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Adunarea solemnă omagială consacrată celei de-a 70-a aniversări
a zilei de naștere ș i sărbătoririi a peste 55 de ani de activitate

revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Sînt profund emoționat de marea
adunare solemnă, de toate ma
nifestările organizate în vederea
aniversării zilei mele de naștere și
îndeosebi a'peste 55 de ani de acti
vitate revoluționară în mișcarea
muncitorească, în rîndurile Uniu
nii Tineretului Comunist și ale
gloriosului nostru partid comunist.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — La mulți ani !“).
De aceea mi-e greu, mi-e tare
greu să găsesc cele mai alese
cuvinte pentru a exprima tot ce
aș vrea șă spun în aceste momente
deosebite pentru mine. (Aplauze
prelungite).. în aceste împrejurări
sărbătorești, gîndurile mele se în

dreaptă, în primul rînd, către
marele nostru partid, forța politică
conducătoare a întregii națiuni,
care își îndeplinește cu cinste mi
siunea sa istorică, către minunata
noastră clasă muncitoare și toți
oamenii muncii, fără deosebire de
naționalitate, către țărănime, in
telectualitate, către întregul nostru
popor, cărora le mulțumesc din
toată inima pentru manifestările
de dragoste și încredere și le adre
sez, totodată, cele mai bune urări
de noi și noi realizări, de împliniri
în muncă și viață, în dezvoltarea
continuă a patriei noastre și ridi
carea ei pe noi culmi de progres
ji civilizație. (Aplauze și urale
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mindria!" „Ceaușescu și
poporul !“).

Mulțumesc în mod călduros Co
mitetului Central al partidului,
Consiliului de Stat, guvernului,
Marii Adunări Naționale și Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste pentru felicitările, urgrile
și aprecierile la adresa activității
mele, cuprinse în mesajul ce mi-a
fost adresat.
Toate aceste aprecieri le consi
der o reafirmare a justeței liniei
generale a partidului, elaborată
în mod colectiv de organele con
ducătoare ale partidului și statu
lui, de întregul nostru partid, pre
cum și a justeței activității prac
tice a tuturor oamenilor muncii,
de făurire a socialismului și edifi
care a societății socialiste multila
teral
dezvoltate,
de înaintare
neabătută a României spre visul
de aur al omenirii, spre comu

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost conferite Titlul de Onoare Suprem
„EROU Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA",

nism ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — La mulți
ani !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“.
De asemenea,
mulțumesc căl
duros pentru titlul de „Erou al
Republicii Socialiste România" și
pentru înaltele distincții ce mi-au
fost acordate, pe care le consider
ca o apreciere a activității mele în
slujba partidului și poporului, a
cauzei socialismului și păcii, o
cinstire a partidului în care am
desfășurat întreaga mea activitate.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).
Aceleași calde mulțumiri adresez
tuturor comitetelor județene și or
ganizațiilor de partid pentru me
sajele ce mi-au fost adresatei Tot
odată, adresez cele mai vii mul
țumiri tuturor organizațiilor de
masă și obștești, organelor de stat,
organelor democrației muncitorești-revoluționare pentru mesaje
le de felicitare și urările ce mi-au
fost adresate cu acest prilej.
(Aplauze puternice).
în mod deosebit doresc să adre
sez cele mai vii mulțumiri pionie
rilor și șoimilor patriei, tineretului
patriei noastre, pentru cuvintele
calde ce mi le-au
adresat, care
mi-au reamintit într-un fel de pe
rioada de mai bine de 55 de ani
cînd mi-am început activitatea
mea ca revoluționar.
Astăzi, copiii patriei noastre au
asigurat tot ce e necesar pentru
învățătură, pentru viață, pentru
un viitor liber, luminos ; pot să
gindească spre visul de aur —
comunismul, să-și propună și să
realizeze cele mai mărețe visuri.
(Continuare în pag. a Il-a)
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Aprecieri de înaltă stimă si prețuire fată de prodigioasa
activitate a președintelui României pe plan international

a Comitetului Po
litic Executiv al Co
mitetului Central al
Partidului
Comu
nist Român și Con
siliului de Stat al
Republicii Socialis
te România pri
vind conferirea Ti
tlului de Onoare
Suprem „Erou al
Republicii Socialis
te România", Or
dinului
„Victoria
Socialismului"
și
Medaliei Jubiliare
tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
secretar general al
Partidului
Comu
nist Român, pre
ședintele
Re
publicii Socialiste
România
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit felicitările
șefilor reprezentanțelor diplomatice din București

MESAJUL OMAGIAL DE FELICITARE
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu
de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul
de Stat, Guvernul Republicii Socialiste România, Marea Adunare
Națională și Frontul Democrației și Unității Socialiste
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere și al împlinirii a peste 55 de
ani de eroică activitate revoluționară, dorim să vă
adresăm, din adîncul inimilor noastre, în deplină
unitate de gînd și simțire cu întregul partid și popor,
cele mai calde felicitări și urări de sănătate și feri
cire, de ani mulți și rodnici de viață, plini de mari
satisfacții și realizări, nesecată putere de muncă,
pentru a ne conduce mereu, prin vremi viitoare, cu
aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară, spre
noi și mărețe victorii, spre împlinirea destinului so
cialist și comunist al scumpei noastre patrii.
in această zi aniversară - zi de luminoasă și vi
brantă sărbătoare națională — însoțim urările noas
tre fierbinți cu cele mai alese sentimente de dragos
te, stimă și profundă recunoștință pe care, aseme
nea tuturor fiilor țării, le nutrim față de dumnea
voastră,
mult stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu - Erou între eroii neamului, pa
triot înflăcărat și revoluționar consecvent, strălucit
gînditor și om politic de largă recunoaștere mondia
lă, ce întruchipați cu strălucire înaltele virtuți ale po
porului român, idealurile sale de echitate și drepta
te, de progres și prosperitate, de libertate socială
și independență națională, conducătorul genial al
mersului nostru neabătut înainte, spre împlinirea vi
sului de aur al omenirii — comunismul.
Omagiindu-vă astăzi, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, națiunea română își oma
giază tot ce are mai valoros în istoria sa, voințo
seculară de a-și apăra și afirma ființa națională, de
a lupta neobosit pentru binele și fericirea țării. Prin

înalta cinstire adusă personalității dumneavoastră,
poporul întreg cinstește gloriosul nostru partid comu
nist, patria socialistă, ale cărei idealuri de indepen
dență și progres le întruchipați cu otita strălucire.
Constituie un mare și profund adevăr — pe care
istoria națională l-a consemnat în paginile ei nepie
ritoare - faptul că, din cei mai tineri ani ai vieții,
dumneavoastră ați ales, cu fermitate și curaj, calea
luptei pentru cauza celor mulți, pentru suveranitatea
și independența țării, pentru transformarea revoluțio
nară a societății românești și făurirea unei orînduiri
noi bazate pe deplină egalitate și echitate socială,
pe dreptul sacru al poporului de a-și făuri liber pro
priul destin socialist și comunist.
Legat trup și suflet de glia străbună, demn conti
nuator al marilor înaintași, ferm și neînfricat mili
tant comunist, înzestrat cu o rară capacitate de a
intui și înțelege imperativele vremii, v-ați afirmat,
încă de Ia începutul activității dumneavoastră revo
luționare, prin dîrzenia, curajul și demnitatea cu
care ați înfruntat, în anii grei ai ilegalității, prigoa
na și teroarea regimului burghezo-moșieresc, rigorile
odioaselor sale lagăre și închisori. Zdrobitoarele re
chizitorii pe care le-ați rostit împotriva acuzatorilor,
a exploatatorilor și asupritorilor, acțiunile hotărîte pe
care le-ați desfășurat împotriva fascismului și războ
iului sînt și vor rămine întotdeauna pentru noi, ca
și pentru generațiile viitoare, mărturii de cea mai
înflăcărată și pilduitoare cutezanță comunistă. în
toote marile momente revoluționare, în pregătirea,
organizarea și asigurarea victoriei revoluției de
eliberare socială și națională de la 23 August
1944, în ieșirea României din războiul nedrept

(Continuare in pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, luni
dimineață, pe ambasadorul Uniunii
Sovietice la București. E. M. Tiajelnikov.
Ambasadorul sovietic a înminat
tovarășului Nicolae Ceaușescu
un
mesaj de felicitare din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și a Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S..
cu prilejul celei de-a 70-a aniversări
a zilei de naștere și a peste 55 de
ani de activitate revoluționară.
Ambasadorul Uniunii Sovietice a
informat că. prin Decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-a
fost conferit ..Ordinul Lenin“.
Totodată.
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate
cele mai călduroase felicitări, urări
de sănătate și fericire, de noi succe
se in activitatea pe care o desfășoară
în fruntea partidului și statului ro
mân din partea tovarășilor Mihail
Gorbaciov. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Andrei
Gromiko. președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Ni
kolai Rijkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovietice,
a membrilor Biroului Politic și secre
tarilor C.C. al P.C.U.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

mulțumit pentru mesaj, pentru înal
ta distincție acordată, precum și
pentru urările adresate și a transmis,
la rindul său. tovarășilor
Mihail
Gorbaciov, Andrei Gromiko și Ni
kolai Rijkov. membrilor Biroului
Politic și secretarilor Comitetului
Central al P.C.U.S. un cald salut
prietenesc și cele mai bune urări de
succes în întreaga activitate. Secre
tarul general al partidului a ex
primat convingerea că bunele rapor
turi de prietenie și colaborare dintre
partidele, țările și popoarele noastre
se vor dezvolta. în continuare. în
spiritul înțelegerilor convenite la cel
mai înalt nivel, in folosul reciproc,
al cauzei generale a socialismului și
păcii.

