 
mai săracă — s-au inălțat noi întreprinderi, noi platforme industriale, 
care au* schimbat nu numai înfățișarea locurilor, ci și condițiile de mun
că, destinul a mii și sute de mii de oameni. Printre succesele obținute 
în anii construcției socialiste se numără și cele circa 180 de noi platforme 
industriale construite o dată cu dezvoltarea și modernizarea celor exis
tente, precum șl cele cel puțin 4—5 centre industriale create în fiecare 
județ. Dacă astăzi producția industrială a țării noastre este de 120 de ori 
mai mare decit in 1945. aceasta se datorează politicii consecvente, științi
fic fundamentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la edificarea 
complexului economic național. Rezultat nemijlocit al concepției clar
văzătoare a secretarului general al partidului nostru de a conferi indus
triei rolul conducător in dezvoltarea economiei, producția industrială a 
României a atins in perioada 1966—1985 un ritm mediu anual de creștere 
de 9,5 la sută, urtul dintre cele mai înalte ritmuri de creștere cunoscute 
pe plan mondial.

Conceptul de industrializare a țării noastre, elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. reprezintă o demonstrație elocventă, argumentată prin 
fapte, de înțelegere superioară a aplicării legilor generale ale revoluției 
și construcției socialiste la condițiile concrete ale României, de cunoaș
tere aprofundată, a posibilităților și aspirațiilor întregului popor.

Condiții
O țară în care iureșul dezvoltării a pătruns 

în toate așezările, o țară in care toate locali
tățile poartă cu mindrie pecețile noului, ale 
civilizației socialiste. O țară a deplinei egali
tăți în ceea ce privește dezvoltarea. Locuri care 
au purtat de veacuri trista emblemă a înapo
ierii au devenit în anii socialismului cetăți ale 
industriei, orașe și municipii înfloritoare.

Dezvoltarea armonioasă economico-socială a 
țării proclamată de partid, promovată cu ne
secată energie de neobositul ctitor de țară nouă, 
iși arată azi luminoasele roade. România so
cialistă se numără azi printre țările cu cel mai 
inalt ritm al construcțiilor de locuințe. In anii

mai bune de muncă si
1966—1987 localitățile patriei s-au îmbogățit cu 
peste 3,3 milioane de locuințe. România este 
țara în care peste 82 Ia sută din populație tră
iește in case noi. Există orașe și municipii in 
care problema locuințelor este soluționată în 
linii mari. Aceasta în timp ce in numeroase 
țări, nu numai in cele subdezvoltate, locuința 
constituie pentru numeroase familii una din 
problemele cele mai grave.

Confortul și civilizația au pătruns și în co
munele și satele țării. în perioada 1950—1987 
aici au fost construite din fonduri proprii 2,2 
milioane de locuințe, iar pentru lucrătorii și 
specialiștii din mediul rural s-au edificat, din

viață
fondurile statului, peste 100 000 apartamente.

Iar procesul de înnoire a chipului țării con
tinuă, așa cum s-a subliniat la Conferința Na
țională a partidului. In actualul cincinal se 
prevede alocarea unei sume de 135 miliarde lei 
pentru construcția de locuințe și alte edificii 
de interes social. Pînâ în anul 1990 vor fi con
struite alte 750 000 locuințe, cu o suprafață utilă 
de 45 milioane mp, din care 100 000 apartamente 
se vor înălța în comunele și satele țării.

Oamenii glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu", 
urmindu-și cu nețărmurită abnegație conducă- 
torul-erou, își zidesc cu mindrie țara de azi și 
de miine.

Construcții care vor 
dăinui peste veacuri

Amintiți-vă, doar n-a trecut prea mult timp...
Ziua de 19 DECEMBRIE 1979. Era intr-o dimi

neață de miercuri cind tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s.ecretarul generai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. a inaugurat primul 
tronson al metroului bucureștean. Menit să asigure 
modernizarea transportului in comun din Capitală, 
lungimea liniilor căii subterane măsoară astăzi 
aproape 50 de kilometri, dar lucrările continuă...

Ziua de 26 MAI 1984. A fost ziua în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inaugurat Canalul Dunăre — Marea Nea
gră, realizare a poporului român, grandioasă construc
ție din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului. întreaga activitate de concepție și realizare 
a noii căi navigabile poartă însemnele de marcă alo 
ideilor, orientărilor și indicațiilor secretarului general 
al partidului. Astăzi, „magistrala albastră", lungă de 
64.2 kilometri, mai are un... frate : Canalul Poarta 
Albă — Midia — Năvodari...

Ziua de 21 NOIEMBRIE 1987. A fost !ntr-o simbătă. 
Atunci, intr-o ambianță de muncă însuflețită, salutat 
cu manifestări de deosebită stimă, considerație și 
căldură, tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a inaugurat și podurile de 
la Fetești și Cernavodă — cel mai mare complex fero
viar și rutier din țara noastră, o nouă dovadă a ge
niului creator al constructorilor români.

Observați ? Metroul bucureștean. Canalul Dunăre — 
Marea Neagră. Canalul Poarta Albă—Midia—Năvo
dari. noile poduri peste bâtrinul nostru Danubiu — 
toate numără puțini ani, au fost construite mai ieri, 
dar fac parte parcă dintotdeauna din viața noastră. Și 
este firesc să fie așa. pentru că au fost edificate pen
tru totdeauna. Și ele sint moștenire pentru viitor.

care.au
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ÎNFLĂCĂRAT OMAGIU UNEI ACTIVITĂȚI EXEMPLARE 
CONSACRATE PATRIEI, PARTIDULUI, CAUZEI SOCIALISMULUI

Fapte de muncă

pe măsura marii întreceri

de dăruire și abnegație revoluționară
In prag de zi aniversară, întreg 

poporul român trăiește momente 
de inaltă emoție, izvorîtă din voin
ța unanimă de a omagia cu aleașă 
căldură a inimilor și a conștiințelor 
o luminoasă, exemplară viață de 
militant comunist, de revoluționar 
patriot, care — din anii tineri și 
pînă în anii maturității depline — 
și-a dobindit, prin fapte demne de 
memoria istoriei, titlul suprem de 
mare și viteaz Erou al patriei.

Datele și. faptele biografiei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu sint 
emoționante, pilduitoare prin de
plina lor identificare cu lupta și 
existența partidului comunist, prin 
prezența sa marcantă, hotărîtoare, 
în toate marile momente ce jalo
nează istoria contemporană a țării.

Născut la 26 ianuarie 1918 în 
comuna Scornicești din județul 
Olt, în casa unor țărani săraci, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
numai 11 ani. a fost nevoit să 
plece din așezarea natală spre a-șl 
croi un rost in viață, întrucît reali
tățile de atunci ale satului româ
nesc nu deschideau prea multe 
perspective tinerilor săraci. Pașii 
l-au purtat spre București unde a 
devenit muncitor. Era o perioadă 
de puternică înrăutățire a situației 
materiale a oamenilor muncii, stfb 
povara crizei economice mondiale, 
ce afecta grav și țara noastră. Era, 
deopotrivă, un răstimp de vie 
efervescență revoluționară, de .in
tensificare a luptei clasei munci
toare pentru apărarea drepturilor- 
sale fundamentale, pentru o viață 
mai bună și mai demnă. în am
bianța aceasta de aspră confrun
tare a muncitorimii cu patronatul, 
cu autoritățile, s-a format tînărul 
revoluționar Nicolae Ceaușescu, 
care a reușit să afle de la început 
drumul drept al vieții : drumul 
neîmpăcării cu nedreptatea și 
injustiția, cu încălcarea demnității 
celor mulți, cu asuprirea și ex
ploatarea, drumul luptei revoluțio
nare în cadrul mișcării muncito
rești. Cu tinerească însuflețire, 
cutezător , și neobosit, dîrz și 
neînfricat s-a avintat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în lupta revo
luționară, ducind în rîndul tinerilor 
cuvîntul partidului, chemîndu-i la 
organizare și acțiune hotărîtă îm
potriva nedreptății, făcîndu-i să 
înțeleagă marea forță a uni
tății muncitorești. Scria în epocă 
un ziar despre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : 11 cunosc bine 
tinerii, este mereu printre primii 
acolo unde se duce lupta împotri
va împilării, acolo tinde trebuie 
organizate și însuflețite rîndurile 
muncitorilor.

îl cunoșteau bine, intr-adevăr, 
și-l prețuiau tinerii. Cei din Bucu
rești in primul rînd — pentru in
tensa sa activitate desfășurată în 
calitate de membru al Comitetului 
Național Antifascist al Tine
retului. Dar și tinerii Cra- 
iovei — unde, în vara anului 1934, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dus .mai multe moțiuni de protest 
și liste de semnături de solidaritate 
cu conducătorii marilor lupte mun-.

citorești din ianuarie-februarie 1933 
—, cei din Mehedinți, din Argeș și 
Vilcea, unde activase ca instructor 
al Uniunii Tineretului Comunist. 
II cunoșteau și îl prețuiau tinerii 
din județele Dimbovița și Prahova, 
unde a îndeplinit, îndepînd din 
toamna anului 1935, sarcina de 
secretar al Regionalei Prahova 
a U.T.C. Sub impulsul viguroa
sei activități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în cele două 
județe au luat ființă în scurtă 
vreme noi celule comuniste, noi 
filiale ale organizației Blocul De
mocratic, Concomitent, s-au des
fășurat viguroase întruniri munci
torești, s-au răspîndit zeci- și zeci 
de titluri de broșuri și manifeste 
ale partidului, au fost arborate pe 
coșurile fabricilor steaguri roșii, 
au fost imprimate pe ziduri lozinci 
revoluționare. Autoritățile erau 
îngrijorate. La 15 ianuarie 1936, în 
localitatea Ulmi, din apropiere de 
Tîrgoviște, jandarmii au reușit să 
aresteze, surprinzindu-i în cursul 
unei acțiuni conspirative, un grup 
de tineri conțuniști și antifas
ciști, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu;

Documentele epocii, memoria oa
menilor atestă că in persoana to
varășului Nicolae Ceaușescu, deși 
era cel mai tînăr dintre ei, mili- 
tanții comuniști și antifasciști 
areslați atunci au avut o înaltă 
pildă de tărie morală, de dîrzenie 
și neînfricare, de maturitate poli
tică, de demnă conduită revoluțio
nară. Prin cuvîntul său adine 
chibzuit și neînfricat, prin exem
plul său înălțător, el i-a făcut pe 
tovarășii săi de luptă să înțeleagă 
că în procesul ce le-a fost intentat 
ei reprezentau însuși partidul, 
ideile și idealurile care îi guvernau 
activitatea și lupta, că aveau dato
ria să se situeze . Ia înălțimea 
spiritului său revoluționar. Prin 
cuvintul său, la proces au răsunat 
aprecierile partidului comunist 
privitoare la marile imperative ale 
momentului, între care nevoia fău
ririi unei largi coaliții de forțe 
antifasciste, a sporirii puterii de 
apărare a țării prin îmbunătățirea 
stării materiale a . maselor popu
lare și lărgirea libertăților demo
cratice, cetățenești ; așa cum 
pertinent remarca un ziar al epocii, 
la proces s-a făcut „apologia 
Frontului Popular", pentru reali
zarea căruia acționa neabătut 
partidul comunist.

în urma sentinței, pronunțată la 
proces, cea mai grea din întregul 
grup, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întemnițat, la 15 august 1936, 
la Doftana. Aducerea sa între zidu
rile acestei închisori, faimoasă prin 
asprul regim aplicat celor închiși 
aici — regim prin care se urmă
reau practic ruinarea fizică și dis
trugerea morală și psihică a mili- 
tanților comuniști și antifasciști — 
reprezenta, desigur fără voia auto
rităților, o nouă și semnificativă 
recunoaștere a marilor calități de 
revoluționar ale tinărului militant 
comunist Nicolae Ceaușescu, a

rolului de seamă pe care îl avea 
în mișcarea revoluționară. întem
nițarea sa la Doftana a reprezentat 
un prețios cîștig pentru colectivul 
de comuniști și antifasciști de aici, 
înaltele calități ale tinărului mili
tant comunist — fermitate revolu
ționară, voință nestrămutată de 
luptă, dîrzenie și neînfricare, jude
cată politică matură — l-au impus 
in scurtă vreme în cadrul colecti
vului ca pe un om de nădejde. 
Atitudinea demnă, curajoasă față 
de încercările grele la care era 
supus a constituit un luminos 
exemplu pentru tovarășii de luptă, 
întărind cugetele, oțelind voința de 
a rezista, de a se împotrivi oricăror 
privațiuni.

Atunci cînd, la sfirșitul anu
lui 1938, pășea dincolo de 
zidurile închisorii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ieșit mai 
oțelit în hotărîrea de a duce lupta 
mai departe, de a îndeplini, cu 
aceeași pilduitoare abnegație, în
sărcinările încredințate de partid. 
Pe temelia marii sale experiențe 
politico-organizatorice, a forței de 
mobilizare a cuvîntului său, a 
neobositei sale puteri de muncă, 
i s-a încredințat sarcina de a lucra 
pentru pregătirea temeinică a 
marii demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice de la 1 Mai 1939, 
în organizarea șl desfășurarea că
reia a avut. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu (Petrescu), un rol 
determinant. încredere pe deplin 
justificată, această demonstrație 
impunătoare constituind o mare 
biruință politică a partidului co
munist. Istoria partidului, a țării, 
memoria vremii vor păstra, ca pe o 
aleasă pagină de frumusețe mora
lă. de dăruire pentru . o cauză 
nobilă. faptele de luptă și viață 
ale celor doi tineri comuniști, care 
de atunci, din anii grei, ai înfrun
tărilor cu aparatul represiv al vre
mii, au prefigurat două destine de 
patrioți revoluționari, două vieți 
exemplare, ridicate in orizonturile 
luminoase ale unor mărețe simbo
luri.

în perioada următoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu avea să contri
buie în chip hotărîtor la reorgani
zarea Uniunii Tineretului Comunist,

în fruntea căreia a fost ales la sfir- 
șitul anului 1939.

Urmărit permanent de aparatul 
represiv, a fost arestat din nou în 
iulie 1940 și întemnițat la Văcărești, 
iar apoi la Jilava, Caransebeș și în 
lagărul de la Tg. Jiu. Și aici, ca 
și la Doftana, s-a impus prin dirze- 
nia ținutei sale, numele său semni- 
ficînd pentru cei întemnițați nu 
numai curaj, neînfricare, ci și înalt 
exemplu de hotărîre și voință de 
luptă.

Experiența revoluționară dobîndi- 
tă in anii luptei ilegale, alesele ca
lități morale, politice, organizatorice 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
aveau să se afirme pe o treaptă mai 
înaltă în anii în care țara pornea 
să-și făurească un nou destin, în 
care poporul așeza temelii trainice 
orînduirii noi, socialiste. In noul ev 
al țării, inaugurat în augusț 1944, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a con
dus ampla acțiune de reorganizare 
pe baze legale a organizației revo
luționare de tineret, pasiunea, pa
tosul revoluționar, consecventa cu 
care a militat în acest sens avîn- 
du-și trainic suport în luminoasa 
sa concepție privind rolul major al 
tinerei generații în viața poporului, 
în cadrul procesului revoluționar. 
Remarcabila sa contribuție în toate 
marile bătălii revoluționare ale vre
mii, abnegația și energia care îl 
caracterizau și-au aflat o înaltă 
prețuire prin alegerea sa. în octom
brie 1945, la Conferința Națională 
a partidului. în C.C. al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu fiind la 
acea dată cel mai tînăr membru al 
conducerii partidului.

