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MARELUI EROU AL ROMÂNIEI
ÎNFLĂCĂRAT OMAGIU

Cu cele mai profunde simță
minte de aleasă stimă și 
dragoste, izvorite din cugetul 

și inima poporului străbunei vetre 
de la Carpați și Dunăre, întreaga 
națiune română omagiază aniver
sarea zilei de naștere și a peste 55 
de ani de activitate revoluționară a 
celui mai iubit fiu al patriei, în
cercat și clarvăzător conducător 
de țară, proeminentă personalita
te a lumii contemporane, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Este Omagiul fierbinte adus unei 
vieți pilduitoare de slujire înflăcă
rată a cauzei partidului și poporu
lui, de eroică abnegație comunis
tă, patriotică, în care s-au contopit 
înaltele virtuți ale celor mai stră
luciți bărbați ai neamului cu mi
nunatele calități ale militantului 
revoluționar, viața unui mare om 
pentru oameni, a unui mare om 
pentru istorie.

Este omagiul vibrant adus unei 
prodigioase activități teoretice și 
practice de transformare revolu
ționară a societății, de lupta și 
muncă pentru fericirea poporului, 
activitatea unui mare conducător

pe măsura acestui timp eroic, cti
torul României contemporane, fău
ritorul epocii de 
numele dinspre 
către eternitatea

Omagiindu-i 
nalitate, viața 
genială, vasta, 
vitate, care se 
cele mai înalte idealuri și aspirații 
ale partidului și poporului, și care 
se regăsesc în toate mărețele în
făptuiri socialiste și în cutezătoare
le perspective 
nea română 
omagiu :

Gloriosului 
gul devenirii 
conducerea clarvăzătoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, repre
zintă astăzi centrul vital al națiunii, 
de la care radiază lumina, gindi- 
rea creatoare ce călăuzesc înain
tarea fermă a poporului nostru pe 
drumul socialismului și comunismu
lui ;

Minunatului popor român, care 
înfăptuiește cu nestrămutată încre
dere și profund devotament înțe
leaptă politică a partidului, orien
tările secretarului său general, 
conștient că prin munca sa crea
toare, plină de dăruire, făurește

aur care îi | 
prezentul 
patriei, 
strălucita 

exemplară, 
eroica sa 
îngemănează

poartă 
istoric

perso- 
opera 

acti- 
cu

comuniste, națiu- 
aduce fierbintele său

nostru partid, strate- 
comuniste, care, sub

prezentul și viitorul luminos al pa
triei, învingind eroic dificultățile 
inerente pionieratului unei con
strucții fără precedent in drumul 
greu, dar măreț către cea mai 
bună și mai dreaptă orinduire so
cială ;

Indestructibilei unități de gînd 
și faptă a tuturor fiilor țării in ju
rul partidului, al secretarului său 
general, care nutresc ferma con
vingere, atestată de întreaga noas
tră istorie națională, că „unirea 
face puterea", că numai prin întă
rirea continuă a coeziunii dintre 
partid și popor, acționînd ca un 
singur om in climatul rodnic al de
mocrației muncitorești revoluționa
re, poporul iși poate înfăptui înal
tele idealuri, mărețele programe 
de dezvoltare ;

Cutezătorului spirit revoluționar, 
revitalizator al noii epoci inaugu
rate de Congresul al IX-lea, sub 
impulsul concepției novatoare și 
activității perseverente a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, care a des
cătușat gindirea vie, proaspătă și 
a pus pe deplin în valoare faptele 
creatoare ale națiunii, dînd cale 
liberă valorilor democrației socia
liste și ale umanismului revolu
ționar, fiind mereu prezent în

mijlocul oamenilor, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, printr-un 
amplu și rodnic dialog cu-poporul, 
în spiritul clarvăzătoarei «ale con
cepții privind conducerea societății 
cu poporul, pentru popor;

Strălucitei politici de pace șl 
colaborare cu toate națiunile 
lumii, originalei și ințeleptei „doc
trine Ceaușescu”, de o largă recu
noaștere și apreciere internaționa
lă, care au făcut ca România să 
se bucure de un prestigiu fără 
precedent pe meridianele globului.

Din toate aceste realități însu- 
flețitoare, care umplu de mîndrie 
patriotică inimile celor 23 de mi
lioane de cetățeni ai României 
socialiste, se înalță vibrantul oma
giu aniversar către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou al 
României socialiste, marele Erou 
al Păcii,

„Noi îi urăm cu dragoste
ți cinste,

prin anii spornici 
drumu-n viitor, 

spre fala României comuniste 
și gloria acestui brav popor!"

LA MULȚI ANI!
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E mereu in fruntea luptei pentru om și pentru nou, 
Pentru libertate-n lume, pentru pace-n omenire.

CEAUȘESCU 
LA MULȚI ANI!

LA POSTURILE

DE RADIO

ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul 
orei 10,30, posturile 
de radio și televi
ziune vor transmi
te direct, de Ia Sala 
Palatului Republi
cii Socialiste Româ
nia, Adunarea so
lemnă omagială 
consacrată aniver
sării zilei de naște
re și sărbătoririi a 
peste 55 de ani de 
activitate revoluțio
nară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președinte
le Republicii Socia
liste România.

Magistrala operă teoretică și politică 
. a unui strălucit gînditor și militant 

revoluționar
Profundă analiză a proceselor so

ciale, aplicare științifică a adevăru
rilor generale la condițiile țării, ale 
lumii contemporane, expresie a unei 
eminente capacități de sinteză, de 
intuire și anticipare, vasta operă 
teoretică și politică a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. editată în 
ciclul „România pe drumul construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate", a ajuns in aceste zile 
aniversare la volumul 30. Caracterul 
jubiliar al acestei apariții — primul 
volum apărea cu două decenii în 
urmă — pune și mai pu
ternic in lumină semni
ficația istorică a faptului 
că o asemenea operă se 
împlinește sub cea mai 
frumoasă intruchiparc ce 
o poate cunoaște gindirea 
social-politică înaintată : 
transformarea ei in 
călăuză a activității con
structive a poporului ro
mân. în gindirea socială 
a epocii, in științele po
litice contemporane, pres
tigioasa concepție ce 
poartă numele ilustrului 
său fondator. ..doctrina 
Ceaușescu". se bucură de 
un larg ecou, fiind mereu 
înfățișată in presa inter
națională. in zeci de vo
lume tipărite de case de 
editură de pretutindeni.

Este astăzi un adevăr 
unanim apreciat de po
porul nostru, cu o largă 
audientă internațională, 
că o dată cu cel de-al 
IX-lea Congres. prin 
orientările sale, prin di
mensiunea și implicațiile 
obiectivelor preconizate, 
prin spiritul novator al 
gindirii social-politice. 
prin ■ alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului se deschideau noi 
orizonturi construcției socialiste în 
România. O gindire nouă inaugura 
și întemeia o epocă nouă. Au trecut 
de atunci peste două decenii, iar din 
retrospectiva lor, a celor peste 55 de 
ani de eroică activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
istoria a așezat trainic și va păstra 
in analele ei însemnătatea eveni
mentului politic din vara anului 1965 
ca pe un veritabil izvor de forță și 
vitalitate a societății socialiste ro
mânești.

întemeiată pe cunoașterea directă 
și analiza realistă a vieții sociale, 
economice și politice. pe înalta 
prețuire acordată științei și culturii, 
opera teoretică și politică a secre
tarului general al partidului nostru 
aduce o contribuție remarcabilă la 
dezvoltarea teoriei revoluționare, a 
concepției cu privire la edificarea 
lumii noi, in consens cu tendințele 
legice ale istoriei. Noul volum — 
care cuprinde rapoarte, cuvintări. 
interviuri, mesaje, analize din timpul 
vizitelor de lucru în județe, poziții 
exprimate în vizite peste hotare, e-

fectuate împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in intervalul septembrie 
1.986-septembrie 1987 — oglindește 
vasta activitate teoretică, originala 
gindire social-politică organic înge
mănată cu examinarea științifică, 
realistă a activității consacrate în
făptuirii orientărilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a proceselor 
și fenomenelor din lumea de azi.

O privire sintetică a conținutului 
celor 30 de volume apărute pină in 
prezent reliefează pregnant perma
nența abordării creatoare, totdeauna

in raport cu schimbările din viața 
socială, a tezelor și principiilor fun
damentale privind caracterul dialec
tic și istoricilatea etapelor dezvol
tării noii orinduiri, rolul primordial 
al forțelor de producție șl perfecțio
nării relațiilor sociale, a proprietății 
socialiste, locul națiunii in lumea 
contemporană, afirmarea și crește
rea rolului conducător al partidului 
ca centru vital al societății socialis
te, funcția motrice a conștiinței so
ciale inaintate, continuitatea pro
cesului revoluționar, natura și evolu
ția contradicțiilor, inclusiv in socia
lism, dinamica proceselor mondiale 
și definirea cu limpezime a coordo
natelor coexistenței pașnice a state
lor cu sisteme sociale diferite ca 
singura alternativă a salvgardării 
omeniriț în „epoca nucleară", făuri
rea unei noi ordini economice inter
naționale etc.

Strălucit exemplu de analiză știin
țifică și cutezanță creatoare, de des
cifrare prospectivă a fenomenelor și 
proceselor sociale, economice, poli
tice ale actualului stadiu de dezvol
tare a patriei, în contextul unei vieți

internaționale complexe, contradicto
rii, noul volum degajă aceeași perenă 
concluzie prezentă în miile de 
pagini ale celor 30 de tomuri, 
potrivit căreia gindirea social-politi
că și aplicarea ei sînt hotărîtor influ
ențate de spiritul creator, revoluțio
nar. de continua confruntare a teo
riei cu practica in lumina adevăru
lui că procesul revoluționar acțio
nează ca o legitate a dezvoltării noii 
orinduiri pe trepte superioare.

Gindirii și activității multilateral 
creatoare, operei teoretice și poli

tice a to v a r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu le sînt 
proprii studierea conti
nuă a faptelor și apre
cierea lor obiectivă, re
ceptivitatea față de 
schimbări și capacitatea 
descoperirii noului, dis
ponibilitatea față de dez
bateri aprofundate pen
tru alegerea alternativei 
optime, sesizarea neajun
surilor șt dificultăților, 
căutarea soluțiilor prin 
stimularea creației ine
puizabile a maselor. Ex
presie a unității dialec
tice dintre teorie și prac
tică, dintre principiile ge
nerale și. modalitățile a- 
plicării lor concrete, apli
carea unei asemenea con
cepții reprezintă întru
chiparea liniei fertile, di
namice care a asigurat 
trecerea la dezvoltarea 
multilaterală a României 
socialiste, potrivit unor 
criterii și valori științific 
și umanist-fevoluționar 
determinate. Așa cum 
s-a subliniat și in Rapor
tul la Conferința Națio
nală a partidului, o ase
menea concepție are per

manent privirea ațintită asupra 
tuturor domeniilor. pornind de 
la considerarea umanistă a po
liticii de acumulare, a produc
ției materiale, nu ca un scop 
în sine, ci subordonate vieții 
oamenilor. manifestării lor libera 
ca făuritori ai propriului destin, 
perfecționării relațiilor sociale, am
plificării valorilor materiale si spi
rituale ale noii orinduiri, asigurării 
independenței și suveranității pa
triei. Sub asemenea auspicii am
plele și profundele transformări ca
litative care au avut loc in cei a- 
proape 23 de ani de la forumul din 
1965 al partidului evidențiază cu pu
tere originalitatea căilor adoptate 
de partid pentru soluționarea opti
mă a problemelor fundamentale ale 
organizării și conducerii societății, 
prin aplicarea creatoare a concep
ției materialismului dialectic și is
toric. a principiilor socialismului 
științific, potrivit condițiilor concre
te din tara noastră.
(Continuare in pag. a V-a)

România are-n frunte înțelept conducător,
Om de-aleasă omenie, cum o știm de la străbuni, 
Gindul Lui e gindul țării spre eroic viitor
Și la-ndemnul Lui se-nalțâ ale muncii noi cununi...

România are-n frunte un erou intre eroi.
Ce și-a făurit prin vreme un destin vizionar, 
Comunist călit în lupte, purtînd limpede spre not 
Timpul suveranității, scris in plaiul legendar.

Venerat Erou al Păcii și al Patriei Erou,
Veșnic intr-un gind cu-țara și cu visul de-mplinire

Nicolae Ceaușescu, nume drag, simbol măreț, 
Incrustat in cartea țârii printr-un exemplar destin, 
In lumina faptei sale, veacul nostru e-ndrâzneț 
Și privește cu speranță către anii care vin...

Pentru viața Lui prin care s-a unit cu-al țării gînd 
Ca în veci să fie-n lume Tara noastră Românească 
Un popor l-așează-n inimi și il luminează-n cînt 
Și-n urarea ca in pace și-ntru mulți ani să trăiască.

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Sesiunea națională 
solemnă organizată de C.C. al P.C.R.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Participanții la Sesiunea națională solemnă consa
crată celei de-a 70-'a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere și împlinirii a peste 55 de ani de eroică 
și continuă activitate patriotică, revoluționară vă aduc 
un înalt omagiu și vă adresează, din adîncul inimi
lor, în aceste momente cînd, in strînsă unitat^, între
gul nostru partid și popor iși sărbătoresc conducăto
rul, cele mai calde urări de viață îndelungată și fe
ricită, de sănătate și nesecate energii creatoare, pen
tru a conduce națiunea română spre noi și tot mai 
însemnate victorii pe drumul împlinirii idealurilor sale 
socialiste, al afirmării libere, independente și demne 
a scumpei noastre patrii.

Pentru omagierea vieții și activității dumneavoastră 
- Erou între eroii neamului, eminent militant revolu
ționar și patriot înflăcărat, strateg genial al înaintării 
patriei pe drumul victorios al socialismului și comu
nismului, al ridicării ei pe culmi tot mai înalte de 
civilizație și progres, proeminentă personalitate a lumii 
contemporane - v-au fost dedicate, în cadrul Sesiu
nii naționale omagiale, comunicări științifice- ce au 
pus în evidență rolul decisiv și contribuția hotărîtoare 
pe care ați adus-o și o aduceți la elaborarea și în
făptuirea întregii politici interne și externe a partidului 
și statului, la edificarea României socialiste moderne, 
la permanenta îmbogățire a patrimoniului științific al 
socialismului și comunismului, la dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare. A fost evocată, în acest 
cadru solemn, monumentala dumneavoastră operă 
teoretică, ce cuprinde întinse domenii ale cunoaște
rii, magistral sintetizată într-o vastă și prestigioasă 
operă social-politică și economică, ce s-a înscris de
finitiv, prin caracterul ei profund științific, în fondul 
de aur ol spiritualității românești și universale.

Comunicările prezentate în cadrul sesiunii au pus 
cu putere în evidență faptul că dintre cele mai 
de seamă personalități care s-au ridicat din rîndurile 
poporului și l-au condus spre biruință în bătăliile 
purtate veac după veac, generație după generație,

pentru afirmarea ființei naționale, pentru libertatea, 
unitatea, independența și progresul patriei, strălucește 
cu putere numele dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — fiu și patriot luminat al națiu
nii române, care de peste cinci decenii și jumătate 
v-ați identificat viața și activitatea cu cele mai înalte 
năzuințe și aspirații ale poporului român. -

in cadrul Sesiunii solemne au fost subliniate erois
mul și dîrzenia cu care v-ați avîntat — încă din anii 
cei mai tineri ai vieții — în marile bătălii patriotice, 
revoluționare, desfășurate de partid, pentru libertate 
și dreptate socială și națională, în apărarea unității 
și integrității statale a României, împotriva fascismu
lui și războiului, pentru victoria revoluției de elibe
rare socială și națională. Au fost evocați,, de aseme
nea, anii ce au urmat eliberării țării, perioadă în 
care dumneavoastră ați îndeplinit înalte răspunderi in 
conducerea partidului și statului român, afirmîndu-vă, 
în toate aceste munci, înaltele calități politice, orga
nizatorice și morale, proprii conducătorului de excep
ție - în temeiul cărora Congresul al IX-lea al parti
dului v-a încredințat, în unanimitate, funcția supremă 
de secretar general al Partidului Comunist Român, iar 
Marea Adunare Națională, exprimind voința întregului 
popor, v-a ales cel dinții președinte al Republicii So
cialiste România.