PAGINA 2

4

SCINTEIA — marți 26 ianuarie 1988

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
f

(Urmare din pag. I)
Merită ca pentru viitorul națiunii
noastre, pentru viitorul copiilor
patriei noastre, pentru viitorul
tuturor n’ațiunilor și copiilor de
pretutindeni să facem totul pentru
o lume mai bună, a păcii și
colaborării 1 (Aplauze și uralc
puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — La mulți ani '“).
Toate aceste manifestări, apre
cieri și felicitări ce mi-au fost
adresate cu prilejul aniversării
îndelungatei activități revoluționa
re le consider ca o expresie a fap
tului că, în cei peste 55 de ani de
activitate revoluționară, de comu
nist, am îndeplinit întotdeauna mi
siunile încredințate de partid, de
popor, am servit în toate împreju
rările cauza socialismului, a comu
nismului, interesele generale ale
națiunii noastre, cauza indepen
denței și suveranității României, a
păcii și colaborării internaționale.
(Aplauze și ovații prelungite. Se
scandează cu putere „Ceaușescu —
La mulți ani !“).

Dragi tovarăși,
La aniversarea a ÎO de ani de
viață, mai cu seamă a peste 55 de
ani de activitate revoluționară,
gîndurile mele se duc cu multe
decenii in urmă. De aceea, con
sider necesar să mă refer, chiar
și foarte pe scurt, la unele eveni
mente importante din istoria pa
triei și a partidului nostru. Este
byre cunoscută lupta îndelungată
a poporului nostru, a forțelor
celor mai progresiste, a mișcării
mur.citorești-revoluționare pentru
formarea națiunii române, a limbii
și culturii române, a statului na
țional unitar. In întreagă această
activitate, poporul a reprezentat
întotdeauna o adevărată forță
motrice care a asigurat dezvol
tarea națiunii și a patriei noastre,
înaintarea ei pe calea progresului.
Poporul este deci adevăratul fău
ritor al istoriei, al patriei noastre !
Lui trebuie să-i aducem toate mul
țumirile și cinstirea ! (Aplauze și
urale puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — La mulți ani !“)
Vreau să fiu bine înțeles. Nu
neg rolul activiștilor, al personali
tăților din istoria patriei, al forțe
lor înaintate, dar toți aceștia nu ar
fi putut realiza nimic fără spriji
nul poporului, fără unitatea întregii noastre națiuni și hotărîrea ei
fermă de a-și făuri un viitor liber,
independent, (Aplauze puternice).
înfăptuirea statului național unitar in 191R a deschis o nouă
perspectivă dezvoltării forțelor de
producție, dezvoltării generale a
țării noastre.
Trebuie să spunem însă deschis
că așteptările clasei muncitoare,

ale
țărănimii,
intelectualității,
raemocfație o reprezintă clasa
practic ale întregului popor, nu
munâitoare, în alianță cu țărăni
s-au putut realiza datorită politi
mea, cu intelectualitatea progre
cii claselor exploatatoare burghesistă, unitatea
tuturor
forțelor
zo-moșierești, a puternicei domi
muncitorești și democratice^
nații imperialiste asupra Româ
j Merită de subliniat importanța
niei. 1
politică a grevelor din februarie
Astfel, la sfîrșitul celui de-al
1933, care au fost primele mișcări
treilea deceniu și începutul celui
de masă din Europa după venirea
de-al patrulea, situația în Româ
la putere a hitierismului în Ger
nia devenea tot mai grea. Asu
mania. Ele au demonstrat că nu
prirea moșierilor și capitaliștilor
mai clasa muncitoare și forțele
era agravată și mai mult de do
antifasciste, acționind în strînsă
minația monopolurilor imperialis
unitate, pot să bareze calea fas
te străine7 care_dețineau mai mult
cismului, pot să asigure dezvol
de 50 la sută din economia națio
tarea democratică a societății, să
nală.
‘
■
împiedice războiul și să asigure
pacea în lume. /(Aplauze și urale
în aceste împrejurări, lupta ma
selor populare împotriva asupririi
puternice).
și dominației străine a cunoscut o
în aceste împrejurări, partidul
amploare deosebită. Mișcarea mun
mi-a încredințat munci de răspun
citorească. îndeosebi Partidul Co
dere în conducerea tineretului
munist Român, creat la începutul
antifascist și în cadrul Comitetu
deceniului al III-lea, avea un rol
lui Național. Antifascist, apoi în
tot mai important in organizarea
conducerea unor organizații de
și conducerea luptelor de clasă
tineret din unele regiuni ale țării.
împotriva asupririi sociale și na
Astfel, ca mulți activiști ai
ționale,» împotriva
dominației
partidului, am devenit revoluțio
străine.
nar de profesie, consacrindu-mi
Este necesar de subliniat faptul
întreaga activitate luptei revo
că
înrăutățirea
situației
din
luționare
pentru eliberarea so
România era st.rîns legată de
cială și națională, pentru apărarea
marea criză economică mondială,
independenței
patriei,
pentru
care a cuprins întreaga omenire
cauza partidului, a poporului, a
și a avut urmări deosebit de gra
socialismului
și
comunismului.
ve și in țara noastră.
(Aplauze și urale puternice, pre
în aceste împrejurări, am intrat
lungite ; se scandează îndelung
în mișcarea muncitorească revo
„Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu
luționară, apoi în rîndurile Parti
și poporul !“).
dului Comunist Român.
,Au fost ani de luptă grea, de
Am venit în București în 1929,
arestări, , de teroare și prigoană
iar în 1930 am :/ •' In mișcarea
sălbatică. ’ Atunci comuniștii se
sindicala a tineretului, în Uniunea
aflau în primele rînduri ale celor
Tineretului Comunist și, in 1933,
care au făcut totul și și-au dat
am devenit membru al Partidului
chiar și viața pentru apărarea in
Comunist Roman. (Aplauze puter
tereselor maselor populare, pen
nice, prelungite).
tru apărarea democrației, a inde
Aceștia au fost, ani de puternice
pendenței țării, pentru asigurarea
lupte de clasă, dar și de intensifi
păcii.
care a activității, a luptei împo
(Au urmat ani grei de închisoare,
triva fascismului și a pericolului
din care aproape doi ani și jumătate
de război.iPe plan internațional,
la Doftana. fîn închisoare, comu
erau anii ’ascensiunii fascismului,
niștii au dat dovadă de fermitate,
ai instaurării dictaturii naziste în
de dirzenie, ținind în continuare
Germania. în România, agentura
sus steagul luptei revoluționare, și
hitleristă — Garda de Fier — își in
au transformat Doftana, ca și alte
tensifica acțiunile teroriste împo
închisori, în adevărate universități
triva forțelor muncitorești, demo
revoluționare, de educație și for
cratice. inclusiv a unor oameni po-.
mare revoluționară, patriotică a
Jitiei mai democrați din rîndurile
comuniștilor,
a
antifasciștilor.
burgheziei. I-a revenit Partidului
(Aplauze puternice, prelungite).
Comunist Român răspunderea, dar
în țară se dezvolta puternic
și cinstea de a se ridica cu toată
Frontul Popular, unitatea clasei
fermitatea în apărarea intereselor
dhuncitoare, a forțelor democratice
maselor populare, ale întregii na
și patriotice.
țiuni. în lupta împotriva fascis-j
mului, a pericolului de război/ 7
în același timp, situația mon, 7 dială devenea tot mai grea.
(Aplauze puternice, prelungite).
Germania hitleristă a trecut 'la
Ș Puternicele greve muncitorești
din 1932 și 1933. între care ma . ocuparea Austriei, apoi a Cehorile greve din Ploiești și grevele 7 slovaciei, acționind cu toate forceferiștilor din București — fe ■ țele în direcția unui nou război
bruarie 1933 — au demonstrat cu .mondial.
In aceste împrejurări. în Româ
putere capacitatea organizatorică a
Partidului Comunist, au arătat că
nia avea loc o puternică luptă
forța cea mai consecventă de luptă
între două tendințe diametral
împotriva fascismului și
pentru
opuse — între forțele realiste, in