Activitatea revoluționară a acelor 
ani de început al noului timp al 
țării avea să ii poarte apoi în Do- 
brogea și Oltenia, unde a îndeplinit 
funcții de mare răspundere în con
ducerea organizațiilor regionale de 
partid. Era perioada unei aspre 
bătălii pentru înfrîngerea uriașelor 
greutăți economice provocate de 
război, de secetă. In acele împreju
rări, s-au evidențiat o dată mai 
mult energia sa inepuizabilă, ca- 
pacitatea organizatorică. patrio
tismul fierbinte. încrederea în 
viitorul măreț al patriei. Ex
presie a înaltei prețuiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales

deputat în întîiul parlament 
postbelic din isțoria țării noastre.

în perioada ce a urmat, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i s-au 
încredințat funcții de inaltă răs
pundere în conducerea unor impor
tante sectoare ale economiei, a ar
matei, a partidului. A fost ales în 
1952 în Biroul organizatoric al 
C.C. al partidului, din 1954 secretar 
al C.C. al P.C.R., iar din 1955 mem
bru al _ Biroului Politic. Prezent 
mereu, în primele rînduri ale vieții 
politice și sociale a țării, în toată 
această perioadă, cu inepuizabil 
elan și pasiune revoluționară, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adus o 
contribuție de seamă la elaborarea 
și înfăptuirea liniei politice a parti
dului. Ia toate marile cuceriri ale 
acestei epoci, impunîndu-se in con
știința poporului ca un conducător 
cu alese calități, cu o mare expe
riență și capacitate organizatorică, 
statornic și profund atașat idealuri
lor independentei, ca un dîrz 
promotor al democrației și legali
tății socialiste, acționînd cu impre
sionantă consecvență pentru res
pectarea principiilor și normelor 
partidului. Prin voința unanimă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii. Congresul al IX-lea al 
partidului, din 1965, avea să 
consfințească un gînd împărtășit 
de întregul partid, de întregul 
popor, alegîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului. în fruntea destinelor țării, 
cu înalta convingere că învestirea 
sa constituie chezășia unor noi și 
mărețe realizări, a punerii în va
loare a marii energii și capacități 
de creație a oamenilor muncii.

Privit din perspectiva zilei de 
azi, drumul parcurs în cei peste 22 
de ani de la istoricul Congres al 
IX-lea atestă eu puterea unor mă
rețe, epocale înfăptuiri justețea op
țiunii partidului, a poporului, care-1 
înconjoară azi, în momentul sărbă
toresc al aniversării unei vieți de 
muncă și luptă eroică, pe marele 
Erou al României cu devotament, 
hotărît să urmeze. în strînsă uni
tate, marile sale îndemnuri la 
construcție pentru prezentul, pen
tru viitorul luminos al patriei so
cialiste.

***
*

SPRE COMUNISTE CULMI
De două'ț doi de ani ne este ghid 
Conducătorul nostru de partid 
Spre mindre comuniste culmi de aur 
Scoțind al țării din străfund tezaur. 
Și sufletul ți-adîncuri minerale, 
Popor român, să fie ale tale, 
leșiți, comori, din tainicele peșteri, 
Să vă lucreze muncitorii meșteri I

Popor viteaz, o clipă să nu stai 
Pină nu faci din țara-ntreagă rai.

Să fie pentru toți îndestulare
Și pentru călăuza lui onoare I
Pe piscul cel mai nalt intreg poporul 
Să vadă cum se-nalță tricolorul.

Mihai BENIUC

---------
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Spirit creator, realist în definirea etapelor 
construcției socialiste

(Urmare din pag. I)

parametrii unei societăți socialiste 
dezvoltate multilateral.

în spiritul aceleiași creativități, 
opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îmbogățește stra
tegia partidului nostru, pentru e- 
tapa actuală a procesului revo
luționar. Subliniind că acum ne 
găsim într-o etapă hotăritoare, in 
faza superioară a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate des
chisă de Congresul al XIII-lea, Con
ferința Națională orientează cu fer
mitate evoluția societăț i noastre spre 
înfăptuirea unui ansamblu de obiec
tive realmente decisive, definitorii 
pentru profilul distinct al etapei pe 
care o parcurgem : creșterea puterni

că a forțelor de producție, dezvol
tarea intensivă a industriei, a agri
culturii și a celorlalte sectoare de ac
tivitate, afirmarea puternică a noii 
revoluții tehnico-științifice și a noii 
revoluții agrare, realizarea unei noi 
calități a vieții și a muncii oameni
lor, promovarea in toate domeniile a 
cuceririlor științei și tehnicii avansa
te, sporirea productivității, a eficien
tei muncii sociale, creșterea puternică 
a avuției naționale și a venitului na
țional — temelia ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui —, depășirea, pe aceste baze, a 
stadiului economic de țară socialistă 
în curs de dezvoltare și trecerea la 
nivelul de țară mediu dezvoltată. Din 
îngemănarea unor asemenea linii 
strategice prioritare, virtuțile multi

lateralității dezvoltării in actuala 
etapă iși dezvăluie nu numai capa
citatea de a cuprinde totalitatea pro
ceselor transformatoare, economice, 
sociale, politice, spirituale, dar și de 
a reflecta sintetic nivelul sau stadiul 
atins in evoluția fiecărui domeniu in 
parte și al societății in ansamblu. 
Din perspectiva unei asemenea abor
dări. Conferința Națională eviden
țiază o particularitate a conținutului 
și caracteristicilor actualei etape, în 
care întîlnim stadii sau niveluri di
ferite ale unora sau altora din dome
niile dezvoltării. Așa. de exemplu, 
dacă sub aspect economic stadiul ac
tual. în care se înscrie țara noastră, 
este cel al unei țări în curs de dez
voltare, cu perspectiva apropiată de a 
deveni mediu dezvoltată, existînd

deja o serie de indicatori specifici 
acestui nivel, si chiar peste niveluri 
caracteristice țărilor dezvoltate — 
din punct de vedere social. Româ
nia, prin realizarea principiilor so
cialiste de proprietate, de reparti
ție. de etică și echitate, se află 
înaintea celor mai dezvoltate țări ca
pitaliste. Superioritatea socialismu
lui, în multilateralitatea domeniilor 
sale, se va putea pe deplin afirma 
— așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — numai în per
spectiva îndeplinirii integrale a 
obiectivelor Programului partidului. 
Noile deschideri ale Conferinței Na
ționale spre asemenea sensuri și im
perative ale dezvoltării fundamen
tează permanenta nevoie a căutărilor, 
generalizărilor și concluziilor crea
toare. inspirate de realitatea în con
tinuă devenire, schimbare, transfor
mare. a formulării de noi răspunsuri 
problemelor pe care le ridică proce
sul revoluționar al actualei etape. 
Afirmarea partidului nostru ca cen
tru vital al societății, creșterea, per
fecționarea continuă a rolului său

conducător, ridicarea nivelului de 
conștiință profesională, politică, ideo
logică și culturală al ’ întregului 
popor, afirmarea spiritului revoluțio
nar constituie tot atîtea premise și 
garanții ale înfăptuirii obiectivului 
strategic al etapei actuale — trecerea 
României într-un nou stadiu, superior 
de dezvoltare.

Prin originalitatea și profunzimea 
tezelor formulate cu privire la im
portanța definirii stadiilor de dez
voltare pentru întreaga operă de con
strucție socialistă, prin claritatea și 
caracterul științific, temeinic funda
mentat al obiectivelor făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. referitoare la 
această problematică de vastă sem
nificație. conturează un amplu pro
gram de acțiune pentru activitatea 
de construcție socialistă, înscrie o 
contribuție de mare valoare la dez
voltarea gîndirii și practicii revolu
ționare.

Conf. unlv. dr. Andrei SIDA

Combinatul chimic 
Rimnicu Vilcea este o 
ctitorie de seamă a chi
miei românești, crea
tă și afirmată în anii 
atît de fertili ai Epo
cii Nicolae Ceaușescu./ 
Ne amintim cu drag, 
cei care lucram și 
atunci in acest combi
nat, de vizita de lucru 
din anul 1975 a secre
tarului'- general al 
partidului. Moment e- 
sențial, în care s-au 
trasat direcțiile de 
dezvoltare a platfor-, 
mei chimice vîlcene 
prin amplasarea do 
noi instalații. Acestea 
erau menite să valo
rifice superior mate
riile prime, producînd 
— pe baza tehnologii
lor elaborate de Insti
tutul Central de Chi
mie — o serie de pro
duse de maximă în
semnătate pentru in
dustrie și agricultură. 
Tot ce s-a hotărît la 
acea dată a devenit 
fapt. Ne mîndrim că 
de atunci și pînă 
acum unitatea noastră 
a aplicat peste 40 de 
tehnologii românești, 
pe instalații de o 
complexitate deosebi
tă și o eficientă ridi
cată. valoarea pro- 
ducției-marfă cres- 
cînd cu ipeste 3 mi
liarde lei.
Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena 
Ceaușescu au urmărit

pas cu pas dezvoltarea 
combinatului, indicînd 
soluții pentru pro
blemele cu care ne-am 
confruntat, iar recent 
s-au stabilit noi sar
cini și măsuri pentru 
a asigura un salt cali
tativ în activitatea 
combinatului, ca de 
altfel a întregii indus
trii chimice românești. 
Bunăoară, in acest 
cincinal se vor realiza 
în combinat alte 20 de 
instalații, cu ajutorul 
cărora vom asimila 
fabricația a peste 30 
de produse noi. Prac
tic, prin realizarea 
acestor investiții și 
prin aplicarea măsuri
lor din programul de 
modernizare, indicato
rii de bază — pro- 
ducția-marfă și pro
ductivitatea muncii — 
vor crește în 1990 ide 
circa două ori față de 
anul 1985. Astăzi ex
portăm mai mult de o 
treime din - producție 
la partenerii din peste 
40 de țări de pe toa
te meridianele lumii.

Cele cîteva date șl 
fapte pe care le-am 
prezentat se constituie 
in tot atîtea dovezi ale 
grijii pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
o are pentru pro
gresul susținut al eco
nomiei, pentru ridi
carea bunăstării și 
gradului de civilizație 
socialiste pe întreg 
teritoriul țării. Este

deci de la sine înțeles 
că avem datoria pa
triotică, obligația co
munistă de a răspun
de prin muncă, prin 
rezultate pe măsura 
condițiilor create în
crederii pe care ne-o 
acordă secretarul ge
neral al partidului.

Animat de aceste 
gînduri și sentimente, 
colectivul de oameni 
ai muncii din combi
natul nostru a pășit 
în noul an cu însufle
țire și entuziasm, 
hotărît să obțină din 
prima lună succese 
deosebite în muncă, 
omagiind în acest fel 
aniversarea zilei de 
naștere și a peste 55 
de ani de activitate 
revoluționară, pa
triotică a conducă
torului partidului și 
statului. Angajîndu-ne 
să nu precupețim 
nimic pentru a trans
pune riguros în prac
tică sarcinile trasate, 
urăm iubitului con
ducător al partidului 
și statului viață lun
gă, spre binele po
porului și prosperita
tea națiunii noastre.

Pantelimon 
UNGUREANU 
maistru chimist, 
secretar al comi
tetului de partid 
de la Combinatul 
chimic Rimnicu 
Vilcea

Cîmp larg modernizării
Lucrez la întreprin

derea de mașini-unel- 
te din Arad de peste 
30 de ani. Am trăit in 
acest răstimp toate eta
pele dezvoltării sale. Și 
pot afirma cu mîndrie : 
cel mai puternic avînt 
unitatea noastră l-a cu
noscut în anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Ani 
rodnici, în cuprinsul 
cărora mult stimatul 
conducător al partidu
lui și statului nostru 
s-a aflat de mai multe 
ori în mijlocul nostru. 
Cu prilejul vizitelor de 
lucru ne-a recoman
dat. de fiecare dată, să 
depunem mai multă 
stăruință pentru pro
movarea creației teh
nice originale.

Traducînd în viață 
mobilizatoarele îndem
nuri și orientări, noi 
am ajuns ca. în pre
zent. să nu mai avem 
în fabricație nici un 
produs asimilat înain
te de 1982, iar gradul 
de înnoire a atins în 
primii doi ani din ac
tualul cincinal un pro
cent de 45.6 la sută. 
Dacă pînă de curînd 
eram cunoscuțl în tară 
și peste hotare doar 
prin strungurile clasi
ce, astăzi producem 
strunguri cu comandă 
numerică, celule fle
xibile. utilaje speciali
zate de înaltă precizie 
pentru industriile de

motoare electrice, au
tomobile, metalurgică 
și altele. Acest salt, 
calitativ, de moderni
zare și înnoire a pro
ducției. de realizare a 
unei producții de vîrf. 
este propriu întregii 
noastre industrii, care, 
în ultimele decenii, 
și-a afirmat din plin 
potențialul, creindu-i- 
se toate condițiile să 
devină competitivă.

Acționînd sub îndru
marea organizației de 
partid, muncitorii, teh
nicienii și inginerii din 
întreprinderea noastră 
sint angajați în pre
zent. cu toată puterea 
lor creatoare. în înfăp
tuirea unui amplu pro
gram de modernizare 
a activității de pro
ducție. a tehnologiilor 
de fabricație. Este un 
proces de mare însem
nătate pentru noi și 
pentru economia na
țională. care are la 
bază orientările stra
tegice ale secre
tarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. gri
ja sa necontenită ca 
economia românească 
să se situeze la un 
înalt nivel de efici
entă. să fie capabilă a 
îndeplini întocmai mă
rețele obiective ale 
dezvoltării, stabilite de 
Congresul al XIII-lea 
Si Conferința Naționa

lă ale Partidului Co
munist Român.

Urmînd însuflețito- 
rul exemplu al celui 
de a cărui muncă și 
gindire se leagă cea 
mai luminoasă și mai 
fertilă epocă din isto
ria tării, exprimăm șl 
cu acest sărbătoresc 
prilej înalta prețuire si 
recunoștință pentru în
delungata sa activitate 
revoluționară, pentru 
profunda omenie, pen
tru spiritul de adevăr 
Si dreptate cu care 
marele luptător mili
tant și patriot își închi
nă întreaga viață idea
lurilor de libertate și 
independentă, colabo
rării și păcii în întrea
ga lume. Iată de ce 
acum, cu prilejul ani
versării zilei de naște- • 
re a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a 
înaltei sale activități 
revoluționare, cu emo
ție și aleasă recunoș
tință. noi. oamenii 
muncii de la între
prinderea de mașini- 
unelte din Arad, ro
mâni și maghiari. îi 
urăm din adîncul ini
milor noastre multă 
sănătate și putere de 
muncă. „La multi 
ani 1“

DARUS G6za 
șef de echipă 
la întreprinderea 
de mașini-unelte 
Arad

Știința in strategia

dezvoltării
Sint mai bine de 22 

de ani de cînd, prin 
atenta și lucida pros
pectare a viitorului, 
prin judicioasa și rea
lista evaluare a po
tențialului creator al 
poporului nostru, ma
rele strateg și ctitor 
al României mo
deme. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
avea să încredințeze 
științei nobila misiu
ne de a anticipa cu 
un ceas mai devreme 
toate realizările de or
din practic, în deplin 
acord cu viata și de
zideratele economiei 
naționale. Această 
orientare tine seama 
de concepția potrivit 
căreia știința repre
zintă principala forță 
de progres a societății, 
în înfăptuirea măre
țelor programe de dez
voltare a patriei socia
liste. de edificare a so
cialismului multilate
ral dezvoltat.

Marea sărbătoare de 
suflet a poporului nos
tru — aniversarea zi
lei de naștere și a 55 
de ani de exemplară 
activitate revoluționa
ră a secretarului ge
neral al partidului — 
ne prilejuiește nouă, 
cercetătorilor, proiec- 
tanților și specialiști
lor din domeniul ener
getic. o reevaluare a

drumului parcurs și. 
totodată, ne îndeamnă 
la noi și noi împli
niri. Orientările și 
îndrumările prețioa
se ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ale 
tovarășei Elena 
Ceaușescu. președinte
le Consiliului Natio
nal al Științei și 
Invățămîntului. ne 
călăuzesc în perma
nență și ne îndeamnă 
la autodepășlre.