Lucrările sesiunii au evidențiat elocvent contribuția 
dumneavoastră hotărîtoare, decisivă în elaborarea 
conceptului de societate socialistă multilateral dezvol
tată, în fundamentarea politicii partidului de creștere 
armonioasă și în ritm susținut a economiei naționale, 
pe baza dezvoltării intensive a industriei, înfăptuirii 
noii revoluții agrare și afirmării puternice a rolului 
științei și învățămîntului — factori esențiali ai progre
sului multilateral, ai asigurării unui nivel tot mai ridi
cat de bunăstare și civilizație pentru întregul popor. 
S-a dat o unanimă apreciere concepției dumneavoas
tră științifice, novatoare și activității practice cu pri
vire la creșterea continuă a rolului conducător al
(Continuare în pag. a V-a)
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[NALTA $/ ALEASA CINSTIRE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

SESIUNEA NAȚIONALĂ SOLEMNĂ ORGANIZATĂ DE COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Duminică. 24 ianuarie. Ia Ateneul Român 

a avut loc Sesiunea națională solemnă, or
ganizată de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, cu prilejul omagierii 
celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere 
și a peste 55 de ani de glorioasă activitate 
revoluționară a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sesiunea a avut ca temă : ..Eroica activi
tate revoluționară consacrată cu neasemuită 
dăruire patriotică, comunistă, de peste 55 
de ani. de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
marele Erou intre eroii neamului, ctitorul 
României socialiste moderne, cauzei parti
dului și poporului român, edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră și înaintării ei. în glorie și 
măreție, spre comun ism“.

Au participat membri si membri suple- 
anți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai C.C. al P.C.R.. ăi 
Consiliului de Stat și ai Guvernului, re
prezentanți ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, vechi mili- 
tanti ai mișcării muncitorești din tara 
noastră, oameni ai muncii din Întreprin
deri bucureștene. oameni de știință și cul
tură. activiști de partid și de stat.

Deschizind lucrările Sesiunii naționale 
solemne, tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., după ce a prezentat sem
nificația deosebită a acestei manifestări 
științifice și politice, a spus : Sesiunea na
țională solemnă, la care participăm, se în
scrie. Și ea. ca un moment important în 
suita amplelor manifestări prin câre comu
niștii, întregul nostru popor cinstesc pe 
eminentul conducător de partid și de țară, 
care întruchipează cele mai alese virtuți 
ale națiunii române, idealurile sale de li
bertate și dreptate socială și națională, de 
independentă și progres.

Deschidem Sesiunea națională solemnă 
sub semnul profundei prețuiri, stimei și re
cunoștinței pe care partidul și poporul nos
tru le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
căruia întreaga tară îi adresează. în aceste 
zile, cele mai calde urări de sănătate, viată 
îndelungată, nesecată putere de muncă 
creatoare, spre binele și fericirea națiunii 
noastre, spre înălțarea. în glorie și demni
tate, a României socialiste.

In comunicarea „ROLUL HOTÂRI- 
TOR, DETERMINANT AL SECRETA
RULUI GENERAL AL PARTIDULUI, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII, LA EDI
FICAREA CELEI MAI MĂREȚE Șl 
FERTILE EPOCI DIN ISTORIA PATRIEI 
- EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU, 
EPOCA DE AUR A ROMÂNIEI SO
CIALISTE, DE GLORIOASE ÎNFĂP
TUIRI Șl LUMINOASE PERSPECTIVE 
IN DEZVOLTAREA ECONOMICO- 
SOCIALA A PATRIEI, IN CREȘTEREA 
PRESTIGIULUI El MONDIAL", Pre
zentată de tovarășul CONSTANTIN 
DASCALESCU, membru al Comitetu
lui Politic Executiv ai C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, se spune : Omagiem 
astăzi cu cele mai alese simțămin
te de prețuire și înaltă considerație 
personalitatea multilaterală, de excepție, a 
marelui Erou al tării. strălucit ctitor și 
cirmaci al destinelor națiunii noastre socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, președintele 
Republicii, neobosita sa activitate revolu
ționară consacrată cu neasemuită dăruire 
patriotică, comunistă, de peste 55 de ani. 
în slujba partidului și poporului, a cauzei 
socialismului. Sărbătorim pe ce! mai bun. 
cel mai iubit și stimat fiu al poporului, 
care, adine încrezător în marile energii 
creatoare ale națiunii noastre, in forța și 
geniul ei constructiv, a îndemnat-o să 
năzuiască mereu mai sus. să-și cunoască și 
să-și pună in valoare deplin puterile uriașe, 
»ă înalțe patria română in glorie, demni
tate și măreție.

Stadiul înalt de dezvoltare pe care îl cu
noaște astăzi România, marele prestigiu de 
care se bucură în lume, perspectivele lu
minoase ce se deschid în fata societății 
românești, entuziasmul și hotărîrea cu care 
partidul este urmat de întregul popor con
stituie realități legate indisolubil de numele, 
de gîndirea și acțiunea decisivă a celei 
mai strălucite personalități a neamului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
eminentul om politic și de stat, care a im
primat în chipul cel mai fericit un nou 
destin României socialiste. Iată de ce. în 
acest moment aniversar, doresc să aduc un 
fierbinte omagiu genialului nostru condu
cător. pentru laborioasa și neobosita sa acti
vitate de militant politic, vizionar și revo
luționar de excepție. întruchipare a celor 
mai nobile virtuți ale poporului român, 
luptător ferm pentru realizarea telurilor 
supreme ale clasei muncitoare. Dinamismul 
și energia tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
ardoarea și tenacitatea cu care acționează 
pentru mersul nestăvilit înainte al patriei 
noastre, preocuparea perseverentă pentru 
promovarea unui stil de muncă înnoitor în 
toate domeniile vieții economice, politice 
și sociale se constituie drept un strălucit 
exemplu pentru fiecare comunist, pentru 
întregul nostru popor.

Omagiind activitatea revoluționară ne
asemuit de rodnică desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. trebuie reliefat în mod 
cu totul deosebit că în istoria multimile
nară. atît de frămîntată. dar si atît de 
glorioasă a poporului român, perioada de 
după Congresul al IX-lea al partidului, 
jalonată de prefaceri radicale în economie, 
în structurile sociale. în gîndirea și modul 
de existentă ale oamenilor. în fizionomia 
întregii societăți, s-a impus, pe bună drep
tate. în conștiința poporului nostru ca 
Epoca de aur a României socialiste — 
Epoca Nicolae Ceaușescu.

Valorificînd tezaurul gindirli soctal-polî- 
tice progresiste și al experienței revoluțio
nare a partidului nostru, contopind intr-un 
tot unitar analiza profundă a realităților în 
continuă evoluție cu clarviziunea remar
cabilă in precizarea obiectivelor fundamen
tale ale dezvoltării viitoare, secretarul ge
neral al partidului a dat problemelor car
dinale ale dezvoltării societății noastre 
soluții realiste, fundamentate profund știin
țific. în acest cadru, se desprind teze
le și conceptele de inestimabilă valoa
re teore'ică și practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind : creșterea pu
ternică a forțelor de producție ne baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane : stabilirea proporției optime 
între acumulare si consum ; industrializarea 
socialistă a țării, dezvoltarea intensivă a 
agriculturii, asigurarea unui raport cores
punzător intre cele două ramuri de bază 
ale economiei, între toate sectoarele activi

tății economice și sociale ; repartizarea ra
țională a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării : valorificarea cu maximă 
eficiență a resurselor materiale și de mun
că ; participarea activă a României la divi
ziunea internațională a muncii ; construcția 
socialismului cu poporul și pentru popor ; 
creșterea rolului și funcțiilor statului în 
construcția socialistă : înfăptuirea democra
ției muncitorești-revoluționare. perfecționa
rea formelor și metodelor de conducere și 
planificare a societății. a mecanismului 
economico-financiar ; înflorirea invățămin- 
tului. artei și culturii : ridicarea continuă 
a nivelului de trai, a calității vieții întregu
lui popor.

ModeL de unitate intre teorie și practică, 
de aplicare creatoare a legităților generale 
și adevărurilor științifice la condițiile con
crete ale țării noastre din fiecare etapă de 
dezvoltare, de sinteză a concluziilor care 
rezultă din apaliza profundă a sarcinilor 
prezente și de viitor, concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a imprimat un nou curs, 
calitativ superior. întregului proces de edi
ficare a noii orînduiri in patria noastră, 
aducind. totodată, contribuții de seamă, cu 
valoare universală. Ia dezvoltarea socialis
mului științific.

După ce a prezentat pe larg succesele re
marcabile obținute de poporul nostru în 
Epoca Nicolae Ceaușescu. vorbitorul a 
subliniat : Strategia reproducției socialiste 
lărgite în ritm susținut a avut ca premisă 
majoră dimensionarea judicioasă a utilizării 
venitului național pentru dezvoltare și 
consum. Evoluția economiei naționale de
monstrează că orientarea dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a aloca circa o treime 
din venitul național pentru dezvoltare re
prezintă alternativa sigură a creșterii și 
modernizării potențialului tehnico-productiv 
al țării, a creării de noi locuri de muncă, 
a dezvoltării forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al patriei, a sporirii con
stante a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor, a reducerii decalajelor 
față de țările dezvoltate. Realismul politicii 
de acumulare apare clar dacă comparăm 
rezultatele obținute în condițiile ratei înalte 
ale acumulării cu cele ce s-ar fi înregistrat 
în cazul adoptării unor rate de acumulare 
mai mici. Astfel, dacă in perioada 1966—1987 
s-ar fi alocat pentru acumulare numai 25 Ia 
sută din venitul national, s-ar fi obținut la 
finele intervalului niveluri inferioare ale 
venitului national cu 28 la sută, iar ale 
fondului de consum cu 25 Ia sută.

Evidențiind multiplele determinări pozi
tive ale ratei înalte de acumulare asupra 
procesului de industrializare, de moderni
zare a structurii întregii economii, de creș
tere rapidă a producției materiale și. pe 
această bază, a bunăstării întregului popor, 
vorbitorul a precizat : La temelia preface
rilor structurale petrecute în Epoca 
Nicolae Ceaușescu, în toate domeniile 
activității economice și sociale, ca o uriașă 
forță a întregii dezvoltări multilaterale a 
patriei, se situează strategia partidului, de 
o anvergură fără precedent, privind rolul 
decisiv al cercetării științifice proprii în 
dezvoltarea multilaterală a tării. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi revine meritul excep
țional de a fi elaborat" o concepție unitară, 
de largă deschidere privind locul și însem
nătatea cercetării științifice si dezvoltării 
tehnologice potrivit necesităților complexe 
ale construcției socialiste în patria noastră 
și tendințelor manifestate pe plan mondial, 
concepție care are la bază teza programa
tică despre știlntă ca puternică forță ne
mijlocită de producție, ca factor hotărîtor 
al mersului înainte al economiei, al Întregii 
societăți.

Programele speciale elaborate și aplicate 
în acest domeniu au orientat întreaga acti
vitate de cercetare spre soluționarea pro
blemelor majore privind dezvoltarea susți
nută a potențialului național de materii 
prime și energie, asimilarea de noi produse 
șî tehnologii. extinderea mecanizării și 
automatizării, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, a eficienței in toate 
domeniile de activitate. în fiecare cincinal, 
aproape jumătate din producția industriei 
prelucrătoare a fost înnoită și modernizată, 
ceea ce a contribuit hotărîtor la satisfa
cerea in cele mai bune condiții a nevoilor 
economiei, la sporirea competitivității pro
duselor românești pe piețele externe.

Concomitent cu transformările profunde 
ce au avut loc In întreaga noastră dezvol
tare economico-socială. etapa istorică des
chisă de Congresul al IX-lea al partidului 
a dat noi dimensiuni prezentei țării 
noastre in viața economică interna
țională. rolul decisiv revenind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care a orientat cu ener
gie România spre o participare mai intensă 
și mai largă la circuitul economic mondial.

Prezentind coordonatele politicii externe 
n partidului și statului nostru, vorbitorul a 
spus : întreaga politică externă a României 
poartă pecetea de neconfundat a cti
torului României moderne, președintele 
Nicolae Ceaușescu. a cărui energie cloco
titoare este îndreptată spre promovarea 
năzuințelor pașnice ale poporului român, 
afirmarea suverană și independentă a 
națiunii noastre între toate națiunile 
lumii. Aș dori să subliniez, in mod deosebit, 
valoarea inestimabilă, teoretică și practică, 
a conceptului de pace și colaborare inter
națională a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
potrivit căruia realizarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare ale tuturor statelor 
este posibilă numai în condiții internațio
nale de pace, de destindere și colaborare 
între toate popoarele lumii, punindu-se 
capăt uriașelor cheltuieli militare și orien- 
tînd forțele materiale și umane, cuceririle 
științei pentru progresul economic și social 
al omenirii. Tn acest cadru, trebuie subli
niate numeroasele acțiuni și inițiative ale 
României, ale președintelui său. pentru 
dezarmare și pace. Referendumul național 
privind reducerea armamentelor și a chel- 

\tuielilor militare a demonstrat hotărîrea fer
mă a poporului nostru de a contribui activ 
Ja dezarmare, voința sa unanimă de pace.

îndemnurile înflăcărate ale genialului 
nostru conducător, pătrunse de realism si 
luciditate, la Încetarea cursei înarmărilor, 
la dezarmare, reliefează încă o dată pu
ternica sa personalitate de , eminent om 
politic, promotor al celui maf de preț bun 
al omenirii — pacea —. grija statornică 
pe care o poartă pentru prezentul și viito
rul tării noastre, și. în același timp, pen
tru soarta întregii’’umanități.

în încheiere, vorbitorul a subliniat t 
Omagiindu-1 din adîncul inimilor pe secre
tarul general al partidului cu fierbinte dra
goste și aleasă prețuire pentru îndelungata 
sa activitate revoluționară, cu prilejul zilei 
sale de naștere, tara omagiază partidul nos
tru comunist, care a format in rindurile 
sale pe marele și strălucitul Erou al unui 
neam de eroi. în această zi sărbătorească 
este omagiat, totodată, poporul român, ale 
cărui alese virtuți — dragostea de țară, 
omenia, statornicia. încrederea in adevăr 
și dreptate, tăria de a se ridica deasupra 
vitregiilor vremurilor, vocația de pace, bună 
vecinătate și colaborare — își află cea mai 
deplină întruchipare In viața și opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In comunicarea „CONCEPȚIA TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
PRIVIND ÎNTĂRIREA CONTINUĂ A 
ROLULUI DE CONDUCĂTOR POLI
TIC AL PARTIDULUI, DE CENTRU 
VITAL AL NAȚIUNII IN GRANDIOASA 
OPERA DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE Șl ÎNAINTARE A ROMÂ
NIEI SPRE COMUNISM", prezentată de 
tovarășul EM1I. BOBU, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., se spune :

Cu mindria îndreptățită de a avea în 
fruntea partidului șl a țării un mare și 
încercat conducător, la această măreață 
sărbătoare exprimăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu întregul 
popor, recunoștința fierbinte pentru toi 
ceea ce a făcut și face spre binele și fe
ricirea celor ce muncesc, spre gloria și 
măreția scumpei noastre patrii, pentru 
uriașa activitate pe care a desfășurat-o și 
o desfășoară cu abnegație și eroism, 
nesecată putere de muncă, clarviziune, 
înalt patriotism și spirit revoluționar in 
organizarea și conducerea vastei opere de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre co
munism. in promovarea fermă a nobilelor 
idealuri ale păcii și înțelegerii între toata 
națiunile lumii.