rîndul cărora mișcarea muncito
rească, partidul comunist ocupau
un loc important, și forțele reac
ționare, fasciste, care acționau
pentru a arunca România în
război, alături de Germania na
zistă.»
(Trebuie să menționăm faptul că
îri primăvara anului 1939, o dată
cu ocuparea Cehoslovaciei, în
România a fost decretată mobili
zarea generală. A urmat marea
demonstrație de la 1 Mai 1939,
care a reprezentat prima manifes
tare de asemenea amploare' din
Europa, după ocuparea Cehoslova
ciei, în care poporul român s-a
ridicat cu hotărîre împotriva fas
cismului, a războiului, pentru apă
rarea independenței și integrității
României.! (Aplauze
puternice,
prelungite).
Lipsa de unitate deplină în rîn
durile forțelor muncitorești, de
mocratice din țara'noastră, dar și
evoluția situației mondiale, com
promisurile și capitularea rînd pe
rinei în fața Germaniei hitleristă
au împins
întreaga omenire —
deci și România — spre război,
spre catastrofă.
Instaurarea dictaturii militarosciste in țara noastră a repre
zentat nu numai un regim de te
roare sălbatică împotriva forțelor
democratice, progresiste, a în
tregului popor,
dar și trădarea
intereselor vitale naționale, ale
întregii națiuni./
Pe plan internațional au avut
loc noi evenimente gravei A fost
ocupată Polonia. Germania hitle
ristă a impus României Dictatul de
la Viena, prin care o parte din te
ritoriul țării a fost ocupat de Un
garia horthvstă. România a fost
aruncată astfel în războiul antina
țional, împotriva Uniunii Sovie
tice, alături de Germania' hitle
ristă. ’
în această situație deosebit de
gravă pentru însăși existența pa
triei noastre, Partidul Comunist
Român a fost singură' forță ‘con
secventă care s-a ridicat împotri
va Dictatului de la Viena, pentru
apărarea integrității și suverani
tății României, care a luptat cu
hotărîre împotriva dictaturii militaro-fasciste, împotriva războiului
antisovietic.
Se poate vorbi mult — și se poa
te scrie și mai mult — despre eve
nimentele din acea perioadă. Dar
viața, adevăratul judecător, a de
monstrat cu putere că nici o înțe
legere realizată cu Germania hitle
ristă nu a servit păcii și indepen
denței popoarelor, ci, dimpotrivă,
toate acestea au constituit în reali
tate un puternic sprijin în pregăti
rea războiului, care a costat atit
de mult omenirea, și în primul
rînd Uniunea Sovietică.
împreună cu mulți activiști ai
partidului nostru am fost partici

J

pant activ la multe din aceste eve
nimente și .mai cu seamă la luptă
fermă a partidului, a forțelor re
voluționare împotriva războiului,
pentru apărarea intereselor supre
me ale țării noastre, a integrității
și independenței
României. (Aplauze și urale puternice, prelun
gite ;
se
scandează
îndelung
Ceaușescu — P.C.R. 1", „Ceaușescu
— România !“).

Dragi tovarăși,
în toată perioada războiului,
Partidul Comunist Român a ac
ționat cu întreaga hotărîre pentru
realizarea unității clasei muncitoa
re, a tuturor forțelor progresiste,
antifasciste, pentru realizarea puternicuîui front antifascist și an
tirăzboinic.
După cum este bine cunoscut,
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă a deschis o nouă
eră în istoria României. Partidul
nostru s-a angajat cu toate forțele
în organizarea luptei pentru elibe
rarea deplină a țării și participa
rea activă, alături de armatele so
vietice, la războiul împotriva co
tropitorilor străini, împotriva fas
cismului pînă la victoria finală.
(Aplauze puternice, prelungite).
în același timp, partidul și-a
concentrat forțele pentru organi
zarea sa, a Uniunii Tineretului Co
munist, a sindicatelor și a altor
organizații obștești, pentru trece
rea la înfăptuirea unor profunde
transformări democratice în țară.
(Totodată. încă în timpul răz
boiului
împotriva
fascismului
s-a trecut, din inițiativa Partidu
lui Comunist Român, la înfăptui
rea reformei agrâre. iar la 6 Mar
tie 1945 s-a instaurat primul gu
vern democratic, care a asigurat
dezvoltarea pe o cale nouă a țării
noastre, realizarea unor impor
tante reforme sociale și naționale
care au deschis calea trecerii la
înfăptuirea revoluției socialiste. |
La Conferința Națională a parti
dului din decembrie anul trecut
am făcut un larg bilanț ’ asupra
schimbărilor petrecute în Româ
nia, al stadiului actual în care se
găsește astăzi patria noastră. De
aceea nu doresc să mă refer din
nou la toate acestea.
(Merită însă de subliniat că, într-o perioadă scurtă. în România
s-au produs asemenea transformări
revoluționare care reprezintă mai
multe etape istorice de dezvolta
re, de la ofînduirea burghezo-moșierească la societatea socialistă
multilateral dezvoltată pe cafe o
edificăm Cu succes în România.
Au fost ani grei de luptă și
muncă, dar am ieșit victorioși !
(Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul !“).

nare./Am pornit și pornim de Ia
în această perioadă, țara noastră
s-a transformat dintr-o țară agra
faptul că socialismul îl construim
cu poporul și pentru popor, ț că
ră, cu o industrie slabă, intr-un
puternic stat industrial-agrar, cu
dezvoltarea democrației muncito
o industrie puternică, organizată
rești-revoluționare,
participarea
pe baza celor mai noi cuceriri ale
activă a întregului popor la fău
științei și tehnicii, cu o agricul
rirea conștientă a propriului său
tură socialistă in plină dezvoltare.
viitor constituie factorul decisiv
al făuririi socialismului și comu
S-au dezvoltat puternic știința,
nismului.
îrtvățămîntul, cultura, s-a asigurat
ridicarea continuă a nivelului de
Așa cum am apreciat. în deplină
trai material și spiritual al po
unanimitate, la Conferința Na
porului — țelul suprem al politicii
țională a partidului. România se
partidului, esența societății socia
găsește astăzi într-un stadiu nou
liste multilateral dezvoltate pe
de dezvoltare. *Pe baza hotărîrilor
care o edificăm cu succes în
Congresului al XlII-lea, a Progra
România./(Aplauze puternice, pre
mului partidului, trebuie să acțio
lungite ; • se scandează îndelung
năm pentru înfăptuirea neabătută
„Ceaușescu, România — stima
a obiectivelor privind
trecerea
noastră și mîndria !“).
României în stadiul de țară so
cialistă mediu dezvoltată, de ridi
j Merită de subliniat, în mod
care a ei pe noi culmi de progres
deosebit, marile realizări înfăptui
și civilizație. /(Aplauze pifternice,
te după Congresul al IX-lea al
prelungite).
partidului, care a deschis calea
Toate mărețele realizări din anii
afirmării forțelor cteatoare ale
clasei muncitoare, țărănimii, inte
construcției socialiste -aînt rodul
lectualității, ale întregului nostru
activității minunatei noastre clase
muncitoare, a țărănimii, intelec
popor. <Am pornit de la necesitatea
tualității,. a muncii unite a în
înțelegerii și aplicării creatoare a
tregului popor, care înfăptuiește
legităților și adevărurilor generale,
universal valabile, la condițiile și
neabătut politica partidului, ce co
realitățile din țara noastră, de
respunde pe deplin intereselor
Ia necesitatea că trebuie să re
vitale de bunăstare, de fericire a
întregii națiuni ! (Aplauze și urale
nunțăm la dogme, la șabloane,
puternice.
prelungite ; se scan
că nu există și nu poate exis
dează îndelung „Ceaușescu —
ta un model pentru edificarea
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul
societății socialiste, ca, de altfel, a
„Ceaușescu — La mulți ani
oricărei alte societăți, că trebuie să
studiem realitățile românești
în
țîn anii de început ai construc
stabilirea celor mai bune căi pentru
ției socialiste au fost mulți, în
asigurarea dezvoltării generale a
străinătate, care se indoiau de ca
țării. Dar, în același timp, am avut
pacitatea poporului nostru de a li
întotdeauna și vom avea perma
chida intr-un termen scurt îna
nent în vedere experiența prac
poierea. dar. din păcate, au fost
tică, generală a construcției so
chiar și în rîndurile noastre unii
cialiste. a dezvoltării societății
care priveau cu o anumită neîn
omenești în general.
credere in capacitatea creatoare a
poporului nostru. Viața a dezmin
Oricine poate privi orașele și
țit pe toți și a demonstrat că
satele patriei noastre, înfățișarea
acest popor, care de două milenii
generală a României. Am apli
și jumătate a trăit și apărat aceste
cat în dezvoltarea generală a
meleaguri, a făurit, într-un timp
patriei principiul repartizării forrecord, o țară înaintată, modernă,
< țelor de producție pe întreg
demonstrînd forța sa Creatoare,
teritoriul țării. /Astfel, în toa
ceea ce constituie garanția viito
te județele s-au realizat și s-au
rului luminos al patriei noastre !’■
dezvoltat, după Congresul al IX(Aplauze șl urale puternice, pre
lea, peste 180 de noi platforme in
lungite ; se scandează îndelung
dustriale, mii și mii de întreprin
„Ceaușescu și poporul!“)
deri industriale și din alte dome
nii. IPractic, în toate județele pa
Iată de ce privim cu îndreptă
triei noastre — așa cum s-a subli
țită mîndrie la tot ce am realizat
niat la Conferința Națională a
sub conducerea partidului în con
partidului — s-a realizat o dezvol
strucția socialistă și dezvoltarea
tare armonioasă a industriei, agri
patriei noastre ! $tim că acestea le
culturii, a celorlalte sectoare de : datorăm, așa cum am menționat,
activitate, ceea țce asigură adevă , întregului nostru popor,(dar tre
rata egalitate în drepturi, condiții
buie să declar, ca o datorie de
de muncă și viață egale pentru
conștiință, că toate acestea, le-am
toți cetățenii patriei noastre, per
putut înfăptui datorită existenței
spectiva înfloririi României, a unei
gloriosului nostru țjiartîd Comunist,'
vieți tot mai fericite, a înfăptuirii
care,
de la înființarea sa, în mo
. re<ile a qutoconducerii în toate
mentele hotărîtoare, și-a înde
| domeniile. (Aplauze puternice, pre
plinit cu cinste misiunea isto
lungite).
rică de organizare a activității și
Am dezvoltat larg sistemul de
mocrației
muncitorești-revoluțio
(Continuare in pag. a Iii-a)