Institutul nostru. în
ființat în 1974. este 
o creație a Epocii 
Nicolae Ceaușescu. 
Angrenat plenar in 
activitatea de dezvol
tare a sistemului ener
getic național, insti
tutul și-a adus și este 
solicitat în continua
re să-și aducă o con
tribuție tot mai im
portantă la rezolvarea 
problemelor priorita
re vizînd creșterea si
guranței în exploa
tare. îmbunătățirea 
comportării echipa
mentului. utilizarea 
rațională a resurselor 
energetice ale tării, 
reducerea consumuri
lor specifice șl în
făptuirea programu
lui național de econo
misire a combustibi
lului. Forțele din pro
iectare și cercetare sînt 
în prezent antrenate la 
înfăptuirea unui obiec
tiv prioritar : construi

rea și punerea în func
țiune. in acest cinci
nal. a primelor gru
puri ale centralei nu- 
clearo-electrice. fapt 
ce va marca o etapă 
superioară a energeti
cii românești.

Aniversarea zilei de 
naștere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. 
zi scumpă tuturor oa
menilor muncii. re
prezintă pentru toti 
cei ce activează în do
meniul cercetării ener
getice un fericit pri
lej de a ura iubitului 
conducător al națiu
nii noastre viată lun
gă. sănătate și multă 
putere de muncă. Pri
lej, totodată, de a ne 
angaja, din nou, cu 
spirit revoluționar, să 
participăm la un nivel 
calitativ tot mai înalt 
la soluționarea pro
blemelor pe care le 
implică dezvoltarea șt 
modernizarea energe
ticii românești, con
tribuind cu toate for
țele la Înfăptuirea 
hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea și ale 
Conferinței Naționale 
ale partidului.

Valentina BĂLAN 
cercetător științific. 
Institutul de cercetări 
și modernizări 
energetice — București
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IDEAL MULTISECULAR AL POPORULUI, 

MĂREAȚĂ REALIZARE 

A PREZENTULUI SOCIALIST
este rezultatul firesc, legic al îndelungatei dezvoltări„Vnirea

istorice a poporului român, al luptei sale pentru dreptul de a fi 
liber și stăpîn în propria-i țară. Din cele mai vechi timpuri, idea
lurile unirii, libertății și independenței au însuflețit permanent 
poporul român, constituind făclia care a luminat, generație după 
generație, drumul spre dreptate, spre progres, 
bună, liberă și demnă“.

spre o viață mai

NICOLAE CEAUȘESCU

O zi istorică,
care s-a rostit istoria

S-a spus cu îndreptățire că la 
24 Ianuarie 1859, cînd prin voin
ța obștii românești același domn 
a fost ales în scaunele Mușa- 
tinilor și Basărabilor, a fost 
ziua în care s-a rostit, cu toa
tă puterea ei, istoria. Intr-ade
văr, pentru acel moment de 
strălucită biruință politică, po
porul român s-a pregătit prin 
întreaga sa istorie : o istorie 
zbuciumată și eroică, străbătu
tă ca o uriașă coloană fără de 
sfîrșit de marele dor al unirii 
și neatîrnărij.

A biruit atunci, la 24 Ianua
rie 1859, dreptatea istoriei, căci 
peste anacronicul, hotar de pe 
Milcov, păstrat pînă atunci doar 
pe hărțile diplomatice, iar nu în 
inimile și cugetele românești, 
și-au dat mina și s-au cuprins 
într-o uriașă horă a înfrățirii 
fiii unuia și aceluiași popor, de 
străveche obîrșie, avînd adînci 
rădăcini în „pămîntul dacic". 
Erau fiii unuia și aceluiași po
por, vorbind aceeași limbă, 
avînd aceleași datini și același 
port nepereche, resimțind ace
leași nevoi și hrănind aceleași 
nădejdi, un popor care a știut 
să facă din piepturile și brațele 
sale, la vreme de primejdie, 
scut nu doar pentru țara lui, ci 
și pentru alții. Un popor care, 
nevoit să trăiască secole la rînd 
cu ființa brăzdată de nefirești 
fruntarii, a întreținut între ra
murile aceluiași viguros trunchi 
legături atit de strînse, pe mul
tiple planuri, incit a asigurat o 
dezvoltare unitară a societății 
românești în întregul său. 
Un popor care, In pofida atîtor 
vitregii ale vremurilor, a păs
trat mereu în conștiința sa 
ideea apartenenței la aceeași 
familie ce s-a numit mereu pe 
sine, cu îndreptățită fală, ro
mână.

Istoria 
turie că 
„visarea 
nea Bălcescu, 
vozi, a marilor cărturari, 
au înțeles de timpuriu că uni
tatea țărilor române reprezenta 

> o uriașă forță, aptă să înfrun
te orice armii cotropitoare, că 
întrajutorarea lor reprezenta în
săși chezășia dăinuirii lor 
neatîrnate în fața oricăror vi
fornițe ale istoriei. Pot fi așe
zate ca o adevărată emblemă pe 
secolele întregii epoci medie
vale cuvintele domnului moldav 
Constantin Movilă, care, propu- 
nind unirea celor 
românești, sub 
principe, nutrea < 
.... și cind vor fi 
preună 
va fi nici un principe care să-i 
poată aduce vre-o vătămare, 
datorită marii puteri ce-o va 
avea".

românească stă măr- 
voința de unire a fost 
iubită", după cum spu- 

a marilor voie- 
care

trei țări 
un singur 

convingerea : 
legate îm- 

aceste provincii, nu

Pe temelia unei asemenea 
adinei convingeri și nestrămu
tate încrederi s-a făurit de-atî- 
tea ori frontul comun de luptă 
al țărilor române, alcătuind ză
gazul de netrecut de care s-au 
spart atîtea puhoaie de oști co
tropitoare ; pe temelia unei a- 
semenea certitudini a prins ia
răși contur Dacia străbună la 
îngemănarea veacurilor al XVI- 
lea și al XVII-lea. Operă a 
minții cutezătoare și a brațu
lui neînfricat al lui Mihai Vi
teazul a fost Unirea din 1600 ; 
ea a încorporat însă, deopotrivă, 
contribuția țărănimii române 
transilvane care, la vestea tre
cerii Carpaților a celui pe care 
contemporanii îl socoteau un 
„al doilea Alexandru", au lovit 
cu putere castelele și palatele 
nobilimii maghiare, netezind 
drumul Viteazului spre Alba 
lulia ; ea era, totodată, rodul 
strînselor legături ale lui Mihai 
cu românii moldoveni, care i-au 
deschis porțile în cetățile nici- 
cînd biruite de la Suceava și 
Neamț.

Tragicei morți a voievodului 
unificator i-a urmat desfacerea 
măreței Iul înfăptuiri, dar idea
lul unirii, al refacerii întregului 
n-a putut fi ucis, pentru că 
ideile drepte nu pier niciodată, 
nici lovite cu paloș mercenar, 
nici frinte pe roată, ci, ocrotite 
ca o comoară de preț, trăiesc 
în inimi și cugete, oțelindu-le, 
întărind încrederea în biruința 
unei cauze drepte. Idealul uni
rii a dăinuit mereu, afirmin- 
du-se tot mai puternic, incit la 
mijlocul veacului trecut deve
nise însăși chezășia viitorului 
poporului. Sau cum scria Mihail 
Kogălniceanu, unirea era „cheia 
de boltă a edificiului național". 
Ori, cum scria, mai tîrziu, Ale
xandru loan Cuza : poporul ro
mân „aspiră cu orice preț la 
Unirea sa pentru că vrea să tră
iască". întemeiați pe faptul că 
inima poporului în întregul său 
,bătea numai și numai pentru 
unire, militanți revoluționari de 
seamă afirmau, la scurtă vre
me după revoluția pașoptistă, 
precum Dimitrie Brătianu, 
intr-un manifest din 1852 adre
sat locuitorilor Principate
lor Române, ce erau încorsetați 
atunci de „cercul de foc al tira
nilor", că „Miine, România ini
milor noastre, mare ca România 
lui Traian, vitează ca România 
lui Mihai, eroică ca România 
pompierilor (din Dealul Spiril 
— n.n.), sublimă ca România 
poporului din Cimpia Libertății 
(...) va rupe vălul ce acoperă a 
ei frunte și diadema ei va fi 
mindra noastră podoabă (...) 
Trăiască Republica democratică 
și socială, trăiască Republica 
română".

țineau în întregul lor poporului, 
care, ca un singur om, ca o uni
că voință, stătuse neclintit în 
jurul stindardului unirii, deju- 
cînd meschine intrigi și combi
nații politice, impunînd, cum 
scriau chiar în acel an țăranii de 
prin părțile Vasluiului, un sin
gur domn stăpînitor pe două țări 
române ; aceste izbînzi erau, 
deopotrivă, rodul lucrării oame
nilor politici și a cărturarilor 
cu dragoste de țară, ei dovedind 
nu numai că sînt „suflet în su
fletul neamului lor", ci și că 
aveau capacitatea de a conduce 
poporul spre împlinirea 
lor sale aspirații.

Un diplomat englez, 
Malmesbury, potrivnic 
deslușea în actul de la 24 Ianua
rie 1859 „o lucrare tainică și re
voluționară". Da, lucrare revo
luționară s-a dovedit a fi ale
gerea lui Cuza vodă, căci în pe
rioada care a urmat s-a înfăp
tuit, așa cum voia poporul, 
unirea deplină a țărilor-surori, 
cu o singură capitală, cu un sin
gur guvern și o singură adunare 
legiuitoare, cu o singură arma
tă, gata să apere această mărea
ță realizare. Se înfăptuiseră, in 
mai puțin de 3 ani, dorințe 
străvechi, adeverindu-se cuvin
tele scrise de Dimitrie Bolinti- 
neanu la puține zile după isto
ricul vot din 24 Ianuarie 1859 : 
„Fiți siguri, domnilor, că nația 
ce voiește Unirea prin alegerea 
domnului Alexandru Ioan I, va 
ști să facă toate sacrificiile spre 
a o dobîndi; fiți siguri că ceea 
ce a făcut astădată această na
ție va rămîne făcut și bun pen
tru totdeauna (...) Ideile viitoru
lui au invins ideile trecutului".

drepte-

lordul 
unirii,

Da, lucrare revoluționară a 
fost actul Unirii pentru că in
tr-un răstimp scurt s-au înfăp
tuit acte de covîrșitoare însem
nătate pentru înscrierea țării pe 
calea progresului social-econo
mic mai accelerat, „desfăcin- 
du-se nod cu nod", cum s-a 
spus în epocă, legăturile nefi
rești ce mai uneau țara cu Im
periul Otoman.

în epoca luptei pentru unire, 
un diplomat al Casei de 
Habsburg nota că, realizîndu-și 
statul lor unitar, românii 
„vor aspira a forma un stat in
dependent, cuprinzînd Bucovina, 
Transilvania și Bănatul". Pre
viziunile ambasadorului vienez 
aveau să fie confirmate pe de
plin de viață. La nici două de
cenii după Unirea Principatelor, 
românii își proclamau indepen
dența, înscriind pentru eterni
tate în buchetul statelor libere 
ale lumii numele bravei lor țări. 
Iar în anul greu, dar eroic, 1918, 
românii și-au văzut împlinit și 
marele lor vis — unirea tu
turor românilor între hotarele 
aceluiași stat neatîrnat româ
nesc.

La 1848, ziarul francez „Le 
National" scria că puterea ro
mânilor stă în adevărul pentru 
care luptă. Cuvinte care pot fi 
așezate pe frontispiciul întregii 
istorii naționale. Căci românii 
s-au luptat mereu pentru ade
văr și pentru dreptate, n-au 
năzuit decît la ceea ce era al 
lor, la dreptul ca în vatra dacică 
străbună ei să fie singuri 
stăpîni. orînduindu-și viața po
trivit legitimelor lor interese, 
edificînd o societate mai bună 
și mai echitabilă.

Stegar neînfricat al unității 
și independenței naționale

„Ceea ce a făcut această 
nație va rămîne făcut 

și bun pentru totdeauna"
Asemenea vibrante gîndurî, 

însuflețind pe românii de pre
tutindeni, avqjiu să fie înfăp
tuite in anii ce-au urmat ; au 
fost ani în care, cu o energie 
fără de seamăn, cu o fermitate 
și statornicie exemplare, cu re
marcabilă pricepere și forță de 
convingere, românii au reușit 
să înlăture treptat orice ostili
tăți și adversități — cu deose
bire a imperiilor otoman și 
habsburgic, care, prin Unirea 
Principatelor, se vedeau ame
nințate, cum scria un diplomat 
austriac, „pînă in măduva oa-

selor". Chemați să se pronunțe 
asupra viitorului lor prin Adu
nările ad-hoc, românii au răs
puns printr-un impresionant 
„da" pentru Unire, arătind că 
aceasta era aspirația lor supre
mă. Iar atunci cind mari
le puteri au făcut, ca de 
atîtea ori In istorie, compromi
suri pe seama popoarelor asu
prite, românii și-au luat soarta 
în propriile mîini, alegind, atit 
in Moldova, cit și în Muntenia, 
același „om nou la vremurile 
noi" pe care le trăiau. Biruințele 
de la 5 și 24 ianuarie 1859 apar-

Unirea cea Mare a deschis 
poporului român făgaș nou, mai 
adine si mal larg 
pentru afirmarea 
sale de dreptate si 
cială, de propășire 
pentru întregirea 
dinafară prin slobozenia dinlă
untru. în fruntea acestei lupte 
s-a aflat, cu exemplară consec
vență. Partidul Comunist Ro
mân. făurit la istoricul congres 
din mai 1921. Pe roșiile flamuri 
ale partidului, țelurile luptei 
împotriva exploatării și asupri
rii, pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru ridicarea 
stării materiale și spirituale a 
poporului au fost mereu înge
mănate cu obiectivele salvgar
dării independenței, unității și 
integrității teritoriale, grav pri
mejduite de politica unor sta
te la cirrna cărora ajunsese
ră nostalgicii trecutelor vremi, 
ai vechilor 
alcătuite prin rapturi de te
ritorii străine si menținute prin 
represiune jandarmerească si 
prin teroarea baionetelor. în 
fata acestor primejdii, partidul 
a chemat poporul ca. în spiritul 
înaltelor sale tradiții revoluțio
nare, să se ridice, ca un singur 
om. la luptă hotărîtă. să fău
rească. din toți cei cărora le era 
aproape de inimă soarta patriei, 
un mare front antifascist si 
antirevizionist. în numele a- 
cestor teluri, partidul comu
nist a desfășurat o vastă și 
susținută activitate politico-pr- 
ganizatorică. editind ziare si re
viste în care dezvăluia cu mare 
putere vizionară cursul spre 
care evoluau evenimentele în 
tară si Pe bătrînul continent, 
făurind organizații de masă si 
obștești, prin care au fost ac
tivizate politic și antrenate la 
acțiune hotărîtă antifascistă si 
antirăzboinică ample categorii 
socio-profesionale, inițiind largi 
coaliții de forțe politice, unite 
pe platforma comună a salvgar
dării intereselor naționale fun
damentale. conducind mari de-

tuprinzător, 
idealurilor 

libertate so
si progres, 
slobozeniei

imperii hibride.

monstrații șl mitinguri Împotri
va fascismului si a războiului, 
cărora le-a imprimat un impre
sionant caracter de masă si 
înaltă combativitate revoluțio
nară. Expresia cea mai înaltă a 
capacității partidului comunist 
de a mobiliza și uni în jurul 
său clasa muncitoare, pe cei
lalți oameni ai muncii a repre
zentat-o marea demonstrație 
antifascistă. antirevizionistă si 
antirăzboinică din București, de 
la 1 Mai 1939, în pregătirea și 
desfășurarea căreia contribuția 
determinantă au avut-o tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. în acea zi. in 
care, asa cum cu nemulțumire 
apreciau autoritățile vremii, 
străzile Capitalei deveniseră un 
adevărat cîmp de manifestație 
revoluționară, s-au aflat ală
turi. umăr lingă umăr si inimă 
lingă inimă, muncitori comu
niști. socialiști, social-democrați 
ori neînregimentati politic, uniți 
prin același ideal : apărarea 
democrației, îmbunătățirea vie
ții celor multi, salvgardarea in
tegrității si independentei' tării. 
Din perspectiva anilor se poate 
aprecia, cu firească mîndrie pa
triotică, faptul că vasta activi
tate politico-organizatorică des
fășurată de partid în acea peri
oadă a avut un aport esențial la 
crearea unei ample mișcări na
ționale cu caracter antifascist si 
antirăzboinic, ceea ce a făcut 
ca in tara noastră fascismul să 
nu poată accede la cîrmă decit 
In septembrie 1940. impus prin 
presiunea Germaniei naziste în 
împrejurările in care aceasta 
devenise arbitrul situației poli
tice europene.