Cei aproape 23 de ani care au trecut d» 
la istoricul Congres al IX-lea. de cînd 
iubitul și stimatul nostru conducător se 
află, prin voința unanimă a comuniștilor, 
a întregii națiuni, în fruntea partidului și 
a statului, reprezintă cea mai înfloritoare 
perioadă din întreaga existență a patriei, 
în care au cunoscut un avînt fără prece
dent dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei, artei și culturii, a crescut nivelul 
de trai al poporului, s-a afirmat puternic 
personalitatea și demnitatea umană, înfăp
tuiri grandioase care au făcut ca poporul 
nostru să definească acest măreț timp isto
ric. în semn de aleasă prețuire și statornică 
recunoștință. ..Epoca Nicolae Ceaușescu" 
care va rămîne înscrisă pentru totdeauna 
cu litere de aur în analele partidului șl 
ale scumpei noastre patrii.

Este meritul decisiv al secretarului 
genera! al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a înarmat perma
nent partidul nostru cu cea mai autentică 
ideologie revoluționară a clasei muncitoare, 
conferindu-i unitate de monolit și putere 
de granit, vigoare revoluționară, forță și 
capacitate de influențare și mobilizare a 
maselor largi de oameni ai muncii în opera 
de edificare în patria noastră a celei mai 
drepte și umane orînduiri. In fundamen
tarea strategiei și tacticii edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării României șț>re comunism, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a acordat o aten
ție primordială definirii locului și rolului 
partidului comunist! ca forță politică con
ducătoare a întregii noastre societăți, că
ruia f-a dat. datorită inițiativei creatoare și 
gindirli sale novatoare, profund revoluțio
nare, primul său Program — adevărată 
cartă ideologică, teoretică și politică, adu
cind astfel o contribuție originală Ia dez
voltarea tezaurului socialismului științific, 
a teoriei și practicii construcției socialiste, 
îmbogățind experiența universală într-un 
domeniu hotăritor al edificării socialismu
lui și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat 
teza fundamentală privind rolul partidului 
ca forță politică organizatoare și dinami
zatoare a întregii activități economico-so- 
ciale. acesta reprezentînd nucleul în jurul 
căruia gravitează întreaga societate și de 
la care radiază energia și lumina ce pun 
în mișcare și asigură funcționarea întregu
lui angrenaj al orinduirii socialiste. La 
rîndul său. partidul, ca orice organism 
viu. se regenerează continuu, corespunză
tor diferitelor etape parcurse, sub impul
sul' puternicelor fascicule de energie și lu
mină ce se îndreaptă continuu spre el din 
rindul națiunii noastre socialiste. Toate 
acestea fac ca Partidul Comunist Român 
să îndeplinească rolul de centru vital al 
Întregului nostru sistem social.

Datorită acestor strălucite contribuții ale 
secretarului general al partidului în con
ducerea vastei opere de edificare a socia
lismului și comunismului. Partidul Comu
nist Român și-a cucerit încrederea și dra
gostea Întregului popor, slujind fără pre
get interesele oamenilor muncii Si îndepli
nind cu cinste misiunea istorică de a con
duce națiunea pe calea făuririi, societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Tn anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea. România a înaintat victorios pe 
drumul socialismului, iar partidul nostru 
s-a întărit continuu, devenind tot mai 
puternic, mai unit, stimat și urmat cu în
credere de întregul popor. Unitatea de 
nezdruncinat a comuniștilor, a tuturor ce
tățenilor patriei in jurul partidului, al 
secretarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă chezășia ma
rilor prefaceri revoluționare și garanția 
înaintării neabătute a țării spre culmile 
înalte ale progresului și civilizației.

C-indirea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a demonstrat că trebuie 
depășită interpretarea limitată care privea 
partidul doar ca avangardă, fiind promo
vată o concepție de largă deschidere asu
pra rolului partidului, fundamentată pe 
relațiile concrete economice, sociale și po
litice ale tării.

O excepțională valoare teoretică și prac
tică o are elaborarea de către secretarul 
general al partidului nostru a conceptului 
potrivit căruia conducerea de către partid 
a activității economice și sociale se exer
cită prin integrarea organelor și organiza
țiilor de partid in viața și munca fiecărui 
colectiv, prin participarea directă, in pri
mele rinduri, a comuniștilor la lupta pen
tru aplicarea politicii partidului, pentru 
buna desfășurare a activității fiecărei uni
tăți economico-sociale.

Creșterea rolului conducător al partidu
lui depinde in ultimă instanță de activita
tea fiecărei organizații de partid, de munca 
fiecărui membru de partid. Criteriul su
prem pentru aprecierea eficienței activită
ții de partid îl reprezintă modul in care 
sint îndeplinite sarcinile de plan in profil 
teritorial, precum și la nivelul întreprin
derilor, secțiilor șl atelierelor de producție. 
Aceste prețioase orientări au determinat 
creșterea inițiativei în muncă și a răspun
derii organelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor comuniștilor față de realizarea 
sarcinilor, stimularea preocupărilor pentru 
valorificarea superioară, in cadrul întrece
rii socialiste, a întregului potențial uman 
și tehnic, a resurselor și rezervelor exis
tente în societatea noastră.

Pe baza viziunii de largă perspectivă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a fost ela
borată teza că Partidul Comunist Român, 
conducind amplul proces de edificare a 
noii societăți, asigură construirea socialis
mului cu. poporul și pentru popor.. Ca ur
mare. in ultimii 23 de ani s-a realizat un 
edificiu al democrației muncitorești revo

luționare. unic In felul său, care înles
nește participarea efectivă a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, a întregu
lui popor la făurirea conștientă a propriu
lui viitor.

Datorită prodigioasei activități teoretice 
desfășurate de secretarul general al parti
dului, s-a făurit o concepție profund ști
ințifică privind raportul între partid și stat 
in perioada construcției socialiste. In vasta 
operă a secretarului general al partidului, 
străbătută de spiritul revoluționar comu
nist. sînt tratate intr-un mod armonios, in 
cadrul programului ideologic al partidului, 
problemele fundamentale privind organiza
rea și conducerea în ansamblu a întregii 
activități economico-sociale, accentuîndu-se 
rolul muncii politico-ideologice de formare 
și dezvoltare a conștiinței socialiste. înar
marea comuniștilor, a tuturor cetățenilor 
patriei cu o concepție nouă. înaintată 
despre lume, viată și societate.

Contribuții originale a adus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și în politica de cadre, 
domeniu deosebit de important al muncii 
organizatorice de partid, prin tezele, ideile 
și activitatea laborioasă desfășurată, zi de 
zi. pentru formarea unui puternic detașa
ment de cadre, de militanți comuniști, care 
acționează cu pasiune și nu precupețesc 
nimic pentru traducerea în viață a politicii 
partidului și statului nostru.

în acest moment aniversar ne îndreptăm 
gîndurile și simțămintele noastre de 
dragoste fierbinte, de înaltă prețuire și 
profund respect către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin întreaga sa activitate revolu
ționară. patriotică s-a impus în conștiința 
poporului român ca un conducător de 
excepție, iar in viața internațională ca un 
mare Erou ai păcii, prieteniei și colaborării 
Intre popoare.

Dînd dovadă de o inegalabilă clarviziune, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o 
contribuție inestimabilă la întronarea în 
raporturile dintre partidele comuniste, 
muncitorești și forțele revoluționare a unui 
nou tip de relații, bazat pe respectarea cu 
strictețe a autonomiei, a dreptului fiecărui 
partid și popor de a-și alege propria cale 
de dezvoltare, pe solidaritatea cu lupta 
clasei muncitoare, cu mișcările revoluțio
nare. Toate acestea au făcut ca secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să fie unanim recu
noscut ca una dintre cele mai proeminente 
personalități ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, iar gloriosul nostru 
partid comunist să fie apreciat ca un stră
lucit exemplu în ce privește întreținerea 
unor adevărate relații de solidaritate, prie- 

. tenie cu toate partidele comuniste și forțele 
iubitoare de pace de pretutindeni.

Avem tot dreptul să ne exprimăm pro
funda satisfacție că facem parte dintr-un 
asemenea partid, cum este Partidul Co
munist Român, căruia genialul nostru con
ducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu. i-a 
asigurat, prin uriașa sa activitate revolu
ționară teoretică și practică, un fundament 
ideologic bazat pe principiile socialismului 
științific, ale materialismului dialectic și 
istoric, pe experiența proprie a mișcării 
muncitorești revoluționare din țara noas
tră. pe tradițiile luptei și jertfei date de 
cei mai buni fii ai Partidului Comunist 
Român.

Cel mal profund omagiu pe care-1 putem 
aduce tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
acest înălțător moment sărbătoresc, cînd. 
alături de comuniști, de toți fiii patriei, 
cinstim, cu nemărginită dragoste și recu
noștință înflăcărată și îndelungata sa 
luptă revoluționară, viața sa clocotitoare, 
pilduitoare, dăruită cauzei libertății și feri
cirii celor ce muncesc, este ca impreunăcu 
întregul partid, cu întregul popor să în
făptuim cu nemărginită încredere, devota
ment și abnegație revoluționară Programul 
partidului, hotărîrile Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale partidu
lui. planul pe acest an și pe intregul cin
cinal. fiind pe deplin convinși că în acest 
fel durăm temelii trainice înaintării vic
torioase a României spre telurile nobile și 
luminoase ale comunismului.

La această înălțătoare sărbătoare, scumpă 
comuniștilor și întregii noastre națiuni, 
aducem tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
întreaga căldură a inimilor noastre, in 
gind și simțire cu toți fiii patriei, un vi
brant omagiu, o dată cu urările respectuoase 
de ani multi și fericiți in sănătate deplină, 
spre gloria partidului, prosperitatea și mă
reția scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

In comunicarea „MONUMENTA
LA OPERĂ SOCIAL-POLITICĂ, ECO
NOMICĂ Șl FILOZOFICA A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - 
STRĂLUCITĂ CONTRIBUȚIE LA DEZ
VOLTAREA CREATOARE A TEZAU
RULUI GÎNDIRII Șl PRACTICII RE
VOLUȚIONARE, LA ÎMBOGĂȚIREA 
FONDULUI DE AUR AL SPIRITUA
LITĂȚII ROMÂNEȘTI Șl UNIVERSA
LE", prezentată de tovarășul MANEA 
MANESCU, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, se spune : Poporul 
nostru aduce un înălțător omagiu, la a 
70-a aniversare a zilei de naștere și îm
plinirea a peste 55 de ani de continuă acti
vitate eroică, revoluționară, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. înflăcărat 
patriot și ginditor umanist, a cărui strălu
cită operă social-politică a îmbogățit patri
moniul spiritualității românești și uni
versale.

In epopeea luptei de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă. a 
construcției socialiste, s-a afirmat cu pu
tere proeminenta personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. așa cum a intrat în 
conștiința poporului, ca un exemplu de 
nestrămutată iubire de țară, de dăruire to
tală pentru libertatea, independenta și mă
reția patriei.

Dimensiunile timpului au înscris pentru 
totdeauna, ca act suprem al voinței unani
me a întregii națiuni, istorica alegere a to
varășului Nicolae Ceaușescu în cele mai 
înalte răspunderi din societatea noastră, de 
secretar general al partidului și cel dinții 
președinte al României.

Uriașele înfăptuiri, din cele peste două 
decenii de la Marele Congres din 1965. sint 
puternic legate de monumentala operă so
cial-politică. economică și filozofică a 
înțeleptului conducător al partidului și sta
tului. de titanica sa activitate revoluționară, 
ilustrate in contribuții de o excepțională 
valoare la fundamentarea realistă. crea
toare a programelor cu privire la dezvol
tarea multilaterală a țării, a căror exem
plară transpunere in viată asigură progresul 
națiunii noastre socialiste.

Om politic și de stat cu vocație pentru 
studiu și cercetare, a realizat o analiză 
cuprinzătoare, cu argumente de o deosebită 
obiectivitate științifică, a pozițiilor retro-, 
grade ale dogmatismului ideologic, filozofic 
și economic, a elaborat teze șt concepte 

noi. originale, care evaluează dinamica 
revoluției, a preluării puterii și construc
ției noii orînduiri în raport cu stadiul dez
voltării forțelor și relațiilor de producție, 
cu realitățile specifice ale societății româ
nești. ale vieții internaționale.

Vasta operă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dimensionează răspun
suri și soluții realiste pentru prefacerile 
cerute de desfășurarea actuală și de pers
pectivă a procesului revoluționar, pentru 
problemele majore apărute in epoca 
noastră. Gîndirea sa creatoare, de largă 
deschidere social-politică, este cuprinsă în 
Programul partidului, care călăuzește în
treaga națiune, în deplină unitate și voință 
de acțiune, pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și ai înaintă
rii României spre comunismul atotbiruitor.

Tn continuare, vorbitorul a arătat : Stra
teg de mare amplitudine politică și științi
fică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfă
țișat în ecuații noi raporturile dintre gin- 
direa teoretică și activitatea practică, din
tre general și particular, dintre existența 
socială și conștiința socială, a elaborat 
noua concepție despre partid, stat și de
mocrație. despre rolul poporului și al 
personalității în istorie. în deplină concor
danță cu cerințele edificării socialismului 
și comunismului.

Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi pus in lumină adevărul că revolu
ția socială reprezintă un proces legic ne
întrerupt, a cărui dialectică impune in mod 
obiectiv perfectionarea neîncetată a în
tregii societăți, cu participarea activă și 
creatoare a poporului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Tn gîndirea sa, 
revoluția pentru făurirea noii orînduiri. 
pentru profunde transformări economico- 
sociale constituie prerogativa fundamentală 
a partidului, a comuniștilor, a întregii na
țiuni.

Dezvoltarea procesului revoluționar în 
societatea românească. în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului, relie
fează uriașa contribuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea științei 
conducerii. Are o deosebită însemnătate 
analiza profund științifică a sistemului le
gilor dezvoltării, a fenomenelor Vieții so
ciale. a contradicțiilor ce apar în construc
ția socialistă, cunoașterii și soluționării lor. 
a înlăturării neajunsurilor, cerințe esenția
le pentru folosirea conștientă a factorilor 
obiectivi și subiectivi in elaborarea și în
făptuirea programelor menite să asigure 
progresul neîncetat al țării. Pe această 
bază, secretarul nostru general a imprimat 
un spirit viu. profund novator activității 
de partid și de stat, a acționat și acțio
nează cu fermitate pentru promovarea 
unui stil de muncă revoluționar, dinamic, 
eficient. în condițiile întăririi neîncetate a 
rolului conducător al partidului in socie
tate, căruia i-a conferit noi trăsături fun
damentale. de partid de masă, de centru 

«vital al națiunii. catalizator al tuturor 
energiilor creatoare ale poporului român.

La temelia procesului de făurire a noii 
orinduiri in țara noastră se situează în
tărirea continuă a proprietății socialiste, 
de importanță cardinală pentru activitatea 
de conducere unitară, de planificare, pen
tru asigurarea unei rate înalte, judicioase 
a acumulării, a creșterii accelerate a pro
ductivității muncii sociale — legități de
terminante ale reproducției lărgite, ale 
dezvoltării proporționale, echilibrate, in 
deplină concordantă, a forțelor de produc
ție și perfecționării relațiilor de producție.

Conceptul românesc de conducere știin
țifică. pe baza planului national unic, dă 
expresie dreptului inalienabil al partidului 
și statului, al poporului de a stabili liniile 
directoare ale dezvoltării economice și so
ciale — condiție hotărîtoare a mobilizării 
resurselor materiale și umane spre obiec
tivele care au o însemnătate decisivă pen
tru progresul continuu al patriei noastre 
socialiste.