'tr-o atmosferă de mare sărbătoare, de nețărmurită bucurie, zeci de mii de locuitori ai Capitalei și-au exprimat, în Piața Republicii, sentimentele lor de dragoste, stimă și recunoștință
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, adresîndu-i . cele mai calde urări de „La mulți ani 1“
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luptei pentru revoluția socialistă,
pentru dezvoltarea economico-socială, pentru întărirea continuă a
forței materiale a patriei, a inde
pendenței și suveranității Româ
niei. (Aplauze și urale puternice ;
se scandează îndelung „Ceaușescu
— La mulți ani!“)
Ca unul din vechil activiști, cu
o îndelungată activitate în parti
dul nostru, pot să declar fără nici
o reținere că partidul nostru a
îndreptățit pe deplin încrederea
poporului, că a acționat și a făcut
totul pentru înlăturarea asupririi
și pentru dezvoltarea liberă și in
dependentă a patriei noastre.
(Aplauze puternice, prelungite).
Fără nici o îndoială că, în toată
această activitate îndelungată, au
fost și lipsuri, s-au făcut și unele
greșeli, dar ele se datoresc nu
concepției revoluționare a parti
dului, nu principiilor științifice ale
luptei revoluționare, ci lipsurilor,
minusurilor unor activiști, unor
cadre ale partidului. Dar, bazîndu-se tocmai pe concepția materialist-dialectică, pe principiile so
cialismului științific, partidul nos
tru a reușit să îndrepte la timp
și să înlăture unele lipsuri, unele
greșeli, să asigure mersul ferm
înainte al patriei noastre pe calea
socialismului
și
comunismului.
(Aplauze puternice, prelungite).
Poate că unii pot spune că nu
este cel mai potrivit moment, dar
consider că este de datoria mea
să aduc un omagiu tuturor acti
viștilor și militanților partidului
nostru, care, într-o formă sau alta,
într-o perioadă sau alta, și-au
adus o contribuție mai mare sau
mai mică, pe măsura capacităților,
la dezvoltarea generală a patriei
noastre. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Dragi tovarăși,
Privim cu mîndrle la tot ceea
ce am realizat. Pornind de la sta
diul în care se găsește România
astăzi, trebuie să privim cu în
credere viitorul și să ne angajăm
de a acționa cu întreaga răspun
dere, în spirit revoluționar, pentru
înfăptuirea neabătută a obiective
lor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Să asigurăm
poporului român un viitor demn,
liber, o viață îmbelșugată, să ac
ționăm pentru organizarea pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii a întregii activități economico-sociale 1
Vorbind de noua gîndire în dez
voltarea omenirii, trebuie să por
nim de la principiile revoluționare
ale socialismului științific, dar și
de la necesitatea de a așeza la
baza întregii activități cele mal
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane în general.
Avem programe minunate, o
perspectivă sigură pentru înfăp
tuirea tuturor acestora, dar doresc,
și în acest moment, să menționez
că ne aflăm într-o asemenea eta
pă a dezvoltării societății ome
nești cînd, pentru a asigura
progresul națiunii noastre, al în
tregii omeniri, se cere un spirit
nou, revoluționar. în același timp,
se cer o atitudine nouă și o înțe
legere nouă a rolului științei și
tehnicii în asigurarea
progre
sului general al societății ome

nești. Se poate
afirma, fără
teama de a greși, că viitorul na
țiunii noastre, al omenirii este le
gat de dezvoltarea continuă a știin
ței, a învățămîntului, de o gîn
dire nouă, revoluționară în toate
domeniile 1 ^(Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
— La mulți ani!“).
Pentru înfăptuirea în cele mai
bune condiții a perspectivelor
mărețe de dezvoltare a patriei
noastre, este necesar să întărim
tot mai puternic partidul, rolul
său conducător în toate domeniile,
unitatea și forța sa revoluționară
invincibilă de acțiune, să intensi
ficăm permanent activitatea politico-educativă de formare a omu
lui nou, constructor conștient al
socialismului și comunismului. Să
nu uităm nici un moment că forța
invincibilă a partidului constă în
nivelul politic și ideologic, în con
cepția sa științifică, revoluționară,
în unitatea sa de nezdruncinat, dar
și în strînsa legătură a partidului
cu poporul. ’ Putem fi siguri că
atît timp cît partidul nostru, ac
tiviștii «de partid, comuniștii vor fi
strîns legați de popor, vom fi de
neînvins ! Numai astfel partidul
își va putea îndeplini cu cinste
misiunea istorică de a conduce în
continuare întreaga națiune spre
o lume mai dreaptă și mai bună,
spre visul de aur — spre comu
nism ! (Aplauze și urale puternice,
îndelungate ; se scandează înde
lung
„Ceaușescu — România
„Ceaușescu și poporul!“).