Hotărîtă luptă antifascistă din 
deceniul al IV-lea a îmbogățit 
experiența revoluționară a 
partidului, punînd o dată mai 
mult în lumină marea însemnă
tate a unității muncitorești, a 
forțelor patriotice, democratice, 
progresiste. în anii dictaturii 
antonesciene. în lupta pentru 
salvarea tării de la o catastrofă

națională, pentru restaurarea 
României democratice si inde
pendente. pentru eliberarea 
părții din Transilvania răpite 
prin odiosul dictat fascist de la 
Viena. partidul a valorificat 
plenar această experiență, 
ționînd, în consens cu 
mintele istoriei, sore a 
unirea tuturor forțelor 
patriotice intr-o amplă 
antifascistă. Desfășurarea 
nimentelor a pus în 1 
justețea acestei activități, 
tatea de luptă a poporului fiind 
izvorul victoriei în revoluția de 
eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă. 
declanșată la 23 August 1944, 
moment de răscruce în istoria,, 
patriei, deschizător de epocă 
nouă în evoluția multimilenară 
a societății românești. Unitatea 
de acțiune a forțelor politice 
care, in frunte cu partidul co
munist. se pronunțau pentru în
noirea profundă a vieții politi
ce si social-economice. pentru 
continuarea si adîncirea proce
sului 
nare 
1944
care ______ __
obținute de clasa muncitoare, de 
ceilalți oameni ai muncii in pe
rioada care a urmat. în cuce
rirea întregii puteri politice si 
trecerea la edificarea noii orin- 
duiri.

în toate momentele luptei 
revoluționare desfășurate în 
tara noastră. începînd cu primii 
ani ai deceniului al 
toria consemnează 
curajoasă, mereu 
le rînduri. a 
Nicolae Ceaușescu. revoluționa
rul a cărui ființă s-a îngemănat 
de la o virstă tînără cu ființa 
partidului si a cărui luptă s-a 
nutrit mereu din flacăra mari
lor idei si idealuri pentru care 
milita statornic partidul. Lupta 
partidului pentru realizarea 
unității de acțiune a forțelor 
democratice si patriotice, pen- 

antrenarea mișcarea

ac- 
învătă- 
realiza 
politice 
coaliție 

eve- 
lumină 

uni-

de transformări revolutio- 
inaugurat la 23 August 

a reprezentat temelia pe 
s-au clădit toate izbînzile

IV-lea. is- 
prezenta 

în prime- 
tovarăsului

antifascistă a celor mal largi 
categorii cetățenești a aflat 
în personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceausescu un statornic 
Si curajos promotor. îndepli
nind sarcini de înaltă răspun
dere în conducerea organiza
ției revoluționare de tineret, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a 
militat în acei ani, cu cuvîntul 
Si cu fapta, pentru ca tînăra 
generație, al cărei viitor era 
nemijlocit amenințat de planu-

rile războinice ale fascismului, 
să-și pună întreaga putere 
dăruire si elanul vîrstei 
lupta împotriva primejdiei 
ciste. să acționeze unită 
marele front antifascist al 
porului

în cursul

de
în- 

fas- 
în 

po-

eroicei lupte a 
partidului din anii ilegalită- 

î naltele 
re-

ții s-au cristalizat 
trăsături morale, politice, 
voluționare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, alesele în-

sușiri care l-au făcut repede 
cunoscut și prețuit in mișcarea 
comunistă — abnegație și dir- 
zenie revoluționară, curaj și 
neînfricare, o mare putere de 
muncă, maturitate politică, for
ță de convingere a cuvîntului, 
încredere neabătută in justețea 
luptei partidului, in triumful 
dreptei cauze a libertății și 
dreptății. Sint însușiri ce dau 
luminos contur unei tinereți 
revoluționare exemplare.

„Partidul — Ceaușescu

a

Străvechilor temeiuri ale uni
tății poporului, anii socialismu
lui le-au adăugat altele noi, 
care au consolidat-o neîncetat : 
făurirea economiei socialiste 
unitare, triumful deplin al
noilor relații de producție, con
tinua perfecționare a formelor 
de organizare și conducere
societății, rezolvarea problemei 
naționale, formarea conștiinței 
noi, socialiste.

în opera de edificare a noii 
orînduiri, un moment funda
mental l-au marcat lucrările 
Congresului al IX-lea al parti
dului, marele forum comunist 
definind cu limpezime obiecti
vele imediate și de perspectivă 
ale muncii și vieții poporului, 
descătușind, prin spiritul nova
tor pătruns în toate sferele de 
activitate, marile energii crea
toare ale tuturor oamenilor 
muncii. întreaga strategie a 
dezvoltării multilaterale a pa
triei, pusă îh lucrare in tot 
acest răstimp, a asigurat cu 
exemplară consecvență sporirea 
necontenită a forței economice 
a țării, a avuției naționale — 
temelia afirmării sale libere și 
suverane în viața lumih Una 
din marile realizări ale anilor 
socialismului, a perioadei is
torice inaugurate de Congresul 
al IX-lea, o constituie rezolva
rea justă a problemei naționa-

Momente ale luptei pentru unitate : alegerea lui Cuza ca domn al Munteniei, la 24 ianuarie 1859 (in stingă) și marea adunare națională de la Alba lulia de la 1 decembrie 1918 (în dreapta)

le, asigurarea egalității depline 
in drepturi și îndatoriri a tutu
ror fiilor patriei, o egalitate ba
zată trainic pe dezvoltarea eco- 
nomico-socială echilibrată, ar
monioasă a tuturor județelor 
țării,

„Socialismul se făurește cu 
poporul și pentru 
acest principiu 
afirmat cu putere 
tarul general al 
în urmă cu aproape 23 de ani 
de la tribuna istoricului Con
gres al IX-lea, a devenit o rea
litate a vieții noastre de fieca
re zi, ca urmare a preocupării 
consecvente a partidului ca în
treaga sa politică să fie în per
manență o expresie autentică 
a intereselor clasei muncitoare, 
ale întregului popor.

Tot ce s-a realizat în acești 
ani in dezvoltarea potențialului 
economic al țării. în transfor
marea înfățișării orașelor și sa
telor, a vieții oamenilor este 
nemijlocit legat de activitatea 
desfășurată de partid, de secre
tarul său general pentru ela
borarea și înfăptuirea, in strin- 
să legătură cu poporul, a pro
gramelor de dezvoltare econo
mică și socială, a unui mobili
zator și realist program de acce
lerare a ritmurilor dezvoltării.

Dialogul permanent al parti
dului cu masele, cu oamenii 
muncii, in cadrul numeroaselor 
vizite de lucru pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a 
întreprins, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în toate 
județele țării, a afirmat cu pute
re, în acești ani. valoarea 
netăgăduit a unui nou stil 
muncă și conducere a vieții 
ciale. bazat pe cunoașterea 
mijlocită a realității, pe consul
tarea sistematică cu poporul.

Una din marile înfăptuiri Is
torice ale acestor ani o consti
tuie transformările petrecute in 
conștiința oamenilor, afirmarea 
tot mai puternică in viață a va
lorilor noii societăți, consolida
rea unității de conștiință, a u- 
nității de gindire, de voință si 
acțiune a tuturor oamenilor 
muncii, animați de aspirații si 
năzuințe comune, însuflețiți de 
dorința de a realiza cu proprii
le forțe condițiile progresului 
și bunăstării întregii societăți. 
Se poate spune de aceea că ori
zontul afirmării libere, inde
pendente a poporului român pe 
calea socialismului și comunis
mului conferă prin el însuși un ' 
cadru nou de realizare a unită
ții sale de acțiune, a unității 
întregii societăți in jurul parti
dului. al secretarului general al

popor" — 
democratic, 
de secre- 
partidului

de 
de 

so- 
ne-

România“
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sub semnul acestei unități stau 
toate înfăptuirile majore ale 
anilor noștri, tot ceea ce am 
clădit trainic în jurul nostru și 
in propria noastră viață.

Unitatea poporului este in ul
timă instanță factorul care con
feră autoritate și prestigiu tu
turor inițiativelor României in 
viața internațională, care con
feră tm credit politic major 
voinței de pace a poporului ro
mân, pune in evidență vocea 
sa specifică in rindul tuturor 
popoarelor iubitoare de pace. 
România socialistă, președintele 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au impus în acești ani in con
știința popoarelor prin înalta 
responsabilitate. perseverența 
și tenacitatea cu care au acțio
nat pentru făurirea unei lumi 
eliberate de spectrul războaie
lor, o lume a păcii și colaboră
rii, a dezvoltării libere, inde
pendente și suverane a po
poarelor.

Conferința Națională a parti
dului, din decembrie 1987, des
fășurată sub semnul unității de
pline a poporului in jurul parti
dului, al deplinei angajări pa
triotice, revoluționare pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabili
te de Congresul al XlII-lea. a 
adoptat, așa cum este cunoscut, 
cuprinzătoare programe de ac
țiune pentru etapa următoare, 
un mobilizator program de 
muncă și de luptă al întregului 
popor. De la înalta tribună a 
Conferinței Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat în
tregului popor chemarea de a 
acționa în deplină unitate, sub 
conducerea partidului, pentru 
înfăptuirea marilor obiective 
înscrise în Programul partidu
lui, de a asigura mersul ferm 
înainte al României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Omagiul cel mai înalt pe care 
îl aduce astăzi partidul și între
gul popor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
politic ce și-a consacrat întrea
ga viață de militant revoluțio
nar afirmării libere și demne 
a poporului său, in deplină uni
tate de voință și acțiune în rin
dul popoarelor lumii, îl consti
tuie munca eroică, unită, plină 
de abnegație a tuturor fiilor ță
rii pentru realizarea în viață a 
programelor noastre de dezvol
tare, a hotăririlor Congresului 
al XlII-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului.

Silviu ACHIM 
Ioan STANESCU
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ȚARA IȘI CINSTEȘTE EROUL 
cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere 

și a peste 55 de ani de activitate revoluționară
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participantii la Plenara omagială a Comisiei Centrale 
de Revizie a Partidului Comunist Român

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In aceste momente de puternică angajare a energiilor creatoare ale 

poporului pentru realizarea sarcinilor dc plan pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal, cind tara întreaga iși omagiază conducătorul, pe dumneavoastră, 
Marele Erou al Națiunii, ctitorul României socialiste moderne, genialul gin- 
ditor si militant al mișcării comuniste și muncitorești Internaționale, perso
nalitate proeminentă a lumii contemporane, Comisia Centrală de .Revizie a 
Partidului Comunist Român, alături dc întregul partid și popor, vă adre
sează. in semn de inâiiă prețuire, dragoste și profundă recunoștință, calde 
felicitări și cele mai bune urări de viață îndelungată, multă fericire, sănă
tate și putere de muncă pentru a conduce patria și poporul român pe mai 
departe, cu aceeași ințelepciune și clarviziune, spre piscurile luminoase ale 
socialismului și comunismului.

Remarcabil om politic și de stat, profund cunoscător a! realităților socie
tății românești, ați reînnoit și revitalizat gindirea revoluționară, prin apli
carea creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile concrete ale 
țării noastre, ați imprimat un spirit viu, dinamic activității dc partid și de 
stat, tuturor laturilor vieții economico-sociale. Ați creat și dezvoltat un larg 
sistem al democrației noastre muncitoreșii revoluționare, care asigură parti
ciparea largă a maselor la conducerea și rezolvarea treburilor de stat și 
obștești. Ia construcția socialismului cu poporul și pentru popor, intărind ne
contenit rolul partidului, ea centru vital al întregii națiuni.

Sub înțeleaptă și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere se înfăp
tuiesc cu succes liotăririle adoptate dc Congresul al XIII-lea si Conferința 
Națională ale partidului, țara noastră urmind să intre la sfirșitul actualu
lui cincinal intr-un stadiu superior, de țară mediu dezvoltată, iar în per
spectiva viitorului deceniu în acela de țară socialistă multilateral dezvoltată, 
creindu-se condițiile pentru aplicarea largă a principiilor comuniste de 
muncă și viață.

Adresîndu-vă încă o dată, din toată inima, cu acest inăltător prilej, 
cela, mai calde urări dc viață îndelungată, multă sănătate si neobosită puteie 
de muncă, spre binele și fericirea poporului român, vă asigurăm, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu totală dă
ruire Si răspundere comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din prețioasele dumneavoastră îndemnuri si orientări, din isto
ricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru înălțarea patriei noastre pe culmi tot mai înalte dc civi
lizație si progres.

Simbătă a avut loc Plenara oma
gială a Comisiei Centrale de Revi
zie a Partidului Comunist Român, 
in cadrul căreia, intr-o atmos
feră entuziastă. participant'! au 
adresat o telegramă tovarășului

Adunări
în atmosfera de puternică anga

jare patriotică in care întregul nos
tru popor acționează pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, in 
București și in municipiile reședință 
de județ au avut loc adunări oma
giale consacrate aniversării zilei de 
naștere și a peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
primii-secretari ai comitetelor jude
țene de partid și Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

în cadrul adunărilor s-a adus un 
vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii 
neamului, înflăcărat militant revolu
ționar și patriot, care s-a identificat, 
încă din tinerețe, cu lupta partidu
lui, a maselor muncitoare pentru 
dreptate socială și libertate, ctitorul 
României, socialiste moderne, făuri- 
orul celei mai glorioase epoci din 
storia milenară a poporului, condu

cător înțelept și vizionar al amplei 
opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Evocarea luptei împotriva asupri
rii și exploatării sociale, a fascis
mului și războiului, pentru apărarea 
integrității și suveranității țării, pen
tru cauza socialismului și comunis
mului a pus in lumină modul exem
plar în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acționat, cu 
neasemuită dîrzenie și neînfricare, 
pentru organizarea și mobilizarea ti
neretului, a clasei muncitoare, a tu
turor forțelor progresiste din Româ
nia în marile bătălii duse în vederea 
apărării intereselor vitale ale mase
lor populare, edificării celei mai 
drepte și mai umane societăți pe pă- 
mîntul scump al patriei.

Reliefînd uriașa Însemnătate a 
Congresului al IX-lea al partidului, 
cînd, prin voința, unanimă a comu
niștilor, a întregului popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
învestit cu cele mai mari răspunderi 
în conducerea partidului, a destinelor 
națiunii noastre socialiste, adunările 
au evidențiat profundele prefaceri 
revoluționare petrecute in întreaga 
viață politică și economico-socială a 
tării, remarcabilele succese dobindite 
de poporul nostru in toate domeniile 
de activitate, care conturează imagi
nea inconfundabilă a celei mai 
rodnice si luminoase perioade din 
existenta multimilenară a României, 
intrată definitiv în istorie sub denu
mirea de „Epoca Nicolae Ceausescu".