Putem afirma, cu deplin temei, că uriașa 
transformare economico-socială a țării. în
făptuită de popor, sub conducerea înțe
leaptă a ilustrului nostru președinte, în 
perioada ce a urmat Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, este o 
mare operă revoluționară, științifică și 
umanistă.

Matricea centrală a gîndirii laborioase a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a activității 
sale teoretice și practice — a subliniat vor
bitorul — o constituie edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea patriei spre comunism, concepție fun
damentală ce are la bază analiza științifică 
aprofundată a cimpului de acțiune a le
gilor obiective, a proceselor și fenomenelor 
specifice țării noastre și lumii contempo
rane. puternicul potențial creator al po
porului român.

Concepția științifică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate șt 
înaintarea României spre comunism — nu
cleul focalizator al operei sale social-po- 
litice — se înscrie ca o contribuție origi
nală la dezvoltarea creatoare a teoriei șt 
practicii revoluționare, pe plan național și 
internațional.

In procesul complex al construirii so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
are o importantă hotărîtoare concepția pre
ședintelui României cu privire la făurirea 
unei economii puternice, a dezvoltării in
tensive a industriei și modernizării agri
culturii. pe baza cuceririlor revoluției teh- 
nico-stiințifice. a obiectivelor noii revoluții 
agrare, de transformare a naturii, a înfăp
tuirii programului de perfecționare a or
ganizării și modernizare a producției. în 
condițiile aplicării ferme a mecanismului 
economico-financiar. a autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii.

Magistrala operă de făurire a noii so
cietăți reliefează rolul hotăritor a! tova
rășului Nicolae Ceaușescu. al tovarășei 
Elena Ceausescu în elaborarea și Înfăp
tuirea grandioaselor programe pentru va
lorificarea superioară a imensului fond de 
inteligență și creativitate al poporului ro
mân. Au fost asigurate condiții dintre cele 
mai bune pentru progresul continuu, pe 
multiple planuri, al spiritualității româ
nești. reflectat de marele avînt al științei, 
de creșterea rolului educativ și profesional 
al școlii, dezvoltarea conștiinței patriotice 
și revoluționare, pătrunderea în mase a 
gîndirii social-politice Înaintate, a concep
ției noi, superioare despre unitatea dialec
tică a istoriei noastre naționale, înflorirea 
literaturii și artei, a culturii, afirmarea 
multilaterală a omulut, de asigurarea noii 
calități a muncii și vieții, a bunăstării — 
telul suprem al Partidului Comunist 
Român.

Partidul, întreaga națiune au în monu
mentala operă politică si ideologică a to
varășului Nicolae Ceaușescu un izvor viu 
de gindire și acțiune, de însufletitor pa
triotism. un mobilizator program de muncă 
pentru progresul multilateral al României 
socialiste.

Vibrantele chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la salvgardarea păcii 
proiectează in conștiința popoarelor un 
mesaj luminos de speranță și de luptă pen
tru triumful idealurilor de libertate, al 
principiilor nobile și generoase ale uma
nismului. pentru făurirea unei lumi mai 

bune, mai drepte, fără arme și fără 
războaie, ceea ce i-a conferit, in rindul șefi
lor de state și guverne, al oamenilor po
litici, de știință și cultură de pretutindeni, 
al opiniei publice. imensul prestigiu de 
Erou al păcii mondiale.

Sistemul de idei, teze și concepte funda
mentat de eminentul nostru conducător, ce 
acoperă întinse domenii ale cunoașterii 
umane — economia, filozofia, istoria, socio
logia. dreptul, morala, etica, relațiile in
ternaționale — activitatea creatoare dedi
cată construcției socialismului și comunis
mului în România. întreaga sa operă mo
numentală, social-politică, constituie o stră
lucită contribuție la dezvoltarea tezaurului 
gindirli și practicii revoluționare. Ia îmbo
gățirea fondului de aur al spiritualității ro
mânești și universale.

Drumul României spre noi culmi de pro
gres. de civilizație socialistă este luminat 
de învățătura revoluționară a secretarului 
nostru general. Pe acest drum, avem depli
na garanție că vom obține realizări tot mai 
mari, tot mai importante și in noul an, în 
îndeplinirea prevederilor planului cincinal.

în încheiere, vorbitorul a arătat : Mun
ca întregii națiuni este puternic însuflețită 
de îndemnul pe care l-a adresat eminentul 
nostru conducător,» de a Înfăptui exem
plar istoricele hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea, ale Conferinței Naționale, de a 
face totul pentru a da o perspectivă largă 
dezvoltării țării, creșterii forței sale mate
riale și spirituale, ridicării bunăstării ge
nerale a poporului, de a asigura întărirea 
și mai puternică a independenței și suve
ranității României.

Să urmăm cuvîntul înflăcărat al secreta
rului nostru general, care ne îndeamnă con
tinuu să fim animați de spirit cutezător, de 
hotărîrea de a promova tot ce este nou și 
înaintat in gîndirea și practica socială, de 
a ne însuși și aplica in viată cele mai noi 
cuceriri ale geniului uman.

Este datoria cea mai înaltă a poporului 
român față de înțeleptul și luminatul nos
tru președinte.

Este supremul omagiu pe care întreaga 
națiune îl aduce .marelui Erou. în acest 
moment ’de înălțătoare sărbătoare, cînd to
varășul Nicolae Ceaușescu Împlinește 79 de 
ani de viată și peste 55 de ani de continuă 
activitate revoluționară.

Partidul, țara și poporul, în deplină uni
tate de crez și voință patriotică, urează ge
nialului conducător — fiu bun și drept al 
pămîntului nostru strămoșesc — să trăias
că întru multi ani, în deplină sănătate și 
putere de muncă, pentru a ridica pe cul
mile luminoase ale socialismului și comu
nismului scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România.

In comunicarea „ROLUL DETER
MINANT AL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IM CEI 
PESTE 55 DE ANI DE ACTIVITATE 
EROICĂ, PATRIOTICĂ, IN ORGANI
ZAREA SI CONDUCEREA PROCE
SULUI REVOLUȚIONAR DIN ROMÂ
NIA, IN EDIFICAREA SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE SI COMUNISTE IN 
PATRIA NOASTRĂ", prezentată de 
tovarășul GHEORGHE RADULESCU, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, se spune : Omagiul pe care 
i-1 aducem, an de an, în aniversarul ianua
rie. tovarășului Nicolae Ceaușescu, este 
prinosul recunoștinței noastre față de mili
tantul care, din cea mai fragedă tinerețe, 
s-a contopit cu voința și lupta partidului 
comunist. E omagiul adus revoluționarului 
neinfricat care, infruntind cu eroism și cu
raj prigoana, temnița, lagărele, a partici
pat. alături de alți militanți ai partidului, 
la cele mai importante evenimente ale is
toriei societății românești contemporane, a 
adus contribuții de mare preț la unirea și 
mobilizarea clasei muncitoare, a tinerei 
generații, a tuturor forțelor progresiste ale 
tării în lutrta împotriva claselor exploata
toare și a exploatării. Ia marile bătălii îm
potriva fascismului și războiului hitlerist. 
la victoria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialis
tă. Ia opera de edificare a noii orinduiri in 
România.

în comunicare sînt evocate pe larg mo
mente de seamă din istoria mișcării comu
niste și muncitorești din tara noastră. în 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a impus 
prin neasemuita sa dăruire și pasiune re
voluționară. prin tenacitate și curaj, prin 
calități organizatorice deosebite, fiind sub
liniată contribuția sa, de inestimabilă va
loare teoretică și practică, la elaborarea și 
realizarea cu succes a edificării bazelor 
economice ale socialismului în România, la 
fundamentarea și promovarea celor mai 
viabile căi și soluții în vederea propășirii 
patriei, a înaintării sale ferme pe calea 
socialismului.

Alegerea. în fruntea partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al 
IX-lea Congres din iuliq 1965 — se arată în 
comunicare'— a fost dovada incontestabilă 
a prețuirii și stimei națiunii noastre socia
liste. ale întregii țări față de cel mai iubit 
fiu al său. Această unanimă opțiu
ne, urmată de alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca primul președinte ai 
României, a fost, de fapt, expresia cea mai 
elocventă a acordului unanim al intregului 
partid, al tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, aî tuturor conștiințe
lor naționale.

A devenit un adevăr unanim prețuit că, 
in istoria partidului și a tării. Congresul al 
TX-lea a inaugurat o nouă epocă, a marcat 
decisiv înnoirea și trecerea spre o altă 
etapă, calitativ superioară, in revoluția so
cialistă românească. Dar se simțea și ne
voia unei personalități și a unei energii 
capabile să asigure succesul noilor obiecti
ve. Și această personalitate creatoare, 
energie cutezătoare și conștiință revoluțio
nară care au înfăptuit această istorică mu
tație a fost cirmaciul nostru înțelept, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarului 
nostru generai îi datorăm devenirea noas
tră pină astăzi și. deopotrivă. înălțătoarele 
perspective spre care năzuim.

Cu o impresionantă pasiune și capacitate 
de studiu, analiză și sinteză, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este un profund cunos
cător a tot ceea ce e mai valoros și impor
tant în mișcarea de idei a lumii contem
porane. Ceea ce se cuvine relevat înainte 
de toate e faptul esențial că de gîndirea 
politică și activitatea practică ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este legată 
în mod direct promovarea, in tara noastră, 
in ultimele două decenii, potrivit unri con
cepții unitare și originale, a noului în toa
te domeniile, de la investigația teoretică la 
acțiunea concretă, atit în politica internă, 
cit. și pe plan international.

Tn concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
edificarea României moderne este legată, 
în primul rind. de dezvoltarea forțelor de 
producție, de crearea unei puternice indus
trii. care să dispună de o bază proprie de
(Continuare in pag. a IlI-a)
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cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere 
și a peste 55 de ani de activitate revoluționară

MANIFESTĂRI CONSACRATE UNIRII

TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

Sesiunea națională 
de C.C. al P.C.R.

de participanții la 
solemnă organizată

(Urmare din pag. I)

partidului, la afirmarea sa ca centru vital al întregii 
națiuni, in unirea forțelor creatoare ale poporului și 
conducerea întregii opere istorice de construire a so
cialismului și comunismului în România. A fost, de 
asemenea, relevată contribuția dumneavoastră esen
țială la sporirea rolului statului socialist și perfecțio
narea funcțiilor sale in organizarea și desfășurarea 
unitară a întregii activități, la realizarea unui larg 
cadru democratic, unic in felul său, de participare 
activă a poporului la conducerea tuturor domeniilor 
vieții economice și sociale, a întregii societăți. A fost 
unanim apreciat rolul dumneavoastră hotărîtpr în fun
damentarea căilor de formare a omului nou, în ridi
carea nivelului conștiinței socialiste a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii. S-a subliniat cu tărie că 
tot ceea ce a înfăptuit poporul român, în perioada 
de la Congresul al IX-lea al partidului, tot ceea ce 
își propune să înfăptuiască în viitor, pe baza unor 
cutezătoare planuri și programe de dezvoltare, este 
indisolubil legat de activitatea și rolul dumneavoas
tră hotărîtor, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceoușescu, demn continuator al marilor noștri 
înaintași.

Legătura strînsă cu poporul și realitățile țării, dina
mismul și spiritul profund înnoitor imprimat întregii 
activități de construcție a noii orinduiri au făcut și 
fac ca numele dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să se identifice cu epoca 
cea mai generoasă in înfăptuiri din multimilenara 
existență a poporului român, înscrisă pentru 
totdeauna 'în cronica de aur a patriei — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Prin puternica dumneavoastră personalitate, prin 
deosebita capacitate de o descifra sensurile adinei 
ale realităților sociale și direcțiilor devenirii lor, prin 
profundul spirit creator și neîncetata luptă împotriva 
inerțiilor, a dogmelor, prin dialogul direct și deschis 
cu masele, cu întregul popor ați trasat un grandios 
și cuprinzător program de construcție socialistă in plan 
material și spiritual, ați unit întreaga națiune în marea 
operă de înfăptuire a unei noi societăți in România,, 
fundamentînd teza construirii socialismului „cu poporul 
și pentru popor". Punerea în lumină a acestei vaste 
opere revoluționare, profund științifice, originale, de 
descătușare a energiilor creatoare ale poporului a 
constituit, de fapt, tema sesiunii noastre.

Lucrările Sesiunii naționale solemne au pus, totoda
tă, in evidență contribuția de seamă a tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului 
nostru, savant de largă recunoaștere internațională, la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare economică și socială a patriei, la înflorirea

Magistrala operă teoretică și politică a unui strălucit
gînditor și militant revoluționar

(Urmare din pag. I)
Pe această cale s-a trecut hotărit 

la perfectionarea organizării, plani
ficării si conducerii economiei, de
mocratizarea întregului proces da 
conducere a vieții economice și so
ciale, crearea și dezvoltarea siste
mului de autoconducere muncito
rească și autogestiune. spferirea efi
cienței si ridicarea calității in toate 
domeniile, imbunătâțirea împărțirii 
administrativ-teritoriaje a patriei. 
Toate acestea și-au pus puternic 
amprenta asupra întregului proces 
înnoitor al dezvoltării socialiste a 
patriei, creind condițiile valorifică
rii superioare a tuturor resurselor 
materiale și umane ale țării.

Trecere.a la noi stadii a societății 
socialiste, ascensiunea ei con
tinuă constituie rezultatul unor 

neintrerupte îmbogățiri calitative, ai 
aplicării concrete și adaptării conti
nue a principiilor fundamentale 
care-i dau esența socială, ii asigură 
finalitatea umană. „Trebuie să sub
liniem — și consider foarte impor
tant si necesar aceasta in actualele 
împrejurări Internationale — că tot 
ce ani infăptuit in țara noastră și 
tot ceea ce s-a realizat și in alte țări 
socialiste demonstrează cu putere 
justețea principiilor socialismului 
științific, că numai și numai pe ca
lea socialismului se poate asigura 
realizarea unei societăți in care oa
menii, popoarele să se bucure pe 
deplin de minunatele cuceriri ale 
științei, ale culturii, ale progresului 
economic și social".

Abordind multilateral dialectica 
unui asemenea proces, secretarul ge
neral al partidului nostru evidențiază 
cerința valorificării optime a expe
rienței și practicii acumulate, avind 
totdeauna in vedere principiile in
vincibile ale socialismului, manifes- 
tind totdeauna atitudine creatoare in 
teorie și practică. In mod firesc, 
legic, in diversitatea condițiilor o- 
biective și subiective, naționale și 
internaționale ale revoluției și con
strucției socialiste, succesul trainic 
al acestora „constă nu in uniformi
zare și realizarea unui anumit mo
del, ci in adaptarea principiilor uni- 
versal-valabile Ia condițiile națio
nale, istorice ale fiecărei țări". Via
ța, realitățile au demonstrat și 
demonstrează cu puterea faptelor 
diversitatea căilor și formelor de 
construire si perfecționare continuă 
a noii orinduiri. „In concepția noas
tră, reorganizarea și modernizarea 
construcției socialiste presupun a- 
bordarea tuturor laturilor activității 
economice, sociale, industriale, agra
re, culturale, știința, invățăinintul, 
dar și locuințele, serviciile și 
este necesar pentru o viață 
punzătoare a constructorilor 
Hamului".

lot ce 
cores* 
socia-

fără precedent a științei, 
progresul și civilizația României socialiste.

O deosebită apreciere s-a dat, in cadrul sesiunii 
noastre, amplei activități pe care dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, o desfășurați pe plan 
internațional pentru întărirea prieteniei și colaborării 
cu țările socialiste, cu toate țările lumii, fără deose
bire de orinduire socială, propunerilor și acțiunilor de 
larg ecou mondial pe care le-ați inițiat în vederea 
opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, a 
apărării păcii și vieții popoarelor, a soluționării con
structive, pașnice a marilor și complexelor probleme 
ale lumii contemporane, care au adus României un 
imens prestigiu internațional și v-au impus în con
știința tuturor popoarelor ca un mare și strălucit Erou 
al păcii.