Dragi tovarăși,
Așa cum am menționat, lupta
împotriva fascismului, a războiu
lui, lupta pentru pace a constituit
dintotdeauna una din trăsăturile
principale ale activității interna
ționale a partidului nostru. întări
rea solidarității și colaborării cu
mișcarea comunistă și muncito
rească, cu forțele antifasciste, pro
gresiste și revoluționare de pretu
tindeni a reprezentat, în toate îm
prejurările, o caracteristică a ac
tivității comuniștilor români.
| Iată de ce consider necesar să
afirm și acum, în aceste împreju
rări, hotărârea Partidului Comu
nist Român de a întări necontenit
colaborarea și relațiile cu toate
partidele comuniste și muncito
rești, cu partidele socialiste, so
ci al-democrate, cu alte mișcări și
partide democratice, în lupta pen
tru progres, pentrți dezarmare și
pace.
Vom Întări neabătut relațiile cu
țările socialiste, cu țările în curs
de dezvoltare, precum și cu țările
capitaliste dezvoltate în spiritul
politicii de coexistență pașnică.
Pornim de la faptul că în actualele
împrejurări
nu există
decît o
singură cale care să asigure dez
voltarea independentă și liberă,
progresul
fiecărei
națiuni,
și
această cale este dezarmarea și
pacea 1 i (Urale și aplauze puter
nice).
Noua gîndire trebuie să por
nească de la renunțarea cu desăvîrșire la politica de înarmare,
de asuprire a alțor națiuni și po
poare, de la neamestecul în trebu
rile interne.
Așa cum am menționat la Con
ferința Națională a partidului,
România este hotărâtă să facă totul
pentru a contribui la dezarmare,

șl în primul rînd la dezarmarea
nucleară, pentru asigurarea păcii,
a dreptului suprem al popoarelor
la libertate și independență, la
existență, la viață, la pace I
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung
„Ceaușescu
— pace !“, „Dezarmare — pace !“),
//Semnarea
Acordului
dintre
uniunea Sovietică și Statele Unite
ale Americii cu privire la rachete
le nucleare cu rază medie și mai
scurtă de acțiune
reprezintă un
eveniment istoric,/ dar el nu con
stituie decît un prim pas pe calea
înlăturării uriașelor stocuri de
arme nucleare în stare să distrugă
de mai multe ori întreaga omenire.
Jlată de ce este necesar să inten
sificăm eforturile pentru realizarea
de noi acorduri în direcția redu
cerii cu 50 la sută a armelor nu
cleare strategice, pentru oprirea
experiențelor nucleare, pentru re
nunțarea la militarizarea Cosmo
sului, pentru trecerea la reducerea
armelor convenționale în Europa
și în întreaga lume.! Mai mult ca
oricind este necesar ca toate sta
tele și popoarele din Europa, din
întreaga lume să-și unească for
țele în această activitate.
*Trrt>uie să acționăm pentru so
luționarea tuturor problemelor pe
calea tratativelor, pentru renunța
rea cu desăvîrșire la forță și Ia
amenințarea cu forța..
Situația economică mondială este
deosebit de gravă. Prevederile
pentru anul viitor sânt sumbre. în
mod deosebit țările în curs de
dezvoltare se găsesu Intr-o situație
de nesuportat
Iată de ce este necesar să se
acționeze cu toată hotărârea pentru
o soluție globală a problemelor
subdezvoltării, și în primul rind\a
problemei datoriei externe a țări
lor în curs de dezvoltare, ț pentru
organizarea, în cadrul Organizației

Națiunilor Unite, a unei conferințe
internaționale în aceste probleme.
Trebuie să se asigure participarea
tuturor statelor, fără deosebire de
orînduire socială, la soluționarea
problemelor internaționale com
plexe. Se impune să crească și
mai mult rolul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor organisme
în viața internațională !
Situația internațională gravă șl
complexă impune ca o necesitate
unirea tuturor forțelor pentru
oprirea cursului periculos al eve
nimentelor spre război, spre ca
tastrofa nucleară, spre înrăutățirea
situației economice a țărilor în
curs de dezvoltare.
' Să acționăm pentru realizarea
unor noi relații economice și po
litice, de prietenie și colaborare
între toate popoarele, asigurînd
dezvoltarea economico-socială li
beră a fiecărei națiuni! Numai
așa se va asigura viitorul omeni
rii, se va impune dezarmarea, se
va asigura pacea 1 Numai așa se
vor afirma o nouă gîndire și un
nou mod de acțiune în soluțio
narea problemelor complexe inter
naționale, care să asigure un
viitor liber, independent, de bună
stare și fericire tuturor națiunilor
lumii} 1 (Aplauze și urale puter
nice, ' prelungite ; se scandează cu
însuflețire „Ceaușescu —- P.C.R. 1",
„Ceaușescu și poporul!“).

Dragi tovarăși,
încă o dată, de la tribuna Marii
Adunări Solemne, doresc să exprim
cele mai calde mulțumiri Comite
tului Central al partidului, tutu
ror organelor și organizațiilor de
partid, organelor de stat, organi
zațiilor de masă și obștești, orga
nelor
democrației
muncitorești
pentru felicitările, urările și apre
cierile ce mi-au fost adresate.

Toate aceste manifestări la adre
sa activității mele le consider, tot
odată, adresate partidului, în rindul căruia mi-am desfășurat și-mi
desfășor întreaga activitate revo
luționară, în slujba poporului, a
socialismului
și
comunismului.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!**, „Ceaușescu
— La mulți ani!“).
Totodată, de la această înaltă
tribună, vă adresez vouă, tuturor
participanților la adunare, Comi
tetului Central, organelor și orga
nizațiilor de partid, organelor de
stat, organizațiilor de masă și
obștești,
organelor democrației
muncitorești-revoluționare, urările
cele mai bune de succes în întrea
ga activitate, de multă sănătate,
de satisfacție și fericire ! (Aplau
ze puternice, prelungite; se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu și
poporul„Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“).
încă o dată, privind retrospectiv
la întreaga mea activitate revolu
ționară de peste 55 de ani, tre
buie să declar că au fosf ani nu
ușori, ani grei de muncă și luptă,
dar și de multe satisfacții/ îm
preună cu mulți tovarăși din ge
nerația luptei ilegale și a revolu
ției, a construcției socialiste, am
avut fericirea de a participa activ
la realizarea mărețelor programe
de făurire a socialismului în
România, de ridicare a bunăstării
materiale și spirituale a întregii
națiuni. fNu există șl nu poate
exista pentru un revoluționar o
satisfacție mal mare decît aceea
de a fi participant activ la reali
zarea năzuințelor poporului de
bunăstare, de libertate, de ferici
re}! (Aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul 1").

Acum, la aniversarea zilei mele
de naștere și a peste 55 de ani
de activitate revoluționară, doresc
să declar din nou că dacă, prin
abstract, ar trebui să reiau acti
vitatea de la început, aș face-o ca
și atunci, fără nici o reținere, cu
încrederea deplină în cauza luptei
revoluționare a partidului, fiind
convins că numai și numai pe
calea luptei revoluționare, în rân
durile Partidului Comunist, se
pot lichida asuprirea,
inega
litățile sociale și naționale, se
poate asigura triumful celei mai
drepte societăți din lume — a so
cialismului și comunismului — se
poate asigura pacea}! (Aplauze pu
ternice, prelungite
se scandează
îndelung „Ceaușescu, România —
stima
noastră
și
mindria!“.
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— La mulți ani !“).
în aceste momente solemne, asigur Comitetul Central, partidul,
întregul nostru popor că, și în vii
tor, voi face totul pentru realiza
rea Programului partidului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare
spre comunism, că nu voi precu
peți nici un efort pentru a asigura
dezvoltarea tot mai puternică a
forțelor de producție, a patriei
noastre socialiste, ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregii națiuni, întărirea
forței materiale și spirituale a ță
rii, a independenței și suveranită
ții României! (Aplauze și urale
prelungite; se scandează înde
lung
„Ceaușescu și poporul!“,
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
Mă adresez tuturor tovarășilor
de muncă și luptă, Comitetului
Central,
tuturor organelor de
partid și de stat, ale democrației
muncitorești-revoluționare, între
gului nostru popor cu chemarea
de a acționa într-o deplină unita
te, de a face totul pentru realiza