în mod unanim s-a apreciat că 
opera teoretică a secretarului gene
ral al partidului reprezintă o contri-

TELEGRAMĂ
Cu prilejul aniversării Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Ungaria, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. loan

Cronica zilei
Simbătă a fost semnat Ia București 

Protocolul privind schimburile co
merciale pe anul 1988 dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Cuba. Documentul prevede o creș
tere în continuare a livrărilor reci
proce de mărfuri.

★
în Capitală s-au încheiat lucră

ri'e colocviului cu tema „Arta și 
cooperarea culturală internațională", 
organizat. de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. Comisia na
țională română pentru UNESCO și 
Asociația de drept internațional și 
relații internaționale, inaugurindu-se 
astfel manifestările ce vor marca 
în România și in alte țări „Deceniul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a peste "55 de ani de eroică 
activitate revoluționară.

omagiale
buț.ie de seamă la dezvoltarea crea
toare a gîndirii si practicii revolu
ționare. fiind subliniat rolul determi
nant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului. Adunările au 
scos în relief faptul că la baza 
acestei politici se situează concepția 
profund științifică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea armonioasă a tuturor județelor 
țării, pe seama creșterii permanente 
a forțelor de producție, creării unei 
puternice structuri industriale, mo
dernizării agriculturii, aplicării con
secvente în producție a celor mai 
avansate cuceriri tehnico-științifice. 
in același timp, a fost relevat meri
tul remarcabil al secretarului general 
al partidului în crearea sistemului 
profund original al democrației noas
tre muncitorești revoluționare, de 
participare a tuturor oamenilor mun
cii la conducerea societății — ca 
proprietari, producători și beneficiari 
ai avuției naționale, ca făuritori ai 
propriului lor destin.

Contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu in ela
borarea politicii externe românești, 
inițiativele și acțiunile sale de larg 
răsunet internațional pentru înfăp
tuirea năzuințelor de pace, colabora
re, libertate si progres ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor lumii 
— s-a subliniat în adunările oma
giale — l-au impus pe președintele 
României în conștiința întregii lumi 
ca un mare Erou al păcii, promotor 
neobosit al luptei pentru destindere, 
dezarmare și securitate, pentru în
țelegere și colaborare intre naț uni, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră. .

în încheierea adunărilor omagiale, 
într-o atmosferă însuflețită, de pu
ternică vibrație patriotică, revolu
ționară. participantii au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, telegrame în care iși 
găsesc o elocventă expresie sen
timentele de profundă dragoste șl 
aleasă prețuire cu care comuniștii, 
toți oamenii muncii il înconjoară pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru, recunoștința lor fierbinte față 

■ de pilduitoarea sa activitate pusă cu 
nețărmurit devotament in slujba 
înfloririi necontenite a patriei, spo
ririi bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor.

Telegramele reafirmă angajamen
tul solemn al tuturor fiilor țării de 
a nu precupeți nici un efort, de a 
munci cu dăruire și abnegație revo
luționară. strins uniți în jurul parti
dului. al secretarului său general.

. pentru înfăptuirea exemplară a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru ridicarea României

Totu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ungare, 
Peter Vărkonyi.

mondial al dezvoltării culturii" 
(1988—1997).

Au luat parte oameni de artă și 
cultură din 14 țâri și din România, 
care au dezbătut aspecte ale rolului 
artei ș: culturi-, in promovarea cu
noașterii și respectului reciproc între 
popoare, a valorilor umanismului 
contemporan și înțelegerii, interna
ționale.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Comisiei naționale române 
pftftru UNESCO și ai Asociației 
de drept internațional și relații in
ternaționale.

(Agerpres) 

socialiste pe noi culmi de progres 
și civilizație.

într-o deplină unitate de 
cuget și simțire cu întreaga noas
tră națiune, participantii la adună
rile omagiale adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de ani multi

SIMPOZIOANE, MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE
în telegrama adresată tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de participantii la 
simpozionul omagial organizat de 
ASOCIAȚIA DE DREPT INTERNA
ȚIONAL ȘI RELAȚII INTERNA
ȚIONALE se spune :

împreună cu toți fiii națiunii 
noastre, ne este deosebit de plăcut 
ca, in această zi aniversară, să vă 
aducem un fierbinte omagiu dum
neavoastră, strălucit conducător re
voluționar al partidului și poporului 
român, genial strateg și făuritor al 
României socialiste moderne, perso
nalitate proeminentă a vieții politice 
internaționale contemporane, care ați 
deschis în cronica uriașelor prefaceri 
din istoria multimilenară a patriei 
o eră nouă pe care poporul nostru o 
numește cu legitimă mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Participanții la simpozionul oma
gial iși exprimă întreaga recunoș
tință și admirație față de abordarea 
nouă, originală și de largă deschide
re pe câre ați imprimat-o politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, fiind mîndri să constate cit de 
prețuită și respectată este contribu
ția dumneavoastră hotărîtoare la 
soluționarea marilor și complexelor 
probleme ale vieții internaționale, 
fapt care a adus României un uriaș 
prestigiu. Acțiunile și inițiativele 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, insu
flă poporului român optimism, spe
ranță și încredere în capacitatea na
țiunilor lumii ca, acționind unite și 
conlucrînd tot mai strins, să asigure 
— in pofida încordării și tensiunilor 
actuale din viața internațională — 
dezvoltarea pașnică a întregii ome
niri.

Călăuziți de însuflețitoarea și ne
obosita dumneavoastră viață revolu
ționară și învățînd necontenit din 
exemplul generos de muncă și pa
siune pe care ni-1 .oferiți, permite- 
ți-ne să dăm expresie, și cu acest 
prilej, hotărârii nestrămutate de a 
acționa cu nețărmurit devotament și 
responsabilitate pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, pentru creșterea 
contribuției patriei noastre la so
luționarea constructivă a probleme
lor majore ale omenirii de astăzi.

Vă rugăm să ne îngăduiți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, 
incă o dată, din adîncul . inimilor, 
mulți ani fericiți, in deplină sănăta
te, pentru a conduce, cu aceeași ge
nială cutezanță revoluționară, desti
nele eroicului nostru popor, înfăp
tuirea aspirațiilor sale de bună în
țelegere și largă cooperare cu toate 
statele lumii, pentru cauza libertății 
și independenței popoarelor, pentru 
pace în lume.

Activitatea revoluționară și ope
ra teoretică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost reliefate 
în cadrul unei adunări omagiale or
ganizate de COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ȘI VETERANILOR DE 
RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMU
LUI.

Participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă in care se ara
tă : In acest moment înălțător, săr
bătoresc, prilejuit de aniversarea zi
lei dumneavoastră de naștere și a 
peste 55 de ani de eroică activitate 
revoluționară, Comitetul foștilor 
luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului vă prezintă, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. omagiul ceiob 
mai virstnici comuniști și onorul ce
lor mai virstnici ostași ai țării, adre
sîndu-vă din inimă cele mai în
flăcărate urări de mulți și fericiți 
ani. plini de satisfacții și împliniri, 
de nesecată putere de muncă, pentru 
a conduce cu aceeași ințelepciune și 
cutezanță revoluționară națiunea 
noastră socialistă spre noi și noi vic
torii. spre binele și măreția patriei 
române.

în organizarea Secției de propa
gandă a Comitetului județean de 
partid Vrancea, in municipiul Foc
șani s-au desfășurat lucrăYile 
simpozionului intitulat „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — timp eroic al 
marilor împliniri socialiste și revolu
ționare". Manifestări similare — sim
pozioane. expuneri, mese rotunde — 
au mai avut loc în orașele Adiud. 
Mărășești, Panciu și Odobești. dună 
care formații de artiști amatori au 
susținut spectacole omagiale ce s-au 
constituit în vibrante manifestări de 
stimă, dragoste si recunoștință fată 
de ctitorul României socialiste mo
derne. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sub genericul „Opera s! act'-V't’*»! 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. strălu
cită încununare a teoriei și pract’cîi 
revoluționare, a triumfului ideilor 
socialismului în România", Ia Tg.
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 ianuarie (ora 20) — 27 ia
nuarie (ora 20). In țară : Vremea va 
fi în general închisă, cu cerul mai 
mult acoperit. La începutul intervalu
lui vor mal cădea ninsori izolate, în
deosebi în estul și sud-estul țării, apoi, 
începind din vestul țării, vor cădea 
precipitații locale, acestea fiind sub 
formă de ninsoare,, iar în sud-vest.u.l 
și vestul țării vor fi și sub formă de 
ploaie, favorizînd producerea poleiu

și fericiți, deplină sănătate și putere 
de muncă, pentru a desăvîrși. îm
preună cu poporul și pentru popor, 
grandioasa operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

Mureș s-a desfășurat simpozionul 
omagial organizat de comitetul mu
nicipal de partid. In comunicările 
prezentate au fost înfățișate marile 
realizări obținute de poporul nos
tru. ■ îndeosebi în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". A fost reliefată 
contribuția determinantă a secretaru
lui general al partidului la elabo
rarea strategiei dezvoltării multila
terale a patriei, la imbogățirea și dez
voltarea creatoare a teoriei și practicii 
revoluționare de edificare a socialis
mului în România, aportul său hotă- 
rîtor la creșterea prestigiului inter
național al României în lume. 
Biblioteca județeană din Tg. Mureș a 
elaborat un amplu documentar pur- 
tind titlul „Vizitele de lucru ale secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în jude
țul Mureș, prilej de amplă analiză 
la fața locului a modului de îndepli
nire a mărețelor obiective ale con
strucției socialiste în patria noastră".

Clubul întreprinderii miniere Ro- 
vinari a găzduit simpozionul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă de mari 
realizări ale economiei românești, 
prezent și perspectivă in mineritul 
gorjean". iar Casa tineretului din 
Tg. Jiu — masa rotundă „Activi
tatea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — exemplu eroic 
al luptătorului neobosit pentru li
bertatea. demnitatea si fericirea 
poporului, pentru munca și viața 
tinerei generații". în același timp, ia 
Hurezani, Tg. Jiu, Tg. Cărbunești, 
Runcu. Novaci. Motru. Bumbești- 
Jiu. Tismana și Turceni au avut 
loc expuneri și simpozioane in
titulate „Mărețe ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu". urmate de mon
taje literar-muzlcale, iar la bibliote
cile orășenești au fost organizate 
expoziții fotodocumentare și de artă.

„O viată închinară țării și poporu
lui român" a fost genericul sub care 
s-au' desfășurat simpozioanele oma
giale la Muzeul județean din Rim- 
nicu Vîlcea. în orașele Drăgășani, 
Brezoi, precum și în comunele Bă- 
beni și Voineasa. Cu acest prilej au 
fost evocate strălucita activitate 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, realizările re
marcabile dobindite de oamenii 
muncii din tara noastră si din ju
dețul Vîlcea în decursul celor peste 
22 de ani care au trecut de la isto
ricul Congres al IX-lea al P.C.R. în 
același timp, la așezămintele cultu
rale din numeroase localități ale 
județului hu avut loc expuneri, 
dezbateri, expoziții de carte social- 
politică și de artă plastică, gale de 
filme documentare, recitaluri de 
versuri și cintece patriotice si revo
luționare. spectacole literar-muzical- 
coregrafice.

în organizarea comitetului jude
țean de partid, la Cluj-Napoca s-a des
fășurat simpozionul intitulat „Oma
giul partidului, al întregii țări celui 
mai iubit fiu ai națiunii". Comunicări
le prezentate au relevat succesele ob
ținute de poporul român in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". contribuția stră
lucită a conducătorului partidului și 
statului nostru la dezvoltarea Crea
toare a tezaurului teoriei și practicii 
revoluționare, la elaborarea politicii 
externe a României de pace, priete
nie și colaborare între popoare. A 
fost exprimată, totodată, voința tu
turor celor ce trăiesc și muncesc pe 
plaiurile clujene de a-și spori apor
tul la înfăptuirea mărețelor obiective 
trasate de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului. 
La Biblioteca centrală universitară 
a fost deschisă expoziția omagială de 
carte intitulată „Nicolae Ceaușescu, 
o viață închinată bunăstării și ferici
rii poporului român", iar la Muzeul 
de artă a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură. Actori ai Tea
trului National au susținut un recital 
de versuri și cîntece patriotice, re
voluționare. dedicate conducătorului 
partidului și statului, trecutului de 
luptă și prezentului luminos al 
României.

Casa de cultură a științei șl teh
nicii pentru tineret din Pitești a 
găzduit simpozionul „Activitatea re
voluționară și patriotică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — exemplu su
prem și model strălucit de acțiune 
pentru tînăra generație în înfăptuirea 
mărețelor obiective ale dezvoltării 
economico-sociale a tării". „Un om 
al păcii, într-o tară a păcii, pentru 
o lume a păcii" s-a intitulat ma
nifestarea desfășurată la Curtea de 
Argeș, sub egida Consiliului orășe
nesc al Organizației Pionierilor, in 
cadrul căreia purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor au audiat o expu
nere pe aceeași temă.

Sub genericul „Glorie partidu
lui, glorie României socialiste", 
in orașele Cimpulung. Curtea de 
Argeș și Costești, precum și în co
munele Mihăiești și Căiinești au 
avut loc ample manifestări cultural- 
artistice omagiale.
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tejiei. Focșani — reportaj (color)

15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19.25 Unire, Unitate. Documentar (co

lor)
19,40 Cînt curat, cînt de iubire (color)
20.25 Timp eroic pe plaiuri de legendă 

(color). Premieră TV. O produc-
■ tie a Casei de filme cinci.

21.25 Voi, oamenii de mîine. Muzică ’ 
ușoară românească (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

lui. Vîntul va prezenta. intensificări la 
începutul intervalului în estul și sud- 
estyl țării,, viscolind trecător zăpada 
din sector nord-estic, iar in sud-ves- 
tul ’țării, din sector sud-estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, izolat mai 
coborîte, pînă la minus 15 grade în 
depresiuni, dar mai ridicate în sud- 
ves-t, iar cele maxime între minus 6 
și plus 4 grade. Local, ceață și chi
ciură. In București : Vreme în gene
ral închisă. Va ninge slab la începu
tul și sfîrșitul intervalului. Vîntul va 
prezenta unele intensificări viscolind 
trecător zăpada. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 5 și minus 
2 grade, iar cele maxime între minus 
2 și zero grade.

MANIFESTĂRI 

CONSACRATE UNIRII
Unirea Moldovei cu Muntenia 

de la 24 ianuarie 1859 — act 
istoric de mare însemnătate in 
crearea statului național roman 
— a fost marcată prin nume
roase manifestări politico-edu
cative.

La Clubul întreprinderii „Republi
ca" din Capitală a fost prezentată 
expunerea cu titlul „Uniți în cuget 
și-n simțiri", urmată de un spectacol, 
care au pus în evidentă lupta poporu
lui român pentru crearea statului 
unitar național, pentru independentă 
și suveranitate națională. „Marea 
semnificație a Unirii pentru destinele 
poporului român" a fost tema expu
nerilor susținute în fața a numeroși 
oameni ai muncii la cluburi ale în
treprinderilor.

La Casa științei șl tehnicii pentru 
tineret Tg. Jiu s-a desfășurat sim
pozionul „Unirea Moldovei cu Mun
tenia — piatră de temelie a înfăp
tuirii statului național unitar român, 
a făuririi României moderne", iar la 
întreprinderea de transporturi uti
laje construcții Rovinari a fost pre
zentată expunerea „Actul istoric al 
Unirii Principatelor de la 24 Ianuarie 
1859, năzuință de veacuri a români
lor". Manifestări asemănătoare s-au 
desfășurat la căminele culturale co
munale din județ.