Avînd în frunte un partid puternic, un mare și clar
văzător conducător, însuflețit de un fierbinte patrio
tism revoluționar, poporul român, făurindu-și din cu
tezătoarele dumneavoastră idei și orientări - cuprinse 
într-o strălucită operă social-politică — programul co
tidian al faptelor sale de muncă și acțiune creatoare, 
este hotărit să militeze neabătut, strîns unit in jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, cu abnegație 
patriotică, revoluționară pentru a da un 
dezvoltării multilaterale a patriei socialiste, 
politicii interne și externe a partidului și 
transpunerii ferme în viață a hotărîrilor Congresului 
al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

Vă asigurăm, și cu acest prilej aniversar, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem, 
cu toții, hotăriți să facem totul, să acționăm cu răs
pundere și spirit revoluționar, pentru a asigura trans
punerea exemplară în viață a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, a obiectivelor 
și orientărilor pe care le-ați stabilit pentru progresul 

,și înălțarea țării, pentru bunăstarea și fericirea între
gii națiuni.

De ziua aniversării dumneavoastră, evocînd cu 
profund respect și recunoștință îndelungată activitatea 
revoluționară pe care ați desfășurat-o și o desfășu
rați pentru promovarea intereselor supreme ale po
porului român, dăm cu toții expresie hotărîrii noastre 
ferme de a vă urma neabătut cuvîntul însuflețitor și 
fapta cutezătoare, de a munci cu dăruire, cu abnega
ție pentru viitorul socialist și comunist al patriei, 
pentru independența și suveranitatea României.

In aceste momente înălțătoare, vă adresăm din 
adîncul inimii, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urarea pe care o rostește astăzi, 
într-o puternică unitate de gînd și simțire, întregul 
nostru popor : „La muiți ani !“

unei conduceri politice efici- 
intemeiată pe știință, pe ideo- 
revolutionară. Definind, in 

sens, rolul și funcțiile Cârti
și statului, volumul demon-

sectoarelor de activitate con- 
o parte inseparabila a pro- 
revoluționar de făurire a so- 

socialiste multilateral dez- 
și de înaintare spre comu- 

.Teza făuririi socialismului si

Succesul operei de construcție so
cialistă este strins legat de asigu
rarea 
ente, 
log ia 
acest 
dului 
strează că sub diversele ipostaze și 
implicații — de la baza economică, 
tehnică la relațiile și instituțiile po
litice, la viața spirituală — cerințe
le unor noi abordări teoretice, ale 
perfecționării neîntrerupte a noii 
orinduiri acționează cu forța unei 
necesități obiective. In această or
dine de idei, problema deosebit de 
importantă care se pune acum este 
aceea a perfecționării și îmbunătă
țirii activității de conducere, de or
ganizare, implicind creșterea răs
punderii. a spiritului revoluționar de 
muncă.

Opera secretarului general al 
partidului este străbătută de ideea 
unității organice dintre socialism și 
democrație, dc preocuparea optimi
zării continue a acestui raport dia
lectic vital al noii orinduiri. In acest 
sens, dezvoltarea democrației mun
citorești revoluționare, participarea 
maselor, a poporului la conducerea 
tuturor 
stituie i 
cesul.ui 
cietătii 
volta te 
nism. „’ 
comunismului cu poporul si pentru 
popor presupune participarea activă 
a intregului popor la făurirea con
știentă a propriului său viitor, întă
rirea răspunderii cadrelor si a acti
vului de partid in fața maselor 
populare, in toate domeniile". De 
aici si cerința — frecvent, subliniată 
— de a se acționa hotărit pentru per
fecționarea mecanismului economic, 
pentru buna funcționare a structu
rilor și formelor directe și repre
zentative ale democrației noastre so
cialiste, conducerile întreprinderilor, 
centralelor, ministerelor trebuind să 
înțeleagă necesitatea vitală a func
ționării acestora în cele mai bune 
condiții, „ca o expresie a răspunde
rii proprietarilor, a producătorilor și 
beneficiarilor, a oamenilor muncii, a 
întregului popor pentru buna gos
podărire și desfășurare a întregii 
activități".

In concepția secretarului general al 
partidului, tezaurul de învățăminte 
și concluzii ale teoriei revoluționare 
se cere înțeles și interpretat în strîn
să legătură cu amplificarea procese
lor social-economice. cu înaintarea 
cunoașterii umane. „Problemele me
reu noi care se pun in toate dome
niile de activitate, uriașele cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cunoașterii 
umane in general, noile descoperiri 
din diferite domenii cer oameni cu 
orizonturi largi, cu inalt spirit re-

A

învâțâmintului și culturii, la

și stimate 
și dăruire 
nou avint 
înfăptuirii 

statului,

volutionar, receptivi ia tot ce este 
nou. hotărit! să promoveze cu în
drăzneală noul in toate domeniile". 
In lumina acestei cerințe, rolul esen
țial al activității politico-educative 
este de a călăuzi permanent drumul 
de muncă și luptă revoluționară al 
poporului, de a contribui din per
spectiva făuririi unei concepții ideo
logice unitare la desăvirșirea noii 
civilizații, drum ce nu poate fi con
siderat un marș triumfător.

Prin prisma operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, abordarea 
militantă a problemelor privind 

locul și rolul noii orinduiri în civi
lizația contemporană impune luarea 
in considerare a întregului proces 
prin care trece societatea omenească, 
a diverselor căi și metode ce tind a 
se înscrie pe făgașul înnoirii sociale 
și ruperii, intr-o formă sau alta, de 
ordinea veche, capitalistă. Volumul 
recent apărut — ca fiecare din cele 
anterioare — pune cu putere în lu
mină ideea că dezvoltarea omenirii 
se înfățișează ca o succesiune de 
căutări și experiențe care oglindesc, 
in cadrul confruntării istorice dintre 
socialism și capitalism, o largă va
rietate de tendințe și orientări izvori- 
te din condiții naționale și interna
ționale specifice. C'aracterizind atot
cuprinzător principalele trăsături și 
tendințe ale epocii contemporane, 
analizind contradicțiile ei. descifrind 
analitic diversitatea orientărilor și 
opțiunilor ideologice, impactul revo
luției tehnico-științifice asupra dez
voltării sociale, definind drept pro
blemă fundamentală a epocii oprirea 
cursei înarmărilor. îndeosebi nuclea
re. și construirea unui edificiu trai
nic al păcii mondiale, președintele 
României pledează pentru un dialog 
constructiv al forțelor politice con
temporane. Un asemenea dialog iși 
demonstrează rodnicia „numai atunci 
cind asupra diferitelor probleme care 
preocupă omenirea se confruntă in 
mod liber părerile, fără prejudecăți, 
fără pretenția că cineva deține mo
nopolul adevărului absolut, pomin- 
du-se deci de la înțelegerea necesi
tății unui schimb liber de păreri și 
de idei, de căutări novatoare", spre 
a se ajunge „la găsirea celor mai 
potrivite soluții pentru organizarea 
mai bună a lumii, a conlucrării între 
popoare, a realizării păcii".

Este o constantă a activității politi
ce și abordării principiale a proble
maticii vieții Internationale de către 
tovarășul Nicolae Ceausescu subli
nierea concluziei că în condițiile pe
ricolului distrugerii a înseși vieții pe 
Pămînt. soluționarea justă și durabilă 
a marilor probleme ale omenirii nu 
poate fi asigurată decit cu partici
parea activă, in condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor, a po
poarelor. „în numele vieții. al exis
tenței omenirii, trebuie să facem

la 
din

„Omagiu conducătorului iubit" se 
intitulează expoziția de carte, foto- 
documente și publicații deschisă, 
egida secției de propagandă a co
mitetului județean de partid, 
Casa de cultură a sindicatelor __
Constanta. în expoziție, la loc cen
tral sint prezentate operele de o 
inestimabilă valoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. reprezentind con
tribuția sa determinantă la funda
mentarea teoriei și practicii revolu
ționare a construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate. la 
cauza păcii. înțelegerii și colaborării 
intre popoare. Un spațiu distinct 
este rezervat lucrărilor științifice ale 
tovarășei Elena Ceaușescu. eminent 
om politic și savant de renume mon
dial.

In suita acelorași manifestări se În
scriu simpozionul „Nicolae Ceausescu 
— ctitor de eră nouă al României 
socialiste, strălucit strateg revoluțio
nar", care a avut loc la Școala in
terjudețeană de partid, precum și 
cel cu tema „Nicolae Ceaușescu — 
personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale" — la 
Muzeul de istorie națională și ar
heologie — la care au participat ac
tiviști de partid și de stat, istorici și 
muzeografi, cadre didactice care 
predau științe sociale.

sub

La Școala interjudețeană de partid 
din municipiul Bacău s-au desfășu
rat, în organizarea secției de propa
gandă a comitetului județean de 
partid, lucrările simpozionului „Con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea și 
aplicarea creatoare a teoriei și 
practicii construcției socialismului in 
țara noastră". Referatele prezentate 
au reliefat personalitatea proeminen
tă a secretarului general al partidu
lui, eroica sa activitate revoluționa
ră pusă în slujba idealurilor po
porului. Manifestarea a fost între
gită de vernisajul unei ample ex
poziții de 
din opera 
partidului, 
recital de _____ ,___
ționar-patriotică. In același timp, la 
casele de cultură din Buhuși și 
Tirgu Ocna, precum și în așezămin- 
tele culturale din alte localități s-au 
desfășurat simpozioane și spectacole 
literar-muzicale sub genericele „O 
viață închinată patriei și poporului", 
„Omagiu conducătorului iubit".

carte cuprinzînd lucrări 
secretarului general al 

precum și de un vibrant 
muzică și poezie revolu-

„Opera și activitatea revoluționară 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
slujba progresului și păcii" s-a in
titulat simpozionul desfășurat la 
Casa de cultură din Arad. Tot aici 
a fost inaugurată o cuprinzătoare 
expoziție de carte cu tema „Din 
gindirea social-politică, economică 
și filozofică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu". care reunește 
opere ale secretarului general al 
partidului, oglindind contribuția sa 
decisivă la elaborarea strategiei dez
voltării economico-sociale a patriei 
noastre socialiste. La întreprinderea 
de vagoane Arad a avut loc simpo
zionul „Omagiu conducătorului iubit", 
iar Inspectoratul școlar județean a 
organizat simpozionul „Viața și ac
tivitatea revoluționară ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu". In numeroa
se alte întreprinderi și școli, în așe
zăminte culturale din județul Arad 
au avut loc, de asemenea, simpozi
oane și expuneri omagiale.

României este 
noi gindiri și 
a situației ln- 
solicită — cum 
și convingător

iotul pentru a schimba cursul eve
nimentelor, pentru a se renunța cu 
desăvirșire la concepțiile vechi pri
vind inevitabilitatea războiului, por
nind de la faptul că, in actualele îm
prejurări, războiul nu mai poale avea 
loc, că trebuie să facem totul pen
tru dezarmarea nucleară, pentru eli
minarea armelor nucleare, pentru 
dezarmarea convențională, pentru o 
lume fără arme și războaie, pe care 
socialismul științific a proclamat-o 
și și-a propus, ca țel, s-o realizeze, 
încă de la nașterea sa".

Inițiativele, demersurile și acțiu
nile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu consacrate dezar
mării, întăririi păcii, depășirii stării 
de subdezvoltare a unor zone întregi 
ale lumii, colaborării și înțelegerii 
între toate popoarele, democratizării 
relațiilor internaționale pe baza res
pectării suveranității și independen
ței naționale se înfățișează ca un an
samblu de acte politice pătrunse de 
atitudinea militantă, responsabilă, 
generată de o filozofie politică uma
nistă, constructivă. Emanație a rațiu
nii și a conștiinței răspunderii tutu
ror națiunilor pentru salvgardarea 
valorilor civilizației umane aflate in 
grav pericol, poziția 
oglinda vie a unei 
noi abordări politice 
ternaționale. Acestea 
se arată profund 
în paginile operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — să se manifeste 
voință politică, de a se adopta so
luții constructive apte a asigura mer
sul înainte al omenirii. înnoirea so
cietății, păstrarea și valorificarea su
perioară a mediului natural, abolirea 
oricăror forme de dominație si asu
prire. înlăturarea pericolului unui 
război nuclear nimicitor, făurirea 
conștientă de către flecare popor a 
propriului viitor social. în libertate 
și demnitate.

Volumul, ce apare printr-o feri
cită coincidență in preajma aniver
sării zilei de naștere și a peste 55 
de ani 
nară, 
Nicolae 
omagieri a prodigioasei sale 
sonalități 
fund și 
voluționar. ilustrează încă o 
că originala și fertila sa 
cepție social-politică, vastă cuprin
dere a problemelor teoretice și prac
tice ale revoluției și construcției so
cialiste, ale societății românești, ale 
lumii în general, se înscrie ca o con
tribuție remarcabilă la generalizarea 
experienței istorice, la dezvoltarea 
creatoare a teoriei revoluționare, a 
filozofiei politice umaniste, la dezba
terea constructivă a problemelor 
cardinale ale contemporaneității.

de activitate revoluțio- 
patriotică a tovarășului 

Ceaușescu. ale amplei 
per- 
pro- 

re- 
dată 
con-

de ginditor politic 
eminent militant

Ion MITRAN

La Muzeul de istorie din Ploiești 
a avut loc simpozionul „Din viața 
și activitatea revoluționară ale secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii". Aceeași insti
tuție găzduiește expoziția „O viață 
închinată celor mai inalte idealuri 
revoluționare ale poporului". Bogata 
agendă de manifestări omagiale or
ganizate in municipiul Ploiești a cu
prins și simpozionul „Opera secre
tarului general. al partidului nostru 
— tezaur al gmdirii revoluționare 
contemporane", desfășurat ' ~ ' "
teca județeană Prahova, 
prilej, a fost vernisată o 
toare expoziție cu lucrări 
operă a t o v a r ă .
Nicolae Ceaușescu." La Clubul mun
citoresc „1 Mai", formații artistice 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României" au susținui 
spectacolul omagial „Te slăvim, con
ducător iubit".

la Biblio- 
Cu acest 
cuprinZă- 
din vasta 
ș u 1 u i

în unități economice din Brăila, 
între care întreprinderea de utilai 
greu „Progresul", șantierul naval, 
combinatul de fibre, celuloză " și 
hirtie. întreprinderea ..Laminorul" a 
fost organizat in aceste zile sim
pozionul avînd ca temă „Președin
tele Nicolae Ceaușescu — militant 
neobosit pentru propășirea țării, pen
tru pace și independență, strălucită 
personalitate a contemporaneității". 
La biblioteca județeană, sub gene
ricul „Arhitect și constructor de 

"", a fost vernisată expoziția de 
carte cuprinzînd lucrări din vasta 
operă â secretarului genera! al parti
dului. La școlile generale din muni
cipiul reședință de județ au fost pre
zentate expuneri pe tema „Erou în- 

re-

țară",

zentate expuneri pe tema „Erou 
tre eroii neamului", urmate 
citaluri de poezie patriotică.

de

u îu 1 
nesecat 

in
„Opera tovarăș 

Nicolae Ceaușescu — izvor 
de spirit creator, revoluționar, 
dezvoltarea învățămîntului, științei 
și culturii românești" s-a intitulat 
simpozionul omagial desfășurat la 
Universitatea București in cadrul 
căruia au fost relevate grandioasele 
realizări ale poporului nostru în lu
minoasa epocă istorică inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului.