rea mărețelor obiective de dezvol
tare a patriei noastre și de ridi
care a ei pe noi culmi de progres
și civilizație, asigurînd întregii
națiuni o viață demnă, liberă, un
viitor luminos ! (Aplauze și urale
puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.CR.!“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Doresc să asigur, și în aceste
momente solemne, pe toți prietenii
noștri de peste hotare, toate sta
tele și popoarele lumii că vor
avea întotdeauna în poporul ro
mân un participant activ în lupta
pentru o lume mai dreaptă și mai
bună, pentru dezarmare, pentru
pace și colaborare între toate na
țiunile lumii 1 (Aplauze și urale
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu
— România, pacea și prietenia !**).
încă o dată, vă adresez tuturor
— partidului, poporului — cele
mai vii mulțumiri
și
totodată
urarea de noi și noi succese în.
întreaga activițate în slujba parti
dului, a poporalul ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite; șe
scandează
îndelung „Ceaușescu
și poporul !“).
Vă
doresc
tuturor,
întregii
noastre națiuni împlinirea tutu
ror năzuințelor de mai bine, multă
sănătate și fericire! (Aplauze și
urale puternice, prelungite; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu —- pace !**, „Ceaușescu
— România, stima noastră și
mindria !“, „Ceaușescu, La mulți
ani!“. Toți cei prezenți în sală se
ridică în picioare și, într-o at
mosferă de mare însuflețire și pu
ternică unitate in jurul partidului,
al secretarului său genera/, aclamă
și ovaționează îndelung pentru cel
mai iubit fiu al țării, conducătorul
partidului și statului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu).
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dezlănțuit de Germania hitleristă șl în participarea
sa, cu toate forțele, la marile bătălii pentru zdrobirea
deplină și definitivă a fascismului, în întregul pro
ces de adinei schimbări revoluționare din acea pe
rioadă v-ați afirmat cu strălucire înaltele dumnea
voastră calități de militant comunist de partid și re
voluționar, care a știut să pună, în orice împrejura
re, mai presus de orice interesele țării, ale poporului,
ale independenței, suveranității și libertății patriei.
După victoria revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă, uriașa dum
neavoastră activitate revoluționară s-a ilustrat, într-o
deplină continuitate istorică, în luptele purtate de
masele muncitoare, conduse de partid, pentru înfrîngerea forțelor reacționare și cucerirea puterii poli
tice și economice, în întreaga operă de refacere și
reconstrucție a economiei naționale, de democrati
zare a țării, de organizare a societății românești pe
baze socialiste.
Abnegația și devotamentul pentru idealurile socia
lismului, gîndirea clarvăzătoare și nesecata putere de
muncă — trăsături definitorii care s-au afirmat încă
de la începutul activității dumneavoastră revoluționa
re —, vasta experiență de militant de frunte al parti
dului acumulată în decursul multor ani au cunoscut
o deplină încununare in perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea cind, prin voința unanimă a în
tregului popor, istoricul forum al comuniștilor v-a
ales în funcția supremă de secretar general al parti
dului. Această unanimă opțiune națională, urmată
de alegerea dumneavoastră ca primul președinte al
României pun cu putere în lumină dragostea
nețărmurită pe care întreaga națiune o nutrește față
de dumneavoastră, încrederea nemărginită a po
porului în capacitatea marelui său fiu de a-i călăuzi,
prin ani și decenii, drumul de mărețe împliniri spre
comunismul atotbiruitor.
Ne facem o datorie de conștiință din a sublinia,
și cu acest prilej aniversar, că puternica dumnea
voastră personalitate, gîndirea prospectivă și acțiu
nea revoluționară, suflul înnoitor pe care l-ați im
primat, după Congresul al IX-lea, vieții economicosocială din patria noastră și-au pus din plin am
prenta asupra cursului dinamic, profund novator al
întregii opere de edificare a socialismului în patria
noastră. Promotor curajos al noului, al deschiderilor
originale, teoretice și practice, aplicind in mod crea
tor adevărurile generale ale socialismului științific,
ale materialismului dialectic și istoric la realitățile
concrete ale țării noastre, ați regîndit, cu înaltă
rigoare științifică și într-o cuprinzătoare viziune re
voluționară, întreaga strategie de edificare a noii
orînduiri, ați înlăturat idei și teze preconcepute, ne
conforme cu realitățile românești, și ați pus în va
loare capacitatea partidului de a stabili obiectivele
de acțiune corespunzătoare fiecărei etapeistorice,
potențialului creator al poporului. Pe această bază au
fost elaborate programe realiste și profund mobili
zatoare de dezvoltare economico-socială a patriei,
care au asigurat ritmuri înalte de creștere a forței
economice, făurirea unei puternice și moderne baze
tehnico-materiale, racordarea întregului teritoriu al
patriei la pulsul unei vieți economice dinamice, con
tinua înflorire a științei, învățămintului și culturii, ca
factori de cea mai mare însemnătate în asigurarea
progresului multilateral al întregii țări. Întregul nos
tru partid și popor apreciază rolul dumneavoastră
hotărîtor în perfecționarea organizării și conducerii
tuturor domeniilor vieții economice și sociale, în
crearea unui larg și cuprinzător sistem democratic,
unic în felul său, a unei autentice democrații
muncitorești-revoluționare, care asigură înfăptuirea
concretă în viață a principiului fundamental — de
făurire a socialismului cu poporul și pentru popor.
Situîndu-vă cu strălucire, prin întreaga dumnea
voastră activitate, in rîndul celor mai de seamă fii
și patrioți ai țării, între marii eroi ai neamului nos
tru care au așezat, cu dragoste și abnegație, faptele
lor de muncă și vitejie la temelia propășirii țării, ați
inaugurat, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în istoria patriei o perioadă bo
gată de înfăptuiri fără egal in multimilenara exis
tență a poporului român. Reprezentînd o etapă dis
tinctă a revoluției și construcției socialiste in țara
noastră, cei aproape 23 de ani care au trecut de
la Congresul al IX-lea alcătuiesc strălucita „Epocă
Nicolae Ceaușescu", timp excepțional de dens
în înfăptuiri revoluționare, în cursul căruia Româ
nia a cunoscut cea mai puternică dezvoltare econo
mică și socială.
Comuniștii, întregul popor vă datorează dumnea
voastră, tovarășe secretar general, o concepție de
largă cuprindere privind locul și rolul partidului in
societate, ca nucleu și centru vital al națiunii, în
jurul căruia gravitează întreaga societate, care și-a
îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea isto
rică de forță politică conducătoare a întregului po
por pe calea nouă a socialismului și comunismului.
Cu magistrala capacitate de analiză și sinteză ce
vă este atit de proprie, acționînd pentru unirea tu
turor energiilor creatoare ale poporului, ați formu
lat teza de mare actualitate și însemnătate, profund
științifică și novatoare, privind continuitatea proce
sului revoluționar, ridicarea pe trepte calitativ supe
rioare a spiritului revoluționar al tuturor organelor și
organizațiilor de partid, al tuturor comuniștilor. Rod
nica și neobosita dumneavoastră activitate teoretică

și practică, consacrată întăririi continue a rolului
conducător al partidului în viață și in societate, consti
tuie pentru noi un strălucit exemplu mobilizator în
promovarea permanentă cu fermitate, în activitatea
de zi cu zi, a spiritului revoluționar în muncă, în
cultivarea responsabilității comuniste, a disciplinei
de partid, în promovarea criticii și autocriticii, astfel
încit să asigurăm îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce ne-au fost încredințate, de a
servi, prin întreaga noastră activitate, poporul, cauza
socialismului, a independenței și suveranității
României.
Sîntem cu toții mîndri de faptul că astăzi Partidul
Comunist Român, condus cu înțelepciune și clarvi
ziune de dumneavoastră, se prezintă ca un partid
puternic, viguros, un partid tînăr, înconjurat de stima
și prețuirea întregii națiuni, urmat cu neabătută
încredere de toți oamenii muncii, un partid care
și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste, prin în
treaga sa activitate, misiunea istorică asumată față
de popor — de a-l conduce neabătut spre culmile
tot mai luminoase ale socialismului și comunismului.