Lupta de veacuri a poporului 
român pentru unitate și indepen
dență națională, marea semnificație 
politică și socială a Unirii Moldovei 
cu Muntenia, ecoul acesteia pe plan 
european au fost evocate în fața 
unui mare număr de studenți și 
cadre didactice de la Institutul de 
medicină și farmacie din Iași în 
expunerea „Importanța actului de 
voință unanimă de la 24 Ianuarie 
1859". La Muzeul Unirii din locali
tate a .avut loc o evocare intitulată 
„Unirea, națiunea a făcut-o", iar la 
Muzeul M. kogălniceanu a fost pre
zentată conferința „Unitatea'națio
nală — deziderat de secole al po
porului român", ce a fost urmată de 
un spectacol literar-muzical.

La casele de cultură din orașele 
Strehaia, Baia de Aramă. Orșova, 
Vînju Mare și Drobeta-Turnu Seve
rin au avut loc expuneri și simpo
zioane despre semnificația actului 
istoric al Unirii de la 24 Ianuarie 
1859, urmate de spectacolul „Unire'-n 
cuget și-n simțiri". Cu același prilej, 
au fost prezentate la Drobeta-Turnu 
Severin și în alte localități mehedin- 
țene, sub genericul „Pagini de 
epopee națională", evocări cinemato
grafice cuprinzînd expuneri ilustrate 
cu filme reflectind momentele prin
cipale ale luptei poporului nostru 
pentru unitate națională, pentru 
libertate și independență.

Cu prilejul aniversării Unirii Mol
dovei cu Muntenia, la Muzeul de 
istorie din Botoșani a avut loc sim
pozionul „Personalități ale Unirii". 
Comunicările prezentate au eviden
țiat semnificația momentului memo
rabil de la 24 Ianuarie 1859, încunu
nare a idealurilor de unitate națio
nală ale poporului român, expresie 
a voinței maselor populare.

La Casa de cultură a științei și 
tehnicii pentru tineret din Pitești 
a fost prezentată expunerea „Unirea 
Moldovei cu Muntenia — act de în
semnătate crucială în istoria poporu
lui nostru". Tot aici a fost deschisă 
expoziția filatelică „Momente glo
rioase din istoria patriei". In același 
timp, pe scena Casei de cultură a 
sindicatelor s-a desfășurat un spec
tacol literar-muzical-coregrafic in
titulat „Uniți în cuget și-n simțiri".

Manifestări dedicate actului de la 
24 Ianuarie au avut loc. de asemenea, 
la Cimpulung. Curtea de Argeș, Cos
tești, Topoloveni. Golești.

(Agerpres)

40 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRATAT 
DE PRIETENIE, COLABORARE $1 ASISTENȚĂ MUTUALĂ 

DINTRE ROMANIA Șl UNGARIA

Sub semnul colaborării 
și respectului reciproc
Astăzi se împlinesc patru dece

nii de la încheierea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
Ungaria, eveniment de seamă ia 
relațiile dintre cele două țări și 
popoare. Tratatul româno-ungar, 
semnat la 24 ianuarie 1948, avea 
să consacre legăturile tradiționale 
dintre cele două popoare, care con
viețuiesc de secole ca vecine și au 
conlucrat adesea in lupta pentru o 
viață mai bună. Angajate pe calea 
unor profunde transformări revo
luționare, România și Ungaria își 
manifestau astfel în mod solemn, 
prin încheierea tratatului, voința 
de prietenie . și colaborare strînsă 
pe multiple planuri în vederea 
inaintării pe calea unei vieți noi, 
de a contribui la afirmarea cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

în pofida politicii de asuprire 
duse de clasele exploatatoare și 
regimurile reacționare din trecut, a 

. vrajbei instigate și alimentate de 
cercurile imperialiste, în interesul 
dominației lor. forțele progresiste, 
mișcările revoluționare din Româ
nia și Ungaria, in primul rînd co
muniștii. au militat permanent 
pentru apropiere și prietenie între 
popoarele noastre.

Pagini nepieritoare de solidari
tate au fost scrise in anii celui 
de-al doilea război mondial, prin 
participarea armatei române, ală- 

rturi de armata sovietică, la bătă
lia pentru izgonirea hitleriștilor din 
Ungaria și eliberarea țării vecine, 
în războiul de eliberare purtat cu 
eroism pe pămîntul Ungariei, tru
pele române au participat, așa cum 
este cunoscut, cu un efectiv de 

. circa 210 000 soldați și ofițeri, au 
eliberat peste 1 200 de localități, in
clusiv 14 orașe. In cursul crince- 
nelor lupte purtate la Budapesta și 
in numeroase alte locuri de pe pă- 
mintul Ungariei, ostașii români au 
dat grele jertfe de singe, fiecare

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUSESCU 
România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate, voi. 30 
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Editura politică

Schimb de mesaje intre secretarul general
al Partidului Comunist Rumân

si secretarul general al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol

MADRID 23 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se un salut cordial și cele mai bune 
urări secretarului general al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol, 
primul-ministru al Spaniei, Felipe 
Gonzalez, precum și urări de succese 
și prosperitate poporului spaniol.

Mulțumind. Felipe Gonzalez a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald și prie
tenesc salut din partea sa, a condu
cerii partidului. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate si fe
ricire personală.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către șeful guvernu
lui spaniol a tovarășului Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. reprezentantul partidului 
nostru la Congresul Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol.

A avut loc un schimb de vederi in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide, colaborarea 
pe diferite planuri dintre România și 
Spania, precum și cu unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

Evoluții ale dezvoltării 
economico-sociale a U. R. S. S.

Ședința Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — în ca

drul unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri, care a avut loc la Moscova, 
au fost dezbătute rezultatele îndepli
nirii planului de dezvoltare economi
că și socială a U.R.S.S. pe anul 1987 
Si s-au stabilit sarcinile in vederea 
îndeplinirii planului pe anul 1988. Cu 
acest prilej s-a relevat că. în primii 
doi ani ai actualului cincinal, sporul^ 
producției industriale a fost de 8.9 Ia 
sută, așa cum era prevăzut in plan. 
Recolta medie de cereale a fost de

In favoarea creării de zone ale păcii 
și colaborării în diferite părți ale lumii
JAKARTA 23 (Agerpres). — In 

cursul unei conferințe de presă care 
a avut loc la Jakarta, ministrul in
donezian de externe, Mochtar Ku- 
sumaatmadja, a reliefat, importanța 
constituirii de zone denuclearizate in 
diverse părți ale lumii ca o modali

al cincilea dintre ei fiind rănit sau 
pierzindu-și viața pe ctmpul de 
luptă.

In anii postbelici, raporturile 
româno-ungare, stimulate de co
munitatea de orîndulre. de ideolo
gie și de țeluri, s-au dezvoltat pe 
multiple planuri — politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural. 
Ele au căpătat astfel un conținut 
nou, tot mai bogat, beneficiind de 
cadrul politico-juridic creat do tra
tatul încheiat in 1948, care a con
sacrat ca bază a dezvoltării lor 
principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Pornindu-se de la experiența a- 
cumulată de cele două țări in con
strucția socialistă, ca și pe planul 
colaborării dintre ele, precum și de 
la transformările intervenite în 
Europa și în întreaga lume, la 24 
ianuarie 1972 a fost semnat, la 
București, cel de-al doilea tratat 
româno-ungar, care a jalonat di
recțiile de dezvoltare în continuare 
a conlucrării în toate domeniile de 
interes comun.

Constituie un motiv de satisfac
ție comună că, în anii construcției 
socialiste, relațiile dintre România 
și Ungaria au cunoscut, o evoluție 
pozitivă, pe multiple planuri; Fac
torul hotari'tor al extinderii rela
țiilor de colaborare româno-ungare 
11 constituie legăturile de prietenie 
dintre forțele politice conducătoare 
din cele două țări — Partidul Co
munist. Român și Partidul Munci
toresc Socialist Ungar — în acest 
cadru un rol deosebit de impor
tant avîndu-1 întilnirea și convor
birile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Janos Kadar, care au elaborat li
niile directoare ale intensificării 
conlucrării in domeniile economic, 

A fost relevat cursul pozitiv al 
raporturilor de prietenie dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Socialist Muncitoresc Spaniol, 
bazate pe stimă și respect reciproc, 
exprimîndu-se dorința comună de a 
le extinde în continuare. S-a ma
nifestat hotărîrea de a se acționa de 
ambele părți pentru întărirea co
laborării pe multiple planuri între 
România și Spania, a prieteniei în
tre cele două popoare.

★
Tovarășul Ion Stoian s-a întîlnit 

cu Jose Ramon Caso Garcia. secre
tar general al partidului Centrul 
Democratic și Social din Spania, 
care a rugat să se transmită pre- 
ședihtelui Nicolae Ceaușescu. din 
partea lui Adolfo Suarez, președin
tele C.D.S.. sentimentele' cele mai 
alese de stimă și prietenie. Au avut 
loc. de asemenea. întrevederi cu 
Francisco Fernandez Ordonez, mi
nistrul afacerilor externe al Spaniei, 
Luis Fajardo Spinola, președintele 
Comisiei afacerilor externe â Con
gresului Deputaților. și Fernando 
Merri del Văl. șeful Departamen
tului de politică comercială din Mi
nisterul Economiei și Finanțelor 
spaniol.

210 milioane tone. S-au produs 
schimbări pozitive in nivelul tehnic 
al producției și în înnoirea produse
lor. relatează agenția T.A.S.S.

în Cadrul ședinței s-a relevat că 
schimbările pozitive din economie nu 
au devenit incă stabile, că într-o se
rie de direcții ale dezvoltării econo
mice și sociale nu s-a realizat încă 
un progres esențial. Sporul venitului 
național a fost in primii doi ani al 
cincinalului de 6.5 la sută, față de 8,2 
la sută cit prevedea planul.

tate de preîntâmpinare a unui război 
nuclear. Alături de alte țări ale lu
mii. Indonezia se pronunță pentru 
crearea de astfel de zone ale păcii și 
colaborării, a spus ministrul indone
zian de externe.

politic, tehnico-științific șl cultural, 
ca și pe plan internațional în 
lupta pentru pace. înțelegere și co
laborare in Europa și in lume.

Este convingerea ambelor țări că 
potențialul economic în creștere, 
programele de dezvoltare in per
spectivă a celor două economii na
ționale. vecinătatea geografică sînt 
factori care sporesc continuu pos.- 
bilitățile de extindere a colaborării 
în cele mai diferite sfere de acti
vitate. In acest context, dobindesc 
o deosebită însemnătate formele 
moderne de cooperare și speciali
zare în producție într-o serie de 
sectoare de cea mai mare însem
nătate. La ultima sesiune a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
ungare de colaborare economică, 
desfășurată la Budapesta, a fost 
examinat, astfel, un program dc 
măsuri concrete, menite să asigu
re amplificarea și diversificarea 
colaborării economice bilaterale.

Pe planul vieții internaționale. 
România și Ungaria depun efor
turi, alături de celelalte țâri so
cialiste, de celelalte țări și popoare 
ale lumii, pentru asigurarea păcii 
și înfăptuirea dezarmării, soluțio
narea diferendelor dintre state 
prin mijloace pașnice, pentru rea
lizarea securității în Europa și in 
întreaga lume.

în procesul edificării și dezvol
tării noii orinduiri se evidențiază 
cu putere însemnătatea promovării 
ferme . a politicii de bună vecină
tate, temelia fructificării acesteia 
reprez'entînd-o respectarea strictă a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, ale deplinei 
egalități in drepturi și avantajului 
reciproc — garanția sigură a extin
derii și aprofundării relațiilor de 
prietenie și colaborare.

Retrospectiva evoluției relații
lor româno-ungare pune In evi
dență faptul că cele patru decenii 
care au trecut de la încheierea 
primului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
România și Ungaria au constituit o 
perioadă, rodnică in înfăptuiri. La 
aniversarea acestui tratat, poporul 
român adresează poporului ungar 
sincere felicitări și iși exprimă ho- 
tărirea de a acționa neabătut pen
tru întărirea continuă a prieteniei 
și colaborării multilaterale româ- 
no-ungare, cu convingerea că a- 
ceasta răspunde intereselor funda
mentale ale ambelor națiuni și con
stituie. totodată, o importantă con
tribuție la promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și În
țelegerii In Europa și în întreaga 
lume.



PAGINA 6 SClNTEIA — duminică 24 ianuarie 1988

PRESEBIMTELUI ROMÂNIEI SBCIAIISÎE - ÎNALTA APRECIERE IIITEB WIBNfllfl
Apariția în S.U.A. a volumului: Manifestări omagiale

„NICOLAE CEAUȘESCU. O POLITICĂ EXTERNĂ 
INDEPENDENTĂ, DE PACE Șl COOPERARE"

în numeroase țări ale lumii

WASHINGTON 23 (Agerpres). — Expresie a interesului manifes
tat în S.U.A. față de concepția politică și opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a înaltei aprecieri de care se bucură activita
tea sa prodigioasă pusă în slujba destinderii, colaborării și păcii în 
lume, în Statele Unite a apărut volumul „NICOLAE CEAUȘESCU. O 
politică externă independentă, de pace ți cooperare". Lucrarea' re
prezintă o amplă culegere de texte din cuvîntările și scrierile condu
cătorului partidului și statului nostru.

Tipărit în condiții grafice deo
sebite, în colecția „Biblioteca de 
științe politice** de către presti
gioasa editură „Acropolis Books", 
din Washington, volumul este rea
lizat de Edward J. Van Kloberg, 
președintele firmei „Van Kloberg 
and Associates'*.

Prefața, semnată de fostul sena
tor american Vance Hartke, evi
dențiază : „Pe măsură ce cunoști 
mai îndeaproape această țară și pe 
președintele ei, Nicolae Ceaușescu, 
îți dai seama ce rol important a 
jucat și joacă România pe plan in
ternațional. pornind de la politica 
sa originală și independentă, de
dicată cu consecvență înțelegerii 
între națiuni. Aceste lucruri au fost 
recunoscute, de altfel, de toate ad
ministrațiile americane — de la 
Richard Nixon și pînă în prezent 
— constituind liantul principal care 
a închegat relațiile dintre țările 
noastre.

Pentru cititorul american această 
carte, in care sînt prezentate po
zițiile de principiu ale României in 
legătură cu unele probleme impor
tante ale vieții internaționale ac
tuale, explică cum au fost posi
bile și pe ce s-au bazat multe din 
acțiunile de politică externă ale 
României, care au trezit o apre
ciere unanimă in lume". în conti
nuare sînt evocate o serie de ac
țiuni constructive, importante ale 
politicii externe a țării noastre, 
numeroasele întilniri avute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, ■ în 
România și în Statele Unite, cu per
sonalități marcante ale vieții po
litice, economice și cultural-știin- 
țifice americane, evidențiindu-se 
în mod deosebit rolul întilnirilor la 
cel mai înalt nivel pentru evolu
ția ascendentă a raporturilor de 
conlucrare reciproc avantajoasă 
dintre cele două țări și popoare. 
Autorul prefeței subliniază că în 
toate convorbirile pe care 
le-au avut cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, reprezentanții 
americani au putut constata că 
România are o politică externă in
dependentă. consecventă și princi
pială. „Iată deci — scrie în În
cheiere Vance Hartke — doar ci
teva din argumentele ce susțin ne
cesitatea dezvoltării relațiilor Sta
telor Unite cu România, o prezență 
distinctă in viața politică mon
dială".