Comunicările prezentate in cadrul 
simpozionului „Concepția revoluțio
nară, profund științifică a secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind dezvol
tarea armonioasă și eficientă a eco
nomiei naționale", organizat la Aca
demia de "Studii Economice, au evi
dențiat contribuția de inestimabilă 
valoare teoretică și practică a con
ducătorului partidului și statului 
nostru la dezvoltarea gîndirii eco
nomice și social-politice contempo
rane, la îmbogățirea patrimoniului 
cunoașterii. De asemenea, simpozio
nul „Omagiu partidului, țării, tova
rășului Nicolae Ceaușescu" a fost 
găzduit de Institutul de medicină și 
farmacie din București.

Casa municipală de cultură Focșani 
a găzduit simpozionul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă de măre
țe împliniri, de ample perspective 
istorice, la care au participat nu
meroși oameni ai muncii. „Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
strălucit exemplu de analiza științi
fică. de prospectare revoluționară a 
viitorului patriei" s-a intitulat sim
pozionul organizat în orașul Adjud, 
după care formații de amatori au 
prezentat recitalul de muzică si poe
zie patriotică intitulat „Partidul — 
Ceaușescu — România".

„Lumina cărții într-o epocă de 
lumină" este genericul expoziției 
deschise la Casa cărții din Iași. în 
cadrul căreia sint prezentate lucrări 
din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Tot aici s-a des
fășurat un vibrant recital de ver
suri patriotice inchinate patriei și 
partidului, celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In suita de ma
nifestări omagiale se inscriu. de a- 
semenea, masa rotundă cu tema 
„Documentele Conferinței Naționale 
a partidului, amplu și mobilizator 
program de muncă și acțiune pen
tru toți oamenii muncii". „Originali
tatea concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind infăp- 
tuirea autoconducerii muncitorești 
revoluționare" s-a intitulat expu
nerea prezentată la Combinatul de 
utilaj greu din Iași, iar sim
pozionul „Probleme ale istoriei na
ționale și universale reflectate in do
cumentele partidului nostru, in opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu" a fost 
organizat la Institutul de istorie și 
arheologie „A. D. XenOpol". La In
stitutul de chimie macromoleculară 
„P. Poni" a fost prezentată expu
nerea „Gindirea revoluționară nova
toare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marea sa con
tribuție la dezvoltarea teoriei șl 
practicii construcției 
muniste".

Si
socialiste și co-

„Opera teoretică 
tovarășului Nicolae

și practică a 
_____,__  _____  Ceaușescu — 
contribuție determinantă la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate in România" s-a intitulat 
simpozionul omagial desfășurat la 
Comandamentul aviației militare. 
Comunicările prezentate au scos în 
evidență contribuția excepțională a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea strategiei revoluționare, 
novatoare, pe deplin confirmată de 
viață, privind dezvoltarea armonioa
să și echilibrată a forțelor de pro
ducție in toate zonele patriei. în 
ciclul tematic „Umanismul și spiritul 
revoluționar al artei și literaturii 
române contemporane", la Casa cen
trală a armatei a fost prezentată 
expunerea „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre rolul artei 
și literaturii, al presei și mijloacelor 
de informare in masă in formarea 
omului nou. constructor conștient și 
devotat al socialismului și comu
nismului pe pămintul României". 
Tot aici au avut loc Simpo
zionul cu tema „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucită con
tribuție la dezvoltarea creatoare a 
teoriei și practicii revoluționare mon
diale". expunerea „Dezvoltarea gin- 
dirii militare românești în Epoca 
Nicolae Ceaușescu", gala de filme 
„Onor comandantului suprem" și 
spectacolul muzical-literar-coregrafic 
sub genericul „Partidul, Ceaușescu, 
România".

(Agerpres)

In marea Piață a Unirii din muni
cipiul Focșani s-a desfășurat dumi
nică o amplă manifestare cultural- 
artistică intitulată „Vin la Milcov 
cu grăbire". Erau prezenți reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, mii de oameni ai muncii, 
pionieri și șoimi ai patriei. Tradițio
nala manifestare, cu caracter interju- 
dețean, a cuprins in acest an și con
cursul de creație literară și plastică 
„Drag pămint românesc" destinat 
pionierilor. După desfășurarea ce
remonialului pionieresc, zeci de for
mații de purtători ai cravatelor roșii 
și cu tricolor din județele Bacău 
Brăila, Buzău, Iași, Prahova Galați, 
Neamț, Vaslui. Vrancea și altele au 
evoluat intr-un vibrant spectacol- 
evocator dedicat Unirii de la 24 Ia
nuarie. Prin bogatul sâu conținut, 
inspirat din mărețele realizări înfăp
tuite de poporul român in anii 
socialismului, îndeosebi in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu -, spectacolul s-a 
constituit intr-o insuflețitoare ma
nifestare a dragostei și recunoștinței 
față de Partidul Comunist Român, 
față de ilustrul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. O im
presionantă horă a frăției a cuprins, 
in încheiere, Piața Unirii din Focșani, 
simbolizînd marea satisfacție a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc pe 
pămintul străbun al patriei în epoca 
mărețelor împliniri socialiste. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Sub genericul 
„Uniți in cuget și-n simțiri", in 
aceeași zi, în comuna Cimpuri — sa
țul lui Moș Ion Roată — precum și 
în alte localități vrîncene. intre care 
Milcovul, Adjud, Mărășești, Năruja, 
au avut loc evocări și spectacole 
omagiale dedicate evenimentului is
toric de la 24 Ianuarie 1859.

Actului istoric de Ia 24 Ianuarie 
1859, cind prin voința națiunii noas
tre a avut loc Unirea Moldovei cu 
Țara Românească, pumndu-se bazeie 
făuririi statului român unitar mo
dern, i-a fost dedicată, duminică, la 
Craiova, o vibrantă manifestare" evo
catoare. în Piața Unirii din zona 
centrală a municipiului, mii de oa
meni ai muncii de la întreprinderile 
„Electroputere", de tractoare și ma
șini agricole, de utilaj greu, din alte 
unități economice și de cultură, elevi 
și militari ai forțelor noastre armate 
— muiți purtind frumoase costume 
populare reprezentind principalele 
zone folclorice din Oltenia. Munte
nia. Moldova. Transilvania. Banat si 
Maramureș — s-au prins intr-o im
presionantă horă a unirii. A fost ast
fel redat simbolic istoricul moment 
de acum 129 de ani, cind, ia aflarea 
veștii alegerii lui AI. I. Cuza ca dom
nitor al Țării Românești, s-a jucat 
prima oară hora unirii la Craiova.

Ziua de 24 Ianuarie a fost mar
cată in municipiul și județul Iași 
prin ample manifestări cultural-edu
cative și artistice. Sub genericul 
„Uniți in cuget și-n simțiri", in ora- 
șul-reședință de județ, la Pașcani, 
Tg. Frumos, Hirlău, în alte locali
tăți ieșene au fost organizate nu
meroase manifestări — expuneri șl 
dezbateri, medalioane și șezători li
terare, spectacole de muzică, și poe
zie — dedicate acestui moment isto
ric. La Ruginoasa, in cadrul acțiu
nilor cuprinse în „Săptămina cultu
rală a comunei", au avut loc simpo
zioane și expuneri cu privire la 
lupta îndelungată a poporului pen
tru unitate statală, neatîrnare și in
dependență, pentru păstrarea ființei 
sale naționale, iar la Casa de cul
tură din Pașcani a fost deschisă o 
atractivă expoziție de numismatică, 
intitulată „E scris pe tricolor unire”. 
Un mare număr de oameni ai muncii 
au vizitat, duminică. Muzeul Unirii 
din Iași, așezămînt care adăpostește

tv
ÎN JURUL OREI 10,30, TRANS
MISIUNE DIRECTĂ DE LA 
SALA PALATULUI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMÂNIA A 
ADUNĂRII SOLEMNE CONSA
CRATE OMAGIERII A PESTE 
55 DE ANI DE ACTIVITATE 
REVOLUȚIONARĂ SI ANIVER
SĂRII ZILEI DE NAȘTE
RE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. SE

TELEGRAME EXTERNE

Plenara C. C.
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc. duminică, plenara C.C. 
al P.C. Bulgar, consacrată Conferin
ței Naționale a partidului, ale cărei 
lucrări vor începe la 28 ianuarie. în 
cuvintarea rostită, Todor Jivkov,

Încheierea Congresului Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol

Felipe Gonzalez reales secretar general
MADRID 24 (Agerpres). — Dumi

nică s-au încheiat la Madrid lucră
rile celui de-al XXXI-lea Congres 
al Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol (P.S.M.S.), de guvernămînt.

Congresul a adoptat documente 
importante privind activitatea și

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ridicarea blocadei în jurul taberei de refugiați palestinieni 
Rashidiyeh • Sesiunea extraordinară a Consiliului Ligii Arabe

BEIRUT 24 (Agerpres). — Milițiile 
organizației libaneze Amal au ri
dicat blocada in jurul taberei de 
refugiați palestinieni Rashidiyeh, de 
lingă Sour (Tyr), din sudul Libanu
lui. informează agențiile A.P.S. și 
Taniug. Această măsură urmează 
după ridicarea blocadei asupra tabe
relor de refugiați palestinieni din 
sudul Beirutului.

Liderul organizației libaneze Amal, 
Nabih Berri. a afirmat că ridicarea 
blocadei asupra taberelor de refu- 
giati palestinieni din Liban semnifică 
sfirsitul „războiului taberelor". El a 
adăugat că nu se va mai permite ca 
deosebirile de poziții cu palestinienii 
să se transforme in conflict armat, 
relevă agențiile K.U.N.A. și A.P.S.

TUNIS 24 (Agerpres). — La Tunis 
au început lucrările sesiunii 
extraordinare a Consiliului Ligii 
Arabe, consacrată examinării situa
ției din teritoriile arabe ocupate.

Luind cuvintul în deschiderea se
siunii. secretarul genera! al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, a spus că aceas
ta are ca scop atit reafirmarea spri

și pune in valoare mii de documente 
din arhiva Unirii de la 1859. Sub 
semnul aceleiași cinstiri, la Biblio
teca județeană „Gh. Asachi" din Iași, 
în numeroase localități sătești au 
fost inaugurate expoziții de carte cu 
tema „Unirea Principatelor — act 
temerar de voință și acțiune al în
tregii națiuni române".

Aniversarea a 129 de ani de la 
Unirea Principatelor Române a fost 
marcată la Galați printr-o amplă 
manifestare cultural-artistică desfă
șurată la statuia primului domnitor 
al Unirii — Alexandru Ioan Cuza — 
fost pircălab de Galați. Prin cintec 
și vers înaripat, sute de artiști ama
tori și profesioniști au evocat mo
mentele semnificative din lupta po
porului român pentru înfăptuirea 
idealului scump al Unirii, spectacolul 
constituindu-se. totodată. într-o vi
brantă manifestare a dragostei și 
recunoștinței față de partid, față de 
cel mai iubit și stimat fiu, al națiunii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pentru 
luminoasele înfăptuiri din anii con
strucției socialiste. în încheierea ma
nifestării, sute de bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici s-au prins in tra
diționala horă a unirii. Simpozioane, 
expuneri, evocări întregite de spec
tacole omagiale au avut loc. de ase
menea. la Monumentul Alexandru 
Ioan Cuza din municipiul Tecuci, la 
casa memorială ..Costache Negri", 
casa de cultură a sindicatelor, clubul 
combinatului siderurgic. în unități 
de invățămînt din județul Galați.

în numeroase localități din ju
dețul Harghita s-au desfășurat 
manifestări politico-educative si 
cultural-artistice dedicate actului 
Unirii de la 24 Ianuarie. La cluburi
le muncitorești din Gălăuțaș. Ditrău, 
Vlăhița. Bălan. Ia casele de cultură 
din Miercurea-Cluc. Odorheiu Se
cuiesc. Gheorgheni si Borsec au fost 
prezentate expuneri, s-au desfășurat 
simpozioane, dezbateri sub generice
le : „Unirea Principatelor — temelie 
a făuririi statului național unitar 
român". „Actul Unirii de la 24 Ianua
rie 1859 — deziderat de veacuri al 
poporului român". In școli și licee 
s-au desfășurat concursuri de creație 
artistică, precum si montaje literar- 
muzicale intitulate „Pe-al nostru 
steag e scris Unire". Casa de cultură 
din Miercurea-Ciuc a găzduit un 
spectacol festiv pentru tineret sub 
semnul aceleiași aniversări, in În
cheierea căruia sute și sute de tineri 
prezenți s-au prins într-o mare horă 
a unirii.

In Piața Teatrului Național din 
municipiul Tg, Mureș a avut loc un 
vibrant spectacol de muzică și poe
zie dedicat actului Unirii de la 
24 Ianuarie. In care au fost prezenți 
mii de muncitori, studenți elevi si 
pionieri care, la încheierea spectaco
lului. s-au prins într-o mare horă a 
unirii, cuprinzînd întreaga piață. Sub 
genericele „Tdee.i de unitate națio
nală ca trăsătură dominantă In gin- s 
direa revoluționarilor români si în 
conștiința întregii națiuni". „Unirea 
— ideal înflăcărat al reatîrnării po
porului român", la cluburi muncito
rești d’n Tg. Mureș. Reghin. Tîrnă- 
veni. Sighișoara si Luduș. In cămi
nele culturale din Iernut. Sărmas, 
Deda. Gurghiu. Bălăuseri. Miercvea 
Niraiulut «i în alte localități au fost 
prezentate expuneri, s-au desfășurat 
simpozioane și colocvii. în cadrul 
cărora au fost puso în evidență sem
nificația nolitică și istorică a eve
nimentului de la 24 Ianuarie 1859. 
mărețele realizări pe cara poporul 
nostru le-a obț'nut ;n construcția so
cialistă. cu deosebire in nerioada 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului.

(Agerpres)

CRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

20,00 Telejurnal
20,25 O viață eroică, revoluționară, în

chinată partidului, poporului, pa
triei. Sub arcul de lumină al Epo
cii de Aur. Documentar (color). 
Producție a Studioului de film TV 

21,00 Slavă și cinstire marelui erou. 
Spectacol realizat de Consiliul 
educației politice și culturii so
cialiste al Comitetului municipal 
București al P.C.R. (color)

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului

al P. C. Bulgar
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, a prezentat principalele teze ale 
raportului și proiectul de hotăriri ale 
apropiatului forum al partidului, care 
au fost aprobate în unanimitate de 
Comitetul Central.

direcțiile de acțiune ale P.S.M.S. în 
următorii trei ani. și a ales noile or
gane de conducere. Felipe Gonzalez 
a fost reales in funcția de secr tar 
general al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol, iar Ramon Rubial a 
fost reales președinte al partidului.

jinului față de lupta palestinienilor, 
cit și examinarea eforturilor ce tre
buie întreprinse pe plan arab și in
ternațional pentru reglementarea po
litică a problemei palestiniene.

★
Un comunicat dat publicității si

multan la Cairo și Tunis anunță că 
Egiptul si Tunisia au hotărit să resta
bilească relațiile diplomatice — 
anunță agențiile M.E.N.A. și T.A.P. 
Relațiile dintre cele două țări fuse
seră întrerupte in anul 1979.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — O 
amplă demonstrație a fost organiza
tă la Tel Aviv de către mișcarea 
„Pacea acum", la care au participat 
cel puțin 50 000 de persoane,' infor
mează agențiile Taniug și China 
Nouă. O demonstrație similară a avut 
loc la Nazaret. ,

Participanții s-au pronunțat în fa
voarea convocării unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul Mij
lociu. Totodată s-a cerul; încetarea 
de către autorități a măsurilor repre
sive și arbitrare împotriva popu
lației palestiniene din teritoriile ocu
pate și retragerea forțelor israeliene.

f
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Apariția în Grecia a volumului:

„NICOLAE CEAUȘESCU. Dezarmarea, factor primordial
Manifestări omagiale 

in numeroase țări ale lumii

Dovadă grăitoare a prestigiului ți a prețuirii deosebite de care se 
bucură in Grecia ți pe plan internațional gindirea teoretică ți opera 
practică ale prețedintelui României, în editura „Krinos", din Atena, 
a apărut, in aceste zile, volumul „NICOLAE CEAUȘESCU. 
DEZARMAREA, FACTOR PRIMORDIAL AL PĂCII Șl SECURITĂȚII 
INTERNAȚIONALE". Pe cuprinsul a 240 de pagini, lucrarea prezintă 
poziția fermă, constructivă a țefului statului român în problemele 
dezarmării, ale edificării unui climat de pace, destindere, încredere 
ți securitate pe Terra.