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Partidul și statul nostru dau cea mai înaltă apre
ciere rolului de însemnătate excepțională pe care îl
aveți în orientarea energiilor și capacității de crea
ție ale întregului popor, a resurselor materiala
și umane ale patriei în direcția creșterii puternice
a forțelor de producție, a dezvoltării intensive a in
dustriei, agriculturii, a tuturor ramurilor economiei
naționale, a perfecționării continue a relațiilor so
ciale — factori hotărîtori ai progresului multilateral
al României, ai înaintării sale neabătute pe calea
socialismului și comunismului. Prin laborioasa dum
neavoastră activitate v-ați afirmat ca un neobosit
cercetător al fenomenelor și proceselor social-economice, ca un inspirat inițiator de soluții practice,
esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a
țării, pentru construcția noii orînduiri în patria noas
tră. Vasta și prodigioasa dumneavoastră operă teo
retică, aparținînd unui gînditor de mare profunzime
și anvergură, bun cunoscător al tezaurului experien
ței revoluționare, larg deschis noului și înnoirii, a
dus la afirmarea unei viziuni superioare privind an
samblul procesului de edificare a societății socialis
te, a înarmat partidul nostru cu orientări limpezi,
de largă perspectivă, cu soluții valoroase privind
dinamica procesului revoluționar. Pe această bază
ați fundamentat cutezătoare strategii de dezvoltare
economico-socială in deplină concordanță cu nese
catele energii și posibilități creatoare ale națiunii,
cu marile resurse materiale ale țării și cu imperati
vele și cerințele obiective ale fiecărui moment istoric.
In alegerea drumului spre progres al României,
dumneavoastră v-ați afirmat strălucita capacitate
de a înțelege cerințele și sarcinile fiecărei etape,
proiectind și afirmînd magistral direcțiile, căile și
mijloacele înaintării ferme a României de la stadiul
de țară în curs de dezvoltare Ia cel de țară socialis
tă cu dezvoltare economică medie și, în perspectivă,
în lumina prevederilor înscrise în Programul parti
dului, la stadiul de țară avansată din toate puncte
le de vedere, în care să se manifeste plenar prin
cipiile de muncă și viață comuniste.
De mare valoare principială și practică s-a dove
dit viziunea dumneavoastră cuprinzătoare, originală,
profund revoluționară asupra transformărilor calita
tive din economia națională, dezvoltării și moderni
zării forțelor de producție, amplasării lor raționale,
armonioase pe întreg teritoriul patriei, creării unei
puternice baze tehnico-materiale — factori determinanți ai asigurării progresului susținut al întregii
țări. Pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoas
tră au fost elaborate cutezătoare programe de orga
nizare și modernizare a industriei, de dezvoltare in
tensivă a acesteia, bazate pe introducerea tehnolo
giilor moderne, pe ritmuri de producție tot mai
dinamice, pe ridicarea continuă a productivității
muncii, creșterea calității produselor și a eficienței
economice în toate domeniile. Pe temeiul concepției
dumneavoastră, procesul industrializării în țara
noastră este orientat astăzi cu fermitate spre dez
voltarea ramurilor și subramurilor de înaltă tehni
citate, care asigură valorificarea cu eficiență maxi
mă a materiilor prime, resurselor energetice, a
muncii sociale, o competitivitate mereu sporită a
produselor românești pe piețele externe.
Cunoscător profund al realităților agrare din țara
noastră, ați reconsiderat în mod creator locul agri
culturii în dezvoltarea generală a societății, punînd puternic în evidență rolul important pe care
aceasta îl deține în complexul economic național.
Vă revine dumneavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele merit de a fi
elaborat conceptul noii revoluții agrare, vast pro
gram de acțiune în baza căruia s-a trecut cu fer
mitate la transpunerea consecventă în viață a pro
gramului național de transformare a naturii, a
satului românesc, a însuși modului de a munci, trăi
și a gindi al întregii țărănimi. îndrumată și orientată
pe calea obținerii unor producții agricole tot mai
mari, de neconceput in trecut, agricultura noastră
socialistă se afirmă astăzi cu putere — împreună cu
industria - ca factor hotărîtor în dezvoltarea conti
nuă a patriei, în ridicarea bunăstării poporului.
Este meritul incontestabil al dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a

fi fundamentat realist, de a fî demonstrat convin
gător necesitatea obiectivă pentru țara noastră a
unei rate înalte a acumulării, ca o opțiune politică
și socială majoră, de durată, de mare responsa
bilitate pentru destinul patriei și al întregii națiuni.
Viața, realitățile au confirmat, pe deplin, justețea
acestei opțiuni.
Prețuim în mod unanim gîndirea dumneavoastră
clarvăzătoare care cuprinde, într-o largă perspecti
vă, ansamblul realităților noastre economice și so
ciale, pune în lumină cu pregnanță rolul determi
nant al proprietății socialiste asupra mijloacelor de
producție, concept fundamental, hotărîtor
pentru
antrenarea și participarea largă, conștientă a mase
lor de oameni ai muncii — în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari a tot ceea ce se rea
lizează pe pămîntul țării — la întreaga operă de
creștere a forței economice și sociale a patriei, de
făurire a noii societăți, de ridicare generală a ni
velului de trai, material și spiritual, al poporului.
Strălucit strateg al dezvoltării științei și învățămîntului românesc, ați elaborat și aplicat în viață,
în strînsă legătură cu cerințele obiective de pro
gres ale societății noastre, ideea de însemnătate
capitală potrivit căreia dezvoltarea și moderniza
rea forțelor de producție, în condițiile desfășurării
unei ample și complexe revoluții tehnico-științifice
pe plan mondial, nu sînt posibile fără încorporarea
celor mai noi și avansate cuceriri ale științei și
tehnicii, ale cunoașterii umane în general. Pornind
de la această cerință obiectivă, încă din primii ani
de după Congresulal IX-lea ați pus bazele unei
strategii realiste privind creșterea potențialului na
țional de cercetare și ați acționat, în modul cel mai
consecvent, pentru așezarea științei românești pe
baze moderne, pentru transformarea ei într-o pu
ternică forță materială de producție. Vă revine, de
asemenea, dumneavoastră, rolul hotărîtor în elabo
rarea conceptului revoluționar care a dus la lega
rea tot mai puternică a învățămintului cu producția
și cercetarea, la integrarea organică a școlii în
viața economico-socială a țării. Ia crearea unor pre
mise puternice pentru formarea și educarea tinere
lor generații în spiritul dragostei față de muncă, față
de țară, partid și popor, al patriotismului și răspun
derii revoluționare pentru interesele generale ale
patriei noastre, ale socialismului și păcii în lume.
Dorim să subliniem cu profundă satisfacție, și cu
acest prilej aniversar, că dezvoltarea puternică, din
ultimele două decenii, a cercetării naționale și în
vățămintului, implicarea largă și aportul hotărîtor al
acestora in soluționarea unor probleme prioritare,
fundamentale ale dezvoltării economice și sociale a
țării, prestigiul tot mai mare de care se bucură as
tăzi in lume știința și școala românească sint în
mod indisolubil legate de activitatea dumneavoas
tră, a tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om po
litic și savant de reputație mondială, căreia îi
exprimăm, și la această mare sărbătoare, întreaga
noastră gratitudine și prețuire pentru contribuția de
mare însemnătate pe care o aduce la transpunerea
in viață a politicii partidului și statului, la asigura
rea progresului general al societății.
Apreciem în cel mal înalt grad preocuparea dum
neavoastră deosebită, mult stimate tovarășe secretar
general, în direcția perfecționării permanente a re
lațiilor de producție și sociale, concepția științifică,
originală cu privire la creșterea tot mai puternică
a rolului statului în etapa actuală, la perfecționarea
funcțiilor sale în organizarea și conducerea întregii
societăți pe baza planului național unic de dezvol
tare economico-socială.
întregul partid și popor dau o înaltă apreciere
activității deosebite pe care o consacrați dezvol
tării însușirilor noi ale națiunii noastre socialiste,
întăririi unității întregului popor în jurul partidului —
ca unul din factorii cfecisivi ai victoriei socialismului
și comunismului în România. Se bucură, în același
timp, de unanimă recunoaștere modul just, profund
creator, în care a fost asigurată dezvoltarea armo
nioasă, echilibrată a tuturor localităților și județelor
patriei și crearea, pe această bază, a condițiilor de
deplină și reală egalitate pentru toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, de întărire a
frăției, solidarității și colaborării între toți fiii patriei.
Promotor al unei concepții de cea mai mare în
semnătate teoretică și practică, potrivit căreia socia
lismul și democrația sînt de nedespărțit, dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați inițiat și condus amplul și
complexul proces de făurire în țara noastră a unui
cadru larg, unic în felul său, al democrației mun
citorești-revoluționare. Sistemul democrației noastre
muncitorești-revoluționare, perfecționat continuu în
decursul ultimilor 20 de ani, asigură cadrul de ac
țiune eficientă și de participare largă a clasei mun
citoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului
popor la elaborarea, adoptarea și înfăptuirea hotărîrilor, la conducerea tuturor sectoarelor de activi
tate, a întregii societăți.
Este meritul dumneavoastră deosebit de a fî sta
bilit, pe baza- unei analize aprofundate a legilor
obiective și a cunoașterii nemijlocite a realităților
românești, forme superioare de organizare și con
ducere științifică a tuturor sectoarelor de activitate,
a societății în ansamblu, de a fi conferit planului
național unic un profund caracter dinamic, intărindu-i rolul de principal instrument în mobilizarea
și orientarea eforturilor întregului popor în direcțiile
hotărîtoare pentru asigurarea progresului susținut al