In Cuvînt înainte, realizato
rul lucrării, Edward J. Van Klo
berg, arată : „Numele președinte
lui României, Nicolae Ceaușescu, 
este bine cunoscut celor ce au ur
mărit evoluția vieții internaționale 
in ultimii 20 de ani. Este evident 
faptul că România, mai puțin cu
noscută inainte, s-a făcut remar
cată pe arena internațională dato
rită personalității conducătorului 
său, care intr-o perioadă scurtă de 
timp și-a ciștigat reputația unui 
om politic cu opinii înnoitoare, cu
rajoase, care nu ține seama de 
dogme și prejudecăți. Dacă ar fi 
să sintetizăm coordonatele activi
tății internaționale a României, a 
președintelui său, ele ar putea fi 
exprimate, pe scurt, prin citeva 
elemente de bază, respectate pe 
deplin și puse in practică cu con
secvență : pacea, dezarmarea, co
laborarea, independența și egalita
tea, neamestecul in treburile al
tora, avantajul reciproc — toate 
acestea rezultând din umanismul și 
principialitatea societății româ
nești actuale, din tradițiile și as
pirațiile dintotdeauna ale poporu
lui român. Cel mai impor
tant obiectiv al politicii ex
terne promovate de președintele 
Nicolae Ceaușescu este să asigure 
țării sale o reală și deplină inde
pendență și suveranitate națio
nală, respectarea dreptului ei de 

a decide asupra propriului său 
destin".

„Publicăm lucrarea — se relevă 
— cu satisfacția de a prezenta ci
titorilor ideile originale ale unui 
proeminent om politic contempo
ran, contribuind, in același timp, la 
o mai bună cunoaștere și apropie
rea intre popoarele român și ame
rican".

Textele din rapoartele, cuvîntă
rile, interviurile și articolele to
varășului Nicolae Ceaușescu sînt 
organizate in capitole tematice, in
titulate „Tradițiile istorice ale po
liticii externe românești", „Necesi
tatea respectării și traducerii in 
viață a principiilor noi ale relați
ilor dintre state", „Reglementa
rea pașnică a conflictelor dintre 
state", „Pacea și dezarmarea", 
„Securitatea. și cooperarea în 
Europa", „Rolul O.N.U. in viața 
internațională", „Extinderea și dez
voltarea pe multiple planuri a re
lațiilor de colaborare intre toate 
statele lumii", „România, militant 
activ pe scena politică mondială". 
Ele redau, în ansamblu, concepția 
de politică externă atotcuprinzătoa
re, realistă și novatoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, poziția prin
cipială. consecventă și propunerile 
concrete ale României, care poar
tă amprenta gîndirii creatoare a 
conducătorului partidului șl statu
lui nostru, vizînd soluționarea in 
chip nou, democratic, a marilor 
probleme ce confruntă lumea con
temporană.

La festivitatea lansării volumu
lui. desfășurată la Clubul interna
țional din Washington, au luat 
parte Stan Sienkiewicz și William 
Robertson, asistenți ai secretarului 
de stat. Vance Hartke, fost sena
tor. Edward J. Van Kloberg. au
torul lucrării, Robert Waldron, a- 
sistent special al fostului președin
te Lyndon Johnson. Carlyn Carter, 
asistent al primarului capitalei a- 
mericane, Walter Beach, directorul 
Institutului de cercetări științifice 
„Brookings Institution**, Nicholas 
Kittrie, decan al Facultății de drept, 
și William Cantor, decan al Facul
tății de sociologie de la American 
University, Robert Robertson, vice
președinte al companiei „Occiden
tal Petroleum" și al Consiliului e- 
conomic româno-american. alți re
prezentanți ai vieții politice, eco
nomice. științifice și culturale din 
Washington.

Adunarea festivă a fost deschi
să de Edward J. Van Kloberg, 
care și-a exprimat profunda sa
tisfacție în legătură cu apariția în 
S.U.A. a unui volum ce încorpo
rează selecții din opera politică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
„figură reprezentativă a vieții 
internaționale actuale, prețuit și 
respectat pe toate meridianele lu
mii pentru contribuția sa remar
cabilă la soluționarea unora dintre 
cele mai importante probleme cu 
care se confruntă omenirea".

Concepută ca o sinteză a multi
plelor direcții de acțiune ale ac
tivității internaționale a României, 
a președintelui său. lucrarea, a că
rei coordonare am avut cinstea de 
a o realiza, conține declarații, ex
puneri. luări de poziție, interviuri, 
cuvîntări ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. rostite în 
cadrul unor întilniri cu șefi de 
stat și de guvern, în diferite foruri 
internaționale, convorbiri cu repre
zentanți ai cercurilor de afaceri și 
ai presei, vizite în diferite țări ale 
lumii, ample reuniuni cu masele 
largi populare din -România.

Lucrind la realizarea selecției de 
texte care alcătuiesc cartea, am 
putut să înțeleg mai bine elemen
tele definitorii ale strategiei si tac
ticii politicii externe a președin

telui Nicolae Ceaușescu — aborda
rea principială a problematicii lu
mii conterriporane, analiza profun
dă a fenomenelor și tendințelor 
din viața internațională, capacita
tea de a surprinde ceea ce este 
nou în aceste fenomene, preocupa
rea statornică pentru afirmarea 
unei concepții și a unul mod de 
acțiune noi, opuse închistării dog
matice, promovarea unei politici 
dinamice și realiste. In concordan
tă cu realitățile lumii actuale, 
concepute în devenirea lor con
tinuă.

Exprim convingerea că publica
rea acestei valoroase lucrări va 
oferi publicului american posibi
litatea de a lua cunoștință direct 
de remarcabila activitate interna
țională desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Întrucît în curînd președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. va 
aniversa 70 de ani de viață și pes
te 55 de ani de activitate con
sacrată punerii în practică a no
bilelor aspirații ale poporului 
român — a spus vorbitorul — fo
losesc această ocazie pentru a-i 
adresa cele mai sincere și căl
duroase urări de viață, lungă, să
nătate și fericire, pentru a conti
nua să conducă România spre noi 
culmi de progres și civilizație.

În continuare, a luat cuvîntul 
Walter Beach, director âl presti
giosului „Brookings Institution", 
care a spus : „In calitate de direc
tor. al Institutului -Brookings- 
sint permanent in contact cu diver
se concepții politice. De asemenea, 
experiența mea anterioară in servi
ciul guvernului îmi permite o eva
luare mai clară a problemelor care 
confruntă comunitatea internațio
nală. Hotărirea unor oameni cu 
idei diferite de a acționa către un 
scop comun este o sarcină dificilă 
și plină de frustrare. Cartea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu oferă 
o concepție unică privind obstaco
lele ce stau in calea păcii și pre- 
iintă metode originale de depășire 
a acestor dificultăți, 11 felicit pe 
domnul președinte pentru activita
tea sa de o viață in slujba omeni
rii și îi urez sănătate și o aniver
sare fericită".

Walter Beach a prezentat în nu
mele lui Walter Washington, fos
tul primar al Washingtonului, ur
mătoarea declarație: „In calitate 
de fost primar al capitalei S.U.A., 
doresc să-l felicit pe președintele 
Ceaușescu cu ocazia publicării a- 
cestei cărți. îmi amintesc cu plăce
re vizitele efectuate de domnia sa 
în S.U.A. O lume a păcii este un 
țel pentru care noi acționăm cu to
ții. Liderii lumii de azi preferă 
insă declarații retorice care oferă 
puține șanse de a atinge țelul ar
moniei universale. De aceea, eu 
sărbătoresc cu deosebită plăcere, 
publicarea acestui volum, pentru că 
el insuflă sentimente de pace, co
operare și armonie".

La rindul său, Ruth Noble 
Groom, președinta firmei „Noble 
Transoceanic», a spus : „Am cu
noscut România, această țară lati
nă, prin intermediul comerțului. 
Ideile și concepțiile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind modul 
cum trebuie să acționeze lumea re
prezintă o politică sănătoasă și, in 
același timp, un bun cadru pentru 
comerț. Prin intermediul negocie
rilor și eforturilor diplomati
ce promovate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, țările lumii ar 
putea realiza progrese mult mai 
fructuoase și mai semnificative. II 
felicit pe domnul președinte 
Nicolae Ceaușescu, pentru activita
tea sa de o viață in slujba poporu
lui său și a intregii omeniri".

Relevind importanța deosebită a 
lucrării, Robert Robertson, vice
președinte al companiei „Occiden
tal Petroleum" și al Consiliului e- 
conomic româno-american, a ară
tat: „In întâlnirile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu am fost foarte 
impresionat de înțelepciunea sa po
litică, de profunda cunoaștere a
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mecanismului relațiilor internațio
nale. Domnia sa merită toate laude
le pentru neobositele sale eforturi 
depuse în scopul creării unei lumi 
pașnice și sigure. Valoroasele sale 
inițiative, idei și acțiuni constituie 
o neprețuită contribuție pe arena 
internațională, unde președintele 
Nicolae Ceaușescu este cunoscut ca 
un luptător puternic și indepen
dent pentru pace și stabilitate in 
lume. Această carte ne înfățișează 
gindirea politică a unuia dintre cei 
mai proeminenți lideri ai lumii și 
de aceea consider că citirea ei este 
o experiență inălțătoare. Folosesc 
această ocazie pentru a-i adresa 
urări de sănătate, aniversare feri
cită. noi și notabile realizări in 
198S".

Dr. Alphonse HackeI, directorul 
editurii „Acropolis Books" a ară
tat : Editura „Acropolis Books" se 
felicită pentru publicarea acestui 
volum și o consideră drept o onoa
re de care noi, la „Acropolis", sîn- 
tem mîndri. „Ceea ce ne sporește 
această mândrie este faptul că ope
ra președintelui Nicolae Ceaușescu 
este plină de înțelepciune 'și stimu
lativă. Rareori publicul american 
are ocazia de a studia concepțiile 
unuia dintre cei mai cunoscuți li
deri ai lumii".

La rîndul său, fostul senator 
Vance Hartke a subliniat : 
„Am fost onorat incredințindu-mi- 
se redactarea prefeței lucrării. Anii 
petrecuți in slujba guvernului mi-au 
permis să cunosc mulți oameni de 
stat și personalități. Cu toate aces
tea, profunzimea înțelegerii și cu
noașterii mecanismului relațiilor 
internaționale pe care le emană 
cuvîntările cuprinse In această 
carte oferă o perspectivă unică. Am 
un respect deosebit pentru inde
pendența și clarviziunea pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu le-a 
demonstrat de-a lungul anilor. Do
resc domnului președinte sănăta
te, o aniversare fericită și prospe
ritate pentru poporul român".

Cu prilejul festivității, la Clubul 
Internațional a fost organizată o 
expoziție de fotografii înfățișînd 
realizările obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea multilaterală a 
țării, îndeosebi in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
partidului, de cind in fruntea 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în 
același cadru, a fost organizat 
un stand cuprinzînd lucrarea 
„Nicolae Ceaușescu. O politică ex
ternă independentă, de pace și co
operare".

Participanții la festivitate au 
adus un cald omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i fe
licitări cu ocazia zilei de naștere, 
urări de sănătate și fericire, de noi 
succese în activitatea de ridicare a 
României pe noi culmi de progres 
și civilizație, realizări deosebite pe 
plan internațional, in activitatea 
neobosită desfășurată în slujba pă
cii și înțelegerii între popoare.

ln numeroase țări ale lumii continui manifestările consacrate ani
versării zilei de naștere și împlinirii a peste 55 de ani de activitate 
revoluționară a secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sînt evocate, cu aceste prilejuri, marile împliniri ale poporului nostru, 
angajat în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, efor
turile constante ale României socialiste, ale conducătorului ei pen
tru triumful nobilelor idealuri ale păcii, dezarmării și conlucrării 
egale intre popoare, rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și transpunerea in practică a poli
ticii externe românești, cu largi ecouri in conștiința lumii.

BEIJING 23 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc o întîlnire fes
tivă dedicată omagierii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în numele conducerii de partid 
șl de stat a R.P. Chineze, Wan Li, 
membru al Biroului Politic al C.C 
al Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde felicitări 
cu prilejul apropiatei aniversări 
jubiliare, sincere urări de sănătate 
și viață îndelungată, de noi și tot 
mai mari succese în activitatea 
închinată progresului și prosperi
tății poporului român. Vorbitorul a 
evidențiat aprecierea deosebită de 
care se bucură în China prietenă 
succesele remarcabile obținute de 
România, atît pe planul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, cit și în desfășurarea unei 
bogate activități internaționale, în
deosebi în perioada de cind în 
fruntea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vicepremierul Wan Li a subli
niat, totodată, faptul că întregul 
popor chinez dă o înaltă prețuire 
contribuției majore a secretarului 
general al P.C.R., președintele 
României socialiste, la dezvoltarea 
Si consolidarea continuă a priete
niei tradiționale și colaborării mul
tilaterale dintre cele două partide 
și popoare.

Participanții au vizionat o expo
ziție de fotografii înfățișînd aspec
te din activitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secvențe din cadrul întilnirilor și 
convorbirilor cu conducătorii de 
partid și de stat ai R.P. Chineze, 
precum și alte imagini din activi
tatea sa consacrată progresului so
cial-economic al patriei și dezvol
tării relațiilor Internaționale ale 
României.

în același cadru a fost prezenta
tă o expoziție de carte cuprin
zînd lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, între care și 
cele cinci volume ale seriei 
„Ceaușescu — Opere alese", edita
te in R.P. Chineză.

La întîlnire au fost prezent! 
Qian Qichen. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Li 
Shuzheng, șef adjunct al Secției 
pentru relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Li Qiang, președintele 
Asociației de prietenie China- 
România, Zhang Wenjin, președin
tele Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea. He 
Qizong. șef adjunct al Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, membri ai 
conducerii Ministerului Comerțului 
Exterior si Relațiilor Economice, at 
Comisiei Economice de Stat, ai 
unor organizații economice și insti
tuții de masă și obștești, reprezen
tanți ai presei și radioteleviziunii.

SOFIA 23 (Agerpres). — La So
fia s-a organizat o expoziție în ca
drul căreia au fost expuse operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej au fost puse în 
evidentă marile succese obținute in 
edificarea noii orinduiri. in patria 
noastră, activitatea neobosită a 
președintelui României pentru a- 
firmarea in viata internațională a 
unor relații de tto nou. pentru 
dezarmare, colaborare si pace, pen
tru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte Pe planeta noastră.

Au luat parte Milko Balev, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B., Dimităr Stanișev, 
secretar al C.C. al P.C.B.. Marii 
Ivanov, membru al C.C. al P.C.B.. 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.B., adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.B.. reprezentanți ai 

unor ministere, asociații economi
ce. ai organizațiilor de masă și 
obștești, cadre de conducere ale 
Academiei de Științe Sociale si Po
litice si Universității din Sofia, oa
meni de cultură, știință si artă, re
prezentanți ai mijloacelor de in
formare.

Participanții au manifestat un 
deosebit interes pentru vasta operă 
a conducătorului partidului si sta
tului român.

PHENIAN 23 (Agerpres). — La 
Palatul de Cultură al Armatei „8 
februarie", din Phenian, a avut loc 
o adunare omagială sub auspiciile 
Comitetului municipal Phenian al 
Partidului Muncii din Coreea si A- 
sociatiei de prietenie coreeano-ro- 
mână.

în numele comuniștilor si locui
torilor capitalei Republicii Popu
lare Democrate Coreene, secretarul 
Comitetului municipal de partid 
Phenian. Hian Sun Kwon, a adre
sat călduroase felicitări cu prilejul 
marii sărbători de la 26 ianuarie. 
El a evidențiat împlinirile Româ
niei în anii edificării socialiste, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al P.C.R.. subliniind că toate vic
toriile dobîndite de poporul român 
sînt indisolubil legate de numele și 
activitatea tovarășului 
Nicojae Ceaușescu.

Vorbitorul a dat expresie gra
titudinii pentru sprijinul și solida
ritatea exprimate de partidul și 
statul nostru, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. fată de 
cauza dreaptă a națiunii coreene 
de reunificare pașnică a patriei.