Contribuție prețedintelui Româ
niei. Nicoiae Ceaușescu. pe plan 
mondial, la cauza păcii este deo
sebit de importantă — eviden
țiază în Prefața volumului 
Theodoros Catrivanos, secretar 
general al Partidului Uniunea De
mocratică de Stingă din Grecia — 
E.L.A.

Volumul „Dezarmarea, factor 
primordial al păcii și securității 
internaționale" prezintă idei de 
substanță și soluții practice refe
ritoare la problematica dezarmării, 
pe care președintele 
Nicoiae Ceaușescu o caracterizea
ză ca un factor primordial al 
păcii și securității mondiale.

Analiza realistă a conținutului și 
caracterului epocii moderne făcută 
de președintele României — se 
evidențiază in Prefață —, a pro
ceselor și tendințelor caracte
ristice zilelor noastre, clarita
tea și cutezanța inițiativelor și 
propunerilor avansate — toate 
acestea constituie un foarte va
loros îndreptar teoretic și prac
tic. Conducătorul României, por
nind de la concepția, acceptată pe 
■plan internațional astăzi, că un nou 
război mondial in epoca nucleară 
este de neconceput, întrucît ar duce 
la dispariția vieții pe planeta noas
tră, subliniază necesitatea impe
rioasă a unui nou mod de gindi- 
re. a unei noi abordări a proble
melor păcii și războiului. Pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu consi
deră că pacea și securitatea eu
ropeană reprezintă problema-cheie 
pentru pacea mondială, care poa
te fi obținută numai prin luarea 
de măsuri drastice în vederea 
dezangajării militare șl a dezarmă
rii. Este potrivit să remarc — se 
arată, in continuare — că pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu a 
propus de mult ceea ce s-a reali
zat recent prin semnarea Tratatu
lui istoric de la Washington : dis
trugerea rachetelor nucleare cu 
rază medie si mal scurtă de ac
țiune. Mai mult, domnia sa insistă 
asupra necesității de a acționa pen
tru interzicerea tuturor armelor 
nucleare. Și nu numai a acestora ; 
se impune reducerea substanțială 
a tuturor armelor convenționale, a 
forțelor armate si a cheltuielilor 
militare. De altfel, România a și 
dat un exemplu demn de urmat in 
această privință : in toamna anu
lui 1986 a redus cu 5 la sută ar
mamentele. efectivele și cheltuieli
le sale militare.

Trebuie, totodată, relevat — a- 
rată semnatarul Prefeței — că un 
rol deosebit în gindirea președin
telui României și în politica exter
nă a țării sale, care urmărește asi
gurarea păcii și securității europe
ne, il dețin propunerile vizind re
tragerea tuturor trupelor străine de 
pe teritoriul altor state, desființarea 
bazelor militare străine și diminua
rea caracterului militar al N.A.T.O. 
și Tratatului de la Varșovia, in 
perspectiva desființării lor conco
mitente.

Doresc să subliniez că președin
tele' României este preocupat de 
ideea realizării unei Europe unite, 
formată din state independente, 
cu o diversitate de orientări socia
le. politice și ideologice, .unite însă 
in efortul lor de colaborare, astfel 
incit să se asigure independenta și 
bunăstarea fiecărui popor.

In ansamblul concepției politice 
a președintelui Nicoiae Ceaușescu 
un loc important il ocupă reliefa
rea capacității maselor largi popu
lare. a popoarelor de a interveni 
direct în determinarea cursului 
evenimentelor, a rolului pe care 
acestea sint chemate să-l aibă pe 
scena istoriei in actualele Împre
jurări internaționale. Abordarea 
frontală și intr-un spirit nou a 
ecuației dezarmare-dezvoltare con
stituie pentru președintele 
Nicoiae Ceaușescu o cheie de boltă 
în soluționarea autentică a marilor 
probleme economice și. politice in
ternaționale. evidențiază, in conti
nuare. semnatarul Prefeței. Se poa
te constata că. in viziunea pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu. re
lația dezarmare-dezvoltare este o 
componentă fundamentală a inter
conexiunii marilor probleme ale 
lumii de azi, ca expresie a indivi
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zibilității păcii și progresului In 
epoca noastră.

Autorul Prefeței pune apoi 
accentul pe convergenta punctelor 
de vedere elen și românesc in pro
blemele politice internaționale de 
interes major, precum și pe hotă- 
rirea fermă a celor două țări de a 
acționa, prin eforturi comune, in 
vederea opririi cursei înarmărilor, 
in primul rind a înarmărilor nu
cleare, pentru eliminarea comple
tă a armelor nucleare și reducerea 
substanțială a armamentelor con
venționale, pentru promovarea des
tinderii și păcii.

Cititorul grec — se subliniază in 
Prefață — va avea ocazia să apre
cieze din nou concepția politică și 
acțiunile practice ale conducătoru
lui României, cunoscute din cele
lalte volume ale domniei sale apă
rute in limba elenă, principialita
tea politicii externe a României. 
Din multitudinea de. idei, sugestii 
și inițiative evidențiate prin lectu- 
rarea noii lucrări, cea mai valo
roasă contribuție constă în promo
varea unor căi și metode originale 
in ceea ce privește făurirea unei 
lumi fără arme și războaie, o lume 
a păcii, 'securității și colaborării 
rodnice între popoare. Traducerea 
și editarea acestui volum din opera 
președintelui Nicoiae Ceaușescu 
oferă cititorului grec idei de mare 
actualitate, facilitează înțelegerea 
problemelor internaționale com
plexe și întăresc încrederea că 
există, totuși, soluții realiste. că 
popoarele pot să-șl asigure un vii
tor pașnic, hotărindu-și ■ singure 
propriile destine.

Noua lucrare a președintelui 
Nicoiae Ceaușescu. consacrată 
dezarmării, păcii și securității, cu 
propunerile sale realiste, cu mesa
jul său de luptă pentru asigurarea 
dreptului omului la viață și la 
pace, este menită a avea un ecou 
deosebit în rindul opiniei publice 
elene, ale cărei idealuri de pace, 
securitate, colaborare și înțelegere 
se indentifică cu cele ale conducă
torului României și ale poporului 
prieten român, arată, în încheiere, 
autorul Prefeței.

Festivitatea prezentării oficiale a 
noului volum din opera politică a 
președintelui Nicoiae Ceaușescu 
s-a desfășurat la Atena.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Panagiotis Kritikos, membru al 
C.C. al PASOK, vicepreședinte 
al Parlamentului elen, a sa
lutat cu deosebită bucurie a- 
pariția noii lucrări a președinte
lui Nicoiae Ceaușescu. Șeful sta
tului român — a spus el — este 
una dintre cele mai competente 
personalități care se pronunță in 
favoarea păcii, un conducător eara 
acționează în mod energic pentru 
această cauză nobilă. Noul, volum 
este încă o verigă a lanțului de 
aur pe care il reprezintă operele 
de înaltă valoare științifică și po
litică ale președintelui 
Nicoiae Ceaușescu.

Lupta președintelui 
Nicoiae Ceaușescu pentru pace și 
dezarmare — a continuat vorbito
rul — datează de foarte multi ani, 
o primă confirmare a justeței aces
tei lupte constituind-o semnarea, 
recent; a acordului sovieto-ameri- 
can privind interzicerea rache
telor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune. 
Dorim ca fiecare zi să consemneze 
noi confirmări ale justeței acestei 
lupte, prin incheierea de noi acor
duri pentru dezarmare, pînă la de
plina încununare, care va veni 
o dată cu dezarmarea generală și 
făurirea unei păci cu adevărat 
trainice pe planeta noastră. Iar 
atunci cînd se va realiza acest 
obiectiv — și el se va realiza de
oarece o impune voința popoarelor
— generațiile viitoare îi vor cin
sti. așa cum se cuvine, pe toți fău
ritorii acestei mărețe înfăptuiri, în
tre care un loc de frunte il de
ține președintele Nicoiae Ceaușescu
— a declarat, în încheiere, vorbi
torul.

în numele lui Constantin Mitso- 
takis, președintele Partidului Noua 
Democrație, Andreas Zaimis, de
putat in Parlamentul elen, a evi
dențiat concepțiile, propunerile și 
inițiativele șefului statului român 
în domeniul dezarmării, prezentate 
sistematic și cu mare putere de 

convingere In noul volum, 
„Nicoiae Ceaușescu. Dezarmarea, 
factor primordial al păcii și secu
rității internaționale". însuși titlul 
cărții, a apreciat vorbitorul, ii dă 
cititorului posibilitatea să înțelea
gă importanța deosebită pe care o 
acordă conducătorul României a- 
cestui factor primordial al păcii șl 
securității mondiale.

Adresind călduroase felicitări șl 
un cordial salut președintelui 
Nicoiae Ceaușescu,,din partea pre
ședintelui Partidului Noua Demo
crație, vorbitorul a exprimat, tot
odată. convingerea că lucrarea șe
fului statului român se va bucura 
de un larg ecou și va fi studiată 
cu atenție de cititorii eleni.

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
este un conducător de stat care, de 
ani de zile, a luptat și luptă pen
tru pacea mondială, susținînd în 
mod convingător necesitatea dezar
mării pentru întărirea păcii in lume 
— a spus in cuvintul său Constan
tin Stephanopoulos, președintele 
Partidului Reînnoirea Democratică. 
Șeful statului român a fost unul 
dintre primii conducători care au 
dat expresie preocupării privind 
încetarea cursei iraționale și pri
mejdioase a înarmărilor. Presiunea 
dificultăților economice, resimțite și 
de marile puteri, a făcut ca ele sâ 
înțeleagă ceea ce logica umanitară 
impunea cu puterea evidenței ; ce
rințele acestei logici umanitare sint 
exprimate de mulți ani de pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu.

Vorbitorul și-a exprimat acordul 
deplin cu temeiurile care jalonează 
gindirea și activitatea politică ale 
președintelui Nicoiae Ceaușescu 
consacrate instaurării și consolidă
rii păcii în lume.

Noua lucrare a președintelui 
Nicoiae Ceaușescu prezintă atit 
luări de poziție teoretice și decla
rații in legătură cu marea pro
blemă a epocii noastre — men
ținerea și întărirea păcii — cît 
și prezentarea, in toate dimensiu
nile ei și sub aspectele practice, 
a politicii internaționale de pace pe 
care o urmează cu consecvență 
Republica Socialistă România, a 
subliniat, în cuvintul său, Takis 
Adamos, deputat in Parlamentul 
European, reprezentant al Partidu
lui Comunist din Grecia.

Propunerile concrete pe care le 
cuprinde volumul tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu sînt foarte ac
tuale și deosebit de utile, consti
tuind un sprijin prețios în lupta 
pentru pace.

Sînt deosebit de bucuros că am 
prilejul să salut apariția în limba 
greacă a unei noi lucrări a pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu, con
sacrată dezarmării, expresie grăi
toare a gîndirii sale politice mul
tilaterale asupra marilor probleme 
internaționale, a spus, în numele 
secretarului general al C.C. al 
Noului Partid al Stîngii Elene, 
Leonidas Kirkos, Grigoris lanaros, 
membru al Biroului Executiv al 
acestui partid.

O deosebită satisfacție — a subli
niat vorbitorul — ne produce 
faptul că, parcurgînd paginile nou
lui volum din opera președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, constatăm că 
multe dintre ideile sale inspirate 
și valoroasele propuneri poli
tice se materializează acum ; sînt 
cu adevărat fericit că am împărtă
șit și împărtășesc numeroasele sale 
idei, propuneri și inițiative. Con
tribuțiile de seamă ale președinte
lui Nicoiae Ceaușescu trebuie să 
fie făcute larg cunoscute și, tot
odată. trebuie relevate eforturile 
sale stăruitoare în direcția soluțio
nării marilor probleme internațio
nale, a subliniat vorbitorul.

Editarea în limba greacă a unui 
nou volum din opera președintelui 
Nicoiae Ceaușescu este un privi
legiu ce ne-a fost rezervat 
pentru acest început de an, a 
spus Ioannis Zigdis, președintele 
Partidului Uniunea Centrului De
mocratic — E.D.I.K., evidențiind 
că. în această lucrare, „șeful sta
tului român procedează la noi ana
lize, prezentări de poziții în proble
mele dezarmării, securității și pă
cii, relevînd, între altele, rolul 
pe care îl pot avea opinia publică 
mondială și tineretul în solutiona
rea acestor probleme de importan
ță majoră. Lucrarea reliefează, de 
asemenea, adevărul fundamental că 
dezarmarea și pacea sînt premise 
primordiale pentru dezvoltarea 
economică a popoarelor".

Se cuvine menționat, în același 
timp, faptul că șeful statului român 
a militat și militează activ pentru 
adoptarea unui program cuprinză
tor de dezarmare, pentru interzi
cerea și distrugerea armelor nuclea
re și chimice, pentru reducerea

forțelor armate și a armamentelor 
convenționale — a subliniat vorbi
torul, punind accentul. în con
cluzie. pe „mesajul umanist al 
noii cărți a adevăratului luptă
tor pentru pace. care este pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu".

De peste 22 de ani. președintele 
Nicoiae Ceaușescu promovează cu 
consecvență o politică de dezvolta
re a colaborării între popoare și 
consolidare a păcii mondiale, a sub
liniat Haralambos Protopapas, se
cretar general al Partidului Socia
lismului Democratic — K.O.D.I.S.O. 
Șeful statului român ne-a oferit si 
în trecut prilejuri de a releva 
succese obținute pe această cale de 
România ; o facem și acum, cu 
ocazia prezentării oficiale a noii 
sale lucrări apărute în limba grea
că. în concepția președintelui 
României, încetarea cursei înarmă
rilor se impune nu numai pentru 
a salva omenirea de coșmarul 
războiului termonuclear, ci și pen
tru utilizarea în scopuri pașnice a 
resurselor care acum se cheltuiesa 
pentru înarmări.

Vorbitorul a arătat, de asemenea, 
că relațiile de prietenie eleno- 
române vor avea de cîștigat de pe 
urma editării, în limba greacă, a 
noului volum din opera președin
telui Nicoiae Ceaușescu, cititorilor 
ol'erindu-li-se posibilitatea de a cu
noaște concepțiile, propunerile și 
măsurile preconizate de România, 
de conducătorul său pentru înfăp
tuirea dezarmării și asigurarea, pe 
această cale, a unei păci adevărate 
pe Pămînt.

Noua lucrare, publicată în 
aceste zile la Atena, nu are un 
caracter teoretic abstract ; este o 
carte politică, ce abordează concret 
și în spirit realist problemele de 
actualitate ale lumii contemporane, 
indbosebi ale Europei — a eviden
țiat, în cuvîntul său, Nikolaos Psa- 
roudakis, președintele Mișcării De
mocrația Creștină. O caracteristică 
esențială a modului în care pre
ședintele României abordează pro
blematica dezarmării constituie 
prezentarea unui ansamblu coerent 
de propuneri concrete vizind dis
trugerea armelor nucleare, chimice 
și clasice, astfel incit să se poată 
instaura o pace cu adevărat durabi
lă și să se asigure progresul eco
nomic și Social al tuturor popoare
lor.

Pentru noi. cei din Europa, sînt 
de mare actualitate chemarea și 
îndemnurile constante ale pre
ședintelui României vizind realiza
rea unei largi colaborări intre toate 
țările europene, pe baza egalității 
în drepturi și a respectării suve
ranității și independenței fiecărui 
popor, a neamestecului în treburile 
sale interne — a spus in încheiere 

■ vorbitorul.
La festivitate au participat con

ducători ai partidelor politice din 
Grecia, deputați. reprezentanți de 
seamă ai vieții științifice, artistice 
și culturale, ai cercurilor de afa
ceri. ziariști.