întregii societăți, pentru ridicarea nivelului de trai
al poporului. Pornind de la analiza problemelor com
plexe ale organizării și conducerii activității econo
mice și sociale, ale practicii construcției noii orîn
duiri în țara noastră, ați promovat, fundamentat
și elaborat principiile, profund novatoare, ale autoconducerii
și autogestiunii economico-financiare,
noul mecanism economico-financiar, care asigură
gospodărirea cu înaltă eficiență a mijloacelor ma
teriale și financiare ale societății, întărirea răspun
derii și participării oamenilor muncii la
sporirea
avuției socialiste, la creșterea forței economice și
sociale a patriei.
Constituie pentru noi un fericit prilej de a sub
linia cu satisfacție, și în această zi aniversară,
preocuparea dumneavoastră permanentă pentru
afirmarea deplină a omului în societatea noastră,
pentru dezvoltarea conștiinței sale socialiste și
înarmarea lui cu o concepție înaintată, materialistdialectică despre viață și societate. Apreciem, în
acest cadru, marea importanță pe care o acordați
activității ideologice, politico-educative de formare
a omului nou, înaintat al societății noastre, de cul
tivare trainică în rîndurile întregului popor a nobi
lelor sentimente
ale patriotismului, dragostei
și
răspunderii față de țară și partid, de promovare fer
mă în viața socială și în relațiile dintre oameni a
principiilor eticii și echității socialiste.
Caracterul profund umanist al concepției dum
neavoastră este evidențiat cu o deosebită forță de
faptul că întotdeauna ați pornit de la adevărul că
scopul suprem al întregii politici a Partidului Comu
nist Român, însăși esența societății socialiste multi
lateral dezvoltate o constituie omul, satisfacerea în
cel mai înalt grad a cerințelor sale materiale și
spirituale.
Vă asigurăm, mult stimate tova rășe
Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru popor este
ferm hotărît să înfăptuiască neabătut politica parti
dului, să acționeze cu toate forțele, strîns unit în
jurul dumneavoastră, pentru a transpune în mod
exemplar în practică orientările și indicațiile dum
neavoastră privind dezvoltarea economică și socială
a țării, realizarea unei noi calități a muncii și vieții
întregii națiuni.

Mult stimate ți iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Geniala dumneavoastră contribuție Ia stabilirea
și înfăptuirea întregii strategii a dezvoltării patriei,
a politicii interne a partidului și statului nostru se
împletește în mod organic cu politica desfășurată
de Partidul Comunist Român, de România socialistă
în sfera vieții internaționale pentru împlinirea idealu
rilor de pace și colaborare ale poporului român, ale
tuturor națiunilor.
Sub impulsul hotărîtor al gîndiriî șt acțiunii dum
neavoastră, România și-a extins neîntrerupt relațiile
cu toate statele, și-a sporit continuu participarea ac
tivă la viața internațională, la eforturile pentru so
luționarea constructivă a marilor și complexelor
probleme ale lumii contemporane. In tot ceea ce a
făcut și face România pe arena internațională se
regăsesc trăsăturile definitorii ale modului dumnea
voastră de gîndire și de acțiune i cutezanța și ca
racterul novator al ideilor și concepțiilor promovate,
profundul umanism și marea răspundere pentru des
tinele întregii umanități.
Este unanim apreciată ampla activitate pe care o
desfășurați pe plan internațional, in scopul împli
nirii aspirațiilor popoarelor de a trăi in pace, securi
tate și colaborare. Vă revine, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele merit de a fi
formulat teza de excepțională însemnătate potrivit
căreia problema fundamentală a epocii noastre o
constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dez
armare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară,
apărarea dreptului fundamental al popoarelor, al
oamenilor - la viață, la pace, la existență liberă și
demnă.
Propunerile, Inițiativele și demersurile dumnea
voastră pentru înfăptuirea dezarmării și înlăturarea
primejdiei nucleare, pentru încetarea experiențelor
nucleare, oprirea militarizării Cosmosului, precum și
pentru reducerea substanțială a armelor clasice și
realizarea unui echilibru militar la un nivel cit mai
redus al înarmărilor s-au bucurat și se bucură de un
puternic ecou internațional, sînt apreciate și însușită
tot mai larg de opinia publică mondială. Sint, da
asemenea, larg apreciata inițiativele șl eforturile
României pentru întărirea securității șl colaborării pe
continentul european, pentru edificarea unei Euro
pe unite, fără arme șl fără războaie, a unei Europe
a păcii, înțelegerii și conlucrării pașnice între na
țiuni.
Pătrunsă de profund umanism este concepția dum
neavoastră privind soluționarea pe cale pașnică,
prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre
state, lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii

ordini economica mondiale, făurirea unei lumi mal
bune și mai drepte, în care fiecare popor, fiecare
națiune să se poată dezvolta liber, potrivit voinței
și aspirațiilor proprii, fără nici un amestec din afară.
Din bogăția de idei ce caracterizează opera și ac
tivitatea dumneavoastră, o insemnătate deosebită
prezintă întărirea solidarității și unității de luptă a
popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni pen
tru înfăptuirea țelurilor supreme de pace și progres
ale omenirii. In spiritul acestei concepții, partidul
nostru acționează cu fermitate pentru întărirea con
tinuă a colaborării și solidarității între partidele co
muniste și muncitorești, socialiste șl social-democrate,
mișcările de eliberare națională, partidele democra
tice din noile state independente, alte grupări și for
țe politice, democratice și antirăzboinice — unirea
acestora constituind un comandament major al zile
lor noastre.
Pornind de la teza fundamentală potrivit căreia
îndeplinirea cu succes a misiunii istorice a partide
lor comuniste și muncitorești trebuie să se bazeze pa
respectarea independenței fiecărui partid, a dreptu
lui său inalienabil de a-și elabora de sine stătător
propria linie politică, corespunzător condițiilor con
crete din tara sa, v-ați pronunțat și acționați cu
consecvență pentru dezvoltarea raporturilor dintre
partidele comuniste și muncitorești, pentru o unitate
de tip nou, ca o cerință de prim ordin pentru succe
sul luptei comune pentru instaurarea trainică în în
treaga lume a unui climat de înțelegere și colabo
rare, de securitate și pace. Toate acestea v-au
impus în conștiința lumii contemporane ca o perso
nalitate de frunte a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, ca un ferm și neobosit promo
tor al păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Partidul, întregul popor sărbătoresc astăzi tn per
soana dumneavoastră pe eroul și revoluționarul te
merar care de peste o jumătate de veac și-a în
chinat viața, întreaga energie servirii cu credință a
poporului român, a intereselor sale supreme, edifi
cării noii orînduiri pe pămîntul patriei.
Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele
și fericirea întregii națiuni, spre măreția patriei noas
tre libere și suverane, spre gloria și strălucirea parti
dului comunist, întregul popor nutrește față de dum
neavoastră,
mult stimate
și
iubite tovarășa
Nicolae Ceaușescu, cele mal calde sentimente da
stimă, dragoste, prețuire și recunoștință, exprimîndu-și dorința fierbinte de a vă ști mereu în fruntea
partidului și a statului - aceasta fiind cea mai si
gură garanție a înfăptuirii marilor noastre idealuri
și năzuințe de progres și bunăstare, de ridicare a
României pe culmile cele mai înalte ale civilizației
socialiste și comuniste. Omagiul nostru vibrant, oma
giul întregului partid și popor îl constituie, în acesta
înălțătoare momente, legămîntul de a urma neabă
tut îndemnurile și orientările dumneavoastră — sim
bolul și conducătorul revoluției noastre socialisto —
de a munci cu abnegație și dăruire pentru înfăptui
rea politicii Interne și externe a partidului și țării,
pentru necontenita înflorire și propășire a scumpei
noastre patrii. Republica Socialistă România.
însuflețiți de ideile, tezele șl orientările cuteză
toare, profund științifice, cuprinse in magistralul Ra
port pe care dumneavoastră l-ați prezentat în fața
Conferinței Naționale, vom acționa, cu înaltă anga
jare comunistă, în spirit revoluționar, pentru îndepli
nirea exemplară a marilor răspunderi ce ne-au fost
încredințate de partid, a importantelor planuri și
programe de dezvoltare continuă a patriei noastre.
Vom face totul pentru ca în acest an să se obțină
cele mai bune rezultate din actualul cincinal, asigurind, astfel, transpunerea neabătută In viață a isto
ricelor hotărîri stabilite de Congresul al Xlll-lea al
partidului, înaintarea fermă a patriei noastre pe ca
lea societății socialiste multilateral dezvoltate, spre
piscurile luminoase ale civilizației comuniste.
In acest moment sărbătoresc, dînd glas celor mal
alese gînduri și simțăminte ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din patria noastră, vă adre
săm, încă o dată, mult stimate și iubite tovarășa
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănă
tate și viață îndelungată, spre binele și fericirea po
porului român, spre gloria și înălțarea României
socialiste.
Vă dorim, cu toții, tinerețe veșnică, pentru a acțio
na mereu, in fruntea partidului șl statului, cu nese
cate energii creatoare, spre desăvirșirea măreței
opere istorice pe care o înfăptuiți cu atita străluci
re, împreună cu poporul șl pentru