Au participat Kim Bong II, mem
bru al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, ministrul muncii, pre
ședintele Asociației de prietenie 
coreeano-română. Han Si He. ad
junct al șefului Secției internațio
nale a C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Li In Ghiu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ac
tiviști de partid și de stat coreeni.

LAGOS 23 (Agerpres). — Semni
ficația majoră a evenimentului săr
bătorit, personalitatea proeminentă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa de inestimabilă va
loare la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. la înfăptuirea ma
rilor transformări revoluționare din 
patria noastră, activitatea sa 
neobosită în slujba cauzei păcii, 
dezarmării și progresului au fost 
puse în evidență în cadrul unei 
manifestări omagiale desfășurate 
în capitala Nigeriei.

Au fost reliefate etapele par
curse de poporul român sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului Co
munist Român, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în dez
voltarea României socialiste. în 
mod deosebit în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

Totodată, au fost prezentate 
obiectivele politicii externe a țării 
noastre, bazată pe concepția nova
toare, tezele și ideile de amplu ră
sunet ' ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea pro
digioasă pe plan internațional a 
conducătorului partidului și statu
lui nostru, valoroasele ? sale iniția
tive vizînd soluționarea probleme
lor majore ale contemporaneității.

Participanții la manifestare' au 
vizitat o expoziție de carte ro
mânească, la loc de frunte fiind 
prezentate lucrări din gindirea so- 
cial-politică, economică și filozofică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tipărite in limba română și în limbi 
de circulație internațională.

KUALA LUMPUR 23 (Agerpres). 
— Institutul de studii internațio
nale și strategice âl Malayeziei a 
organizat un colocviu pe temă 
„Independență, nealiniere — expe
riența României".

Participanții au evidențiat per
sonalitatea și prestigiul de eminent 
om politic ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, concepția, ini
țiativele și poziția activă ale șefu
lui statului român cu privire la 
cele mai arzătoare probleme ale 
contemporaneității. Au fost puse 
în lumină preocuparea permanentă 
a conducătorului României pentru 
soluționarea problemelor majore cu 
care se confruntă în prezent ome
nirea, în general, și țările în curs 
de dezvoltare. în special. A fost 
relevată activitatea laborioasă pe 
plan internațional a președintelui 
României, luptător dîrz pentru 
cauza independentei și suveranită
ții naționale, pentru pace și înțe
legere între popoare.

Au fost subliniate mărețele re
zultate obținute de poporul român 
în ultimii peste 22 de ani.

Au participat secretarul general 
al Ministerului de Externe, alte 
persoane oficiale malayeziene, șefi 
de misiuni diplomatice, profesori, 
cercetători.

BERLIN 23 (Agerpres). — La 
clubul „Urania" din Leipzig a avut 
loc o manifestare omagială dedica
tă personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul căreia 
au fost evidențiate marile realizări 
ale poporului român, acțiunile și 
inițiativele conducătoru’ui par*:du- 
lui și statului nostru v:z‘-d rezol
varea prob’eme’or comn’ei'e r~rc 
confruntă astăzi c-e-Ț-e-’.. rc-*-’- 
butia sa larg recunoscută n.? rlb? 
mord’al la lupta Pentru dezr-—-- 
re. pace, progres si co'nborare î - 
tre toate popoarele lumii.

A fost relie*a*ă. totodată, impor
tanța hotărîtoare a î-tîl-’ivi’or s' a 
înte'egeri’or convenite între tova
rășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Erich Honecker pentru dez
voltarea continuă a ranorturi'n- de 
prietenie si colaborare dintre P.C R. 
și P.S.U.G., dintre popoarele celor 
două țări.

PRAGA 23 (Agemres). — în o- 
rasul cehoslovac Humno’ec a fost 
organizată de către orcane’e lopa’e 
de partid si do stat o expoziție de 
fotografi conținî^d la loc de cinsfe 
o suită de imagini ce re
flectă activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost expuse, de aseme"ea. 
opere ale secretarului ■ general al 
partidului.

în alocuțiunile rostite la vernisai 
s-a subliniat activitatea revo’uto- 
nară. pătrunsă de devotament și 
spirit de sacrificiu, pentru apăra
rea intereselor supreme ale po
porului român, pentru edificarea 
socia’ismu’ui si comunismului in 
România, desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
Institutului national pentru mate
rial didactic — prestigioasă institu
ție de cultură din Stockho'm — i-a 
fost oferit o colecție de carte ro
mânească.

între lucrările expuse cu acest 
prilej, în biblioteca institutului la 
loc de frunte s-au aflat opere din 
gindirea social-politică a președin
telui Nicolae Ceaușescu.

ISLAMABAD 23 (Agerpres). — 
La Islamabad a avut loc o mani
festare omagială, in alocuțiunile 
rostite fiind subliniate pe larg ro
lul și contribuția deosebită ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
făurirea vieții noi. socialiste in 
patria noastră, ritmurile înalte de 
dezvoltare atinse de economia tă
rii. îndeosebi in - perioada care a 
trecut de la cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.. contribuția adusă 
de România, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la solutionarea 
marilor probleme ale lumii con
temporane.

I----

ILE DE PRESA 
e scurt

VIZITA. Apreciind rezultatele 
dezvoltării în profil teritorial a di
verselor regiuni ale Chinei, Zhao 
Ziyang. secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, a re
levat. cu prilejul unei vizite efec
tuate la Shanghai, importanta dez
voltării zonelor de coastă ale Chi
nei. Zhao Ziyang a subliniat, tot
odată. că stiinta Si tehnologia tre
buie transformate in forte de pro
ducție. A fost evidențiată necesi
tatea dezvoltării întreprinderilor a- 
gricole ce pot juca un rol impor
tant în creșterea economică gene
rală. transmite agenția China Nouă.

TRATAT. Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. a analizat și aprobat 
Tratatul dintre U.R.S.S. si S.U.A. 
privind lichidarea rachetelor cu 
rază medie si mai scurtă de acțiu
ne. semnat în luna decembrie 1987 
la Washington. Tratatul a fost re
mis spre ratificare Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. — re
latează agenția T.A.S.S.

ANUNȚ. După cum a anunțat 
Howard Baker, șeful personalului 
Casei Albe. în următoarele citeva 
zile Administrația va remite ofi
cial Senatului spre ratificare Tra

tatul sovieto-amerlcan privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune.

NEGOCIERI. în cadrul noii run
de a negocierilor sovieto-ameri- 
cane privind armamentele nucleare 
și cosmice care se desfășoară la 
Geneva, au avut loc întilniri ale 
grupurilor care se ocupă cu pro
blematica armamentelor strategice 
și cosmice — relatează agenția
T. A.S.S. în cadrul ședinței grupu
lui pentru problemele Cosmosului, 
delegația S.U.A. a prezentat pro
iectul „Tratatului dintre S.U.A. și
U. R.S.S. privind unele măsuri care 
să contribuie la trecerea, pe bază 
de cooperare. la desfășurarea 
viitoarei apărări strategice împo
triva rachetelor balistice". în 
aceeași ședință, delegația sovietică 
a reconfirmat proiectul sovietic 
referitor la respectarea Tratatului 
pripind apărarea antirachetă — 
A.B.M. — pe o perioadă de timp 
convenită.

DECLARAȚIE. La o conferință 
de presă desfășurată la Stockholm, 
președintele Mexicului. Miguel de 
la Madrid, a arătat că înarmările 
distorsionează economiile si sint un 
factor negativ pentru dezvoltare — 
informează agenția Notimex. El a 
subliniat necesitatea ca negocieri

le sovieto-americane să ducă în fi
nal la distrugerea totală a arsena
lelor nucleare, adăugind că Mexi
cul se pronunță in favoarea unor 
negocieri de dezarmare convențio
nală, paralel cu cele în sfera nu
cleară.

REUNIUNE. în capitala Portu
galiei au început sîmbătă lucrările 
unei reuniuni* a partidelor ecolo- 
giste din Franța, Spania și Por
tugalia. Participanții dezbat pro
bleme legate de lupta pentru salv
gardarea păcii, de apărarea me
diului înconjurător.

POZIȚIE. Farouk Kaddoumi, șe
ful Departamentului Politic al Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. aflat ih vizită la Londra, a 
declarat, intr-o conferință de Pre
să. că O.E.P. trebuie să participe 
pe picior de egalitate, alături de 
statele membre permanente ale 
Consiliului de Securitate si de ce
lelalte părți implicate, la o viitoa
re conferință internațională de 
pace in Orientul Mijlociu. Totuși, 
a spus el. O.E.P. nu va obiecta dacă 
va trebui să participe la această 
conferință într-un cadru arab — 
transmite agenția KUNA. Pe de 
altă parte. Kaddoumi a criticat 
S.U.A. pentru reținerea pe care o 
manifestă în sprijinirea ideii unei 
conferințe internaționale.

LA MANAGUA au avut loc o 
mare demonstrație și un miting în 
favoarea revoluției sandiniste. la 
care au luat parte peste 60 000 de 
persoane — informează agenția 
•Prensa Latina. A fost exprimat 
sprijinul fată de Frontul Sandinist 
de Eliberare Națională (F.S.L.N.) — 

de guvernămînt — și de eforturile 
sale în direcția instaurării păcii 
în America Centrală.

ANIVERSARE. Cu ocazia împli
nirii a 25 de ani de la încheierea 
Tratatului de prietenie și colabo
rare dintre Franța și R.F. Germa
nia, la Paris a fost semnat un 
acord privind crearea unui consi
liu comun franco—vest-german 
pentru apărare și a unui consiliu 
comun pentru problemele econo
mice și financiare, informează a- 
genția D.P.A. Cu același prilej, 
Partidul Comunist Francez și Par
tidul Comunist German au dat pu
blicității o declarație comună, în 
care adresează cetățenilor din cele 
două țări apelul de a depune toate 
eforturile pentru adoptarea de 
noi măsuri in domeniul dezarmă
rii nucleare, strategice și tactice, 
pentru reducerea masivă a arma
mentelor convenționale, pentru 
interzicerea și eliminarea tuturor 
armelor chimice.

PETROLIERUL „HAVPIL". cu 
un deplasament de 11 470 tone, ar- 
borînd pavilion singaporez. a fost 
atacat în apele Golfului, în timp 
ce naviga în apropierea portului 
Mina Sagar, din Emiratele Arabe 
Unite — transmit agențiile China 
Nouă și A.D.N., citind știri pro
venite din Zonă.

ÎNTÎLNIRE. în localitatea tanza- 
niană Arusha se desfășoară o în
tîlnire a expertilor din cele nouă 
state membre ale Conferinței de 
coordonare pentru dezvoltarea sta
telor din sudul Africii (S.A.D.C.C.). 
în vederea elaborării principalelor 
documente de lucru pentru reuniu

nea ministerială a acestui orga
nism. programată să înceapă la 26 
ianuarie. La 28 ianuarie urmează 
să se deschidă, tot la Arusha, con
ferința consultativă anuală a , 
S.A.D.C.C.

CONCEDIERI. în perioada oc
tombrie 1986—octombrie 1987. apro
ximativ 26 000 de mineri din țările 
membre ale Pieței comune și-au 
pierdut locurile de muncă, infor
mează Oficiul de statistică al 
C.E.E. Cele mai afectate au fost 
Industriile extracției de cărbune 
din Marea Britanie — cu 15 000 de 
concediați, R.F. Germania și Bel
gia — fiecare cu cîte 4 000 de mi
neri care și-au pierdut locurile de 
muncă.

INTERVIU. într-un Interviu a- 
cordat presei din Lusaka, șeful sta
tului zambian, Kenneth Kaunda, 
președinte în exercițiu al Organi
zației Unității Africane, a declarat 
că cea mai gravă problemă politi
că a continentului rămîne perpe
tuarea regimului de apartheid din 
R.S.A., rămășiță a colonialismului 
și. ca atare, obstacol în calea unei 
unităti complete a popoarelor afri
cane.

G.A.T.T. Prin aderarea statului 
african Lesotho, numărul țărilor- 
părti contractante ale Acordului 
General pentru Tarife 61 Comerț 
(G.A.T.T.) a ajuns la 96. Anul tre
cut. au solicitat de asemenea ade
rarea Algeria si Marocul, si în pre
zent au loc negocieri asupra terme
nilor participării lor. Secretariatul 
G.A.T.T. a anunțat. într-un comu
nicat de presă, că alte 28 de țări 
ale lumii aplică regulile si normele 

acestei organizații, fără să fie 
membre de jure ale G.A.T.T.

ALFABETIZARE. într-o decla
rație reluată de ziarul „New Nige
rian". președintele Nigeriei. Ibra
him Babangida, a subliniat că pro
blema prioritară pe Plan social a 
guvernului federal este eradicarea 
analfabetismului pînă la finele a- 
cestui secol. Președintele a preci
zat că vor fi aplicate programe na
ționale de alfabetizare. în care să 
fie cuprinsă întreaga populație a- 
dultă. inclusiv cea a triburilor încă 
nomade.

HOTARÎRE. Forumul legislativ 
suprem al Ugandei a hotărît ca 
limba swahili să fie. alături de en
gleză, limba oficială a țării. Lim
ba swahili constituie principalul 
mijloc de comunicare Intre diferi
tele etnii din estul Africii. în Ke- 
nia și Tanzania, swahili este una 
dintre cele două limbi oficiale.

ACCIDENT AVIATIC. Un peli
can care s-a „ciocnit" cu un bom
bardier american de tip „B-1B" 
a pricinuit căderea avionului și 
moartea celor trei militari de la 
bordul său — a anunțat Penta
gonul. Potrivit agenției EFE, ac
cidentul a avut loc la 28 septem

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL „MIR". La 23 ianuarie, nava 
automată cosmică de transport „Progress-34“ s-a apropiat de complexul 
orbital „Mir" și s-a cuplat cu acesta pe orbită. Operațiunea a fost exe
cutată cu ajutorul aparatelor automate de la bordul celor două obiecte 

spațiale, controlate de Centrul terestru de dirijare a zborurilor și de 
cosmonauta Titov și Manarov. Nava cosmică s-a cuplat de complex din 
partea unde se află modulul „Quant". Ea a adus pe orbită carburanți, 
alimente, apă. diferite aparate și scrisori pentru membrii echipajului, 
transmite agenția T.A.S.S. Sistemele de bord ale complexului funcțio
nează normal, iar cei doi cosmonauți se simt bine.

-J

brie, în timpul unui exercițiu cu 
acest bombardier conceput să e- 
fectueze misiuni de zbor la joa
să înălțime pentru evitarea rada
rului. Dincolo de aspectul său de 
„fapt divers", această întîmplare 
scoate încă o dată în evidență cit 
de mare este pericolul unor acci
dente în care pot fi implicate și 
armele cele mai sofisticate.

CAPRICIILE VREMII. • Un 
puternic uragan s-a abătut asupra 
Normandiei și Bretaniei. Unele 
rafale de vînt au atins viteza de 
peste 170 km/h. Furtuna a prici
nuit mari pagube materiale. • 
Asupra regiunilor vestice ale 
Olandei s-a instaurat iarna cu 
toate rigorile ei. Au căzut mari 
cantități de zăpadă, care au per
turbat circulația rutieră. în Olanda 
iarna nu este deosebit de aspră, 
temperatura medie a lunii ianua
rie fiind de plus 10—12 grade 
Celsius. • în partea de nord a 
Indiei se înregistrează o iarnă ne
obișnuit de blîndă, cu temperaturi 
ce ating ziua pînă la 25 de grade 
Celsius. • Un val de căldură, cu 
temperaturi de peste 40 de grade 
Celsius, afectează zona coastei 
răsăritene a Braziliei. Consecința 
imediată a acestui fenomen este 
lipsa acută de apă.
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