Prin întreaga sa desfășura
re. manifestarea s-a constituit 
într-o caldă omagiere a persona
lității și operei președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, într-o expresie 
a înaltei stime și aprecieri de care 
se bucură în Grecia personalitatea 
șefului statului român, a tradi
ționalelor relații de prietenie, co
laborare și -înțelegere dintre cele 
două țări și popoare.

(Agerpres)

Aniversarea zilei de naștere și împlinirea a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară ale secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, prilejuiesc, In 
continuare, organizarea peste hotare a unor manifestări in cadrul 
cărora sint puse în lumină marile realizări obținute de poporul român 
in construcția socialistă, îndeosebi in perioada care a trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea, ideile și tezele politice de o excepțională 
valoare teoretică și practică ale conducătorului României socialiste, 
care și-a închinat întreaga viață și activitate împlinirii aspirațiilor po
porului său, a idealurilor de libertate, independență, pace și progres 
ale întregii omeniri.

ANKARA 24 (Agerpres). — La 
Ankara a fost organizată o expo
ziție de carte social-politică în 
care, la loc de frunte, au fost pre
zentate opere ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, încluzind lucră
rile consacrate personalității pre
ședintelui României apărute in 
Turcia. Participant» au dat o înaltă 
apreciere operei teoretice și activi
tății practice ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, recunoscut ca 
un mare gînditor al lumii contem
porane, ca un apărător consecvent 
a intereselor și drepturilor fun
damentale ale popoarelor. în cadrul 
unei conferințe de presă a fost evi
dențiat pe larg rolul determinant al 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
ctitorul României moderne, în 
elaborarea științifică și originală a 
programului marilor transformări 
ale societății românești, a princi
piilor politicii promovate pe arena 
internațională de țara noastră. A 
fost reliefată activitatea sa neobosi
tă în afirmarea României în rîn- 
dul popoarelor lumii ca o țară 
liberă și suverană, ca una din cele 
mai dinamice societăți contem
porane.

România, președintele 
Nicoiae Ceaușescu — s-a relevat 
la conferința de presă — militează 
activ pentru dezarmare, în primul 
rind pentru dezarmarea nucleară, 
pentru făurirea pe planeta noastră 
a unei lumi mal drepte și mal 
bune. în context a fost reliefată 
atenția deosebită acordată de șeful 
statului român colaborării în Bal
cani, transformării acestei regiuni 
într-o zonă a bunei vecinătăți, a 
păcii și colaborării, fără arme nu
cleare și chimice, fără trupe și baze 
militare străine.

Au fost evidențiate relațiile tra
diționale, prietenești dintre Româ
nia șl Turcia, sublinilndu-se rolul 
decisiv pe care 11 au convorbirile 
și Înțelegerile dintre președintele 
Nicoiae Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren în dezvoltarea con
tinuă a acestor raporturi.

Cei prezenți la conferința de pre
să au adresat tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu urări de multă 
sănătate, viață îndelungată, ferici
re și putere de muncă.

Au participat Inal Bătu, subse
cretar de stat al Ministerului Afa
cerilor Externe, alte persoane ofi
ciale, oameni de afaceri, ziariști, 
un numeros public,

BEIJING 24 (Agerpres). — La 
Institutul de limbi străine din Bei
jing a avut loc o intilnire festivă, 

în numele conducerii institutului 
și al întregului colectiv de cadre 
didactice și studenți, Yang Shunxl, 
șeful secției de limbă română, a 
rugat să se adreseze tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, mare prieten și 
tovarăș de luptă al poporului chi
nez, cele mai calde urări de sănă
tate și fericire, de viață îndelun
gată, expresia cea mai sinceră a 
respectului și prețuirii pentru ac
tivitatea neobosită închinată 
prosperității națiunii române, dez
voltării și întăririi prieteniei și co
laborării dintre cele două popoare.

în cadrul întilnirii festive, stu
denții cursului de limbă română au 
prezentat un program de versuri și 
cîntece patriotice românești.

Institutului de limbi străine l-a 
fost oferit un fond de carte româ
nească. Încluzind la loc de frunte 
lucrări din opera tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu.

Au participat Yu Zhangrong, 
prorectorul institutului, Zhang 
Zhipeng, decanul Facultății de 
limbi est-europene, cadre didac
tice, studenți.

BERLIN 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de presă 
organizate la Berlin au fost puse 
în evidență rolul determinant al to
varășului Nicoiae Ceaușescu in 
elaborarea și traducerea in viață a 

politicii Interne șl externe a țării 
noastre, mărețele succese obținute 
de poporul român în opera de con
strucție socialistă, acțiunile si ini
țiativele conducătorului României 
vizind rezolvarea problemelor com
plexe care confruntă astăzi ome
nirea.

Au fost subliniate cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie șl 
colaborare dintre România șl R.D. 
Germană, rolul hotărîtor al Intîlni- 
rilor și înțelegerilor convenite Intre 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker pentru 
dezvoltarea și adincirea continuă a 
acestor raporturi.

în cadrul unei expoziții de 
carte, la loc de frunte au fost 
prezentate opere ale tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu.

La manifestare au participat re
prezentanți ai P.S.U.G., ai Minis
terului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și știință, ziariști.

DHAKA 24 (Agerpres). — Viața 
șl activitatea revoluționară ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost înfățișate pe larg în cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
în capitala R.P. Bangladesh.

în anii de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — eveniment po
litic de importanță istorică, ce a 
înrlurit hotărîtor dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării — România 
a obținut succese fără precedent în 
toate domeniile — s-a arătat la 
conferința de presă. Acești ani ai 
celei mai rodnice epoci din istoria 
României poartă amprenta glndi- 
rii novatoare a președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, marele strateg 
și ctitor al României moderne.

Au fost reliefate principiile po
liticii externe a României, activi
tatea neobosită a președintelui 
țării In direcția soluționării proble
melor majore care confruntă în 
prezent omenirea — înfăptuirea 
dezarmării, salvgardarea păcii, de
mocratizarea relațiilor internațio
nale, instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale.

Au participat reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe, al 
Ministerului Informațiilor, editori 
ai principalelor organe de presă 
de limbă engleză și bengaleză, re
prezentanți ai radioteleviziunil din 
R.P. Bangladesh.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — La 
Universitatea din Tel Aviv a avut 
Ioc vernisajul unei expoziții oma
giale de carte. Amenajată in sala 
principală a Bibliotecii universită
ții, expoziția reunește, în standul 
central, opere reprezentative pen
tru gindirea teoretică și activita
tea practică ale președintelui 
României, între care volumul re
cent apărut în Israel „OMAGIU 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA — 
NICOLAE CEAUȘESCU".

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej. Yitzhak Korn, președintele 
Asociației de prietenie Israel- 
România, și-a exprimat senti
mentele de înaltă apreciere și 
prețuire față de personalitatea 
strălucită și activitatea prodigioa
să pe plan intern și inter
național ale președintelui 
Nicoiae Ceaușescu.

Expoziția omagială de carte este 
Însoțită de expoziția de fotografii 
„Culorile României", în cadrul că
reia sînt prezentate aspecte din 
viața nouă pe care o trăiește în 
prezent poporul din tara noastră.

Au participat profesori univer
sitari. cadre didactice, reprezen- 
tind diferite facultăți de la Uni
versitatea din Tel Aviv, studenți, 
un numeros public.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
O festivitate omagială a fost orga
nizată Ia Biblioteca română din 
New York.

In cadrul expoziției de carte so
cial-politică, în prim-plan au fost 
prezentate opere ale secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, între care volumul 
„NICOLAE CEAUȘESCU. O PO
LITICA EXTERNA INDEPEN
DENTA, DE PACE ȘI COOPE
RARE", publicat in aceste zile de 
editura „Acropolis Books", din 
Washington.

A avut loc, totodată, vernisajul 
unei expoziții documentare de 
fotografii care ilustrează activita
tea revoluționară a președintelui 
Nicoiae Ceaușescu, precum și ma
rile realizări obținute de poporul 
român în construcția socialistă, în
deosebi in perioada care a trecut 
de la istoricul Congres al IX-lea 
al partidului.

Au participat oameni de artă și 
cultură, oameni de afaceri, zia
riști. un numeros public.

BUENOS AIRES 24 (Agerpres), 
— La sediul primăriei orașului 
argentinian La Plata — capitala 
provinciei Buenos Aires — a fost 
organizată o manifestare oma
gială.

în cadrul unei expoziții de carte 
social-politică românească, la loc 
de cinste sînt prezentate opere ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu.

Expoziția documentară de foto
grafii deschisă cu același prilej re
flectă realizările remarcabile ob
ținute de poporul nostru în anii 
socialismului. îndeosebi în perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., acțiunile și ini
țiativele de larg răsunet interna
țional ale președintelui României 
vizind înfăptuirea dezarmării, asi
gurarea unei păci durabile în lume, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Au fost proiectate filme docu
mentare românești prezeritînd rea
lizări ale României socialiste.

în alocuțiunile rostite la ma
nifestarea omagială au fost e- 
vocate activitatea revoluționară a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu. ro
lul său determinant în făurirea 
României modeme. în creșterea 
continuă a prestigiului ei pe plan 
internațional.

Au luat parte primarul orașului 
La Plata, miniștri, secretari de stat 
și alți reprezentanți ai organelor 
legislative și executive locale, un 
numeros public.

PARIS 24 (Agerpres). — La Pa
ris a avut loc o festivitate -în ca
drul căreia au fost rostite alocu
țiuni pe temele „Personalitatea 
președintelui Republicii Socialiste 
România in viața internațională" și 
„Istoria poporului român in opera 
președintelui Nicoiae Ceaușescu".

Au fost vernisate o expoziție de 
carte cuprinzind opere din gin
direa social-politică a președintelui 
Republicii Socialiste România, pre
cum și expoziția „România de azi", 
care cuprinde imagini evocatoare 
ale activității șefului statului ro
mân. ale dezvoltării economiei, 
științei, învățămîntului și culturii 
în țara noastră. A fost prezentat 
filmul documentar „România, țară 
in plină dezvoltare".

Au participat personalități ale 
vieții politice și sociale franceze, 
ambasadori și alți membri ai corpu
lui diplomatic, ofițeri superiori, 
funcționari ai unor organizații in
ternaționale. oameni de știință, 
artă și cultură, oameni de afaceri, 
ziariști.

NEW DELHI 24 (Agerpres). — 
La Centrul de informații al muni
cipalității Calcutta au fost deschise 
o expoziție de carte cuprinzînd 
lucrări din opera tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, precum și ex
poziția documentară de fotografii 
„România in imagini".

Festivitatea inaugurală a fost 
prezidată de ministrul culturii al 
statului indian Bengalul de Vest, 
Seral Deb, care, in cuvintul său, a 
omagiat personalitatea de excepție 
a președintelui României, activita
tea neobosită desfășurată de tovară
șul Nicoiae Ceaușescu pentru Împli
nirea aspirațiilor poporului român, 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Au participat personalități ale 
vieții social-politice din acest mare 
oraș indian, oameni de cultură, 
ziariști, un numeros public.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt '

CONVORBIRI LA BERLIN. în 
cadrul convorbirilor dintre Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, și 
Andreas Papandreu, primul-minls- 
tru al Greciei, care a efectuat o 
vizită la Berlin, s-a subliniat că in 
viata internațională locul central îl 
ocupă problemele asigurării păcii 
și înfăptuirii dezarmării. S-a ex

primat, totodată, dorința de a con
tinua dialogul politic dintre cele 
două țări, de a adinei cooperarea 
bilaterală pe diverse planuri.

PREMIERUL TURC, Turgut Ozal, 
a declarat că ritmul general de 
creștere economică a țării a fost de 
circa 7 la sută în ultimii ani. 
Turcia, a spus el, Întreprinde 
eforturi pentru eliminarea In 4—5 
ani a deficitului balanței de plăți.

CONSILIUL UNIUNII PARLA
MENTARE ARABE se întrunește 
luni la Tunis, in cadrul unei se
siuni de trei zile, urmînd să exami
neze o serie de probleme privitoa
re la situația generală pe plan arab 
și căile de întărire a relațiilor pe 
linie parlamentară între țările 
arabe.

MAJORARE. Cea mai mare creș
tere a preturilor terenurilor în de
cursul unui an s-a înregistrat în 
Japonia în 1987. Creșterea medie 
a însumat 23,8 la sută. în perime
trul orașului Yokohama, majora
rea a fost de 91,1 la sută.

NIGERIA ȘI NIGERUL au con
venit să conlucreze strîns și orga

nizat pentru a combate Împreună 
două fenomene grave din zonă : 
deșertificarea și seceta, relevă un 
comunicat al comisiei comune de 
colaborare care s-a desfășurat la 
Lagos. Totodată, cele două țări a- 
fricane vecine își vor extinde re
lațiile de cooperare pentru reali
zarea unor obiective comune în a- 
gricultură, in alte ramuri ale eco
nomiei.

SESIUNE. La Lima au luat sfîr- 
șit lucrările celei de-a XIII-a se
siuni a Conferinței Permanente a 
Partidelor Politice din America La
tină (COPPPAL), la care au luat 
parte reprezentanții a aproximativ 
50 de formațiuni politice latino- 
americane. inclusiv de guvernă- 
mînt. Participant» au adoptat mai 
multe rezoluții exprimind necesita

tea transpunerii In viață a pro
gramelor naționale de transformări 
democratice din America Latină.

UN INSTITUT DE CERCETĂRI 
COSMICE a fost creat in locali
tatea finlandeză Oulu. Institutul va 
colabora în acest domeniu cu parte
neri din țară și din străinătate pen
tru ca Finlanda să contribuie la 
cercetarea pașnică a Cosmosului.

POPULAȚIA U.R.S.S. se cifra la 
Începutul acestui an la 284,5 mili
oane locuitori — a informat Comi
tetul de stat pentru statistică al 
U.R.S.S.

STUDIU. într-un raport al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
dat publicității la Roma, se expri

mă Îngrijorarea în legătură cu 
soarta pădurilor tropicale. Potrivit 
studiului. în fiecare minut pe pla
netă sînt distruse 40 hectare de 
pădure tropicală, iar în fiecare an 
circa 11 milioane hectare.

CONSUMUL DE OTEL LA 
AUTOMOBILE se va reduce. în 
decurs de 20 de ani. cu 40 la sută, 
apreciază experțl ai Asociației vest- 
germane a producătorilor de auto
mobile în publicația „Metal Bulle
tin". Potrivit aprecierilor. în anul 
2000 consumul de oțel la produ
cerea unui automobil se va reduce 
la 450—500 kg, față de 650 kg cît se 
consuma în 1985, apreciază revista. 
Arătind că producția vest-europea- 
nă de automobile va crește ponde
rat în următorii 10 ani. revista 
apreciază că firmele constructoare 

își vor reduce pînă la sfîrșitul se
colului cererea de oțel cu 20—25 
la sută.

IPOTEZA ȘTIINȚIFICA. Cerce
tătorii sovietici au demonstrat ex
perimental apariția vieții în urma 
erupției vulcanilor. La institutul 
de biochimie a fost realizată o in
stalației în care se reproduc condi
țiile din timpul erupțiilor vulcanice. 
La o temperatură de ptnă la 500 *■
grade a mediului, în instalație se 
introduc cenușă și alte substanțe 
vulcanice. De asemenea, între elec
trozi de platină se obțin descărcări 
electrice care imită fulgerele. în 
condițiile descrise, cercetătorii au 
obținut aminoacizl, care oferă su
ficiente temeiuri să se prespună că 
nașterea vieții pe Pămînt se dato
rează vulcanilor.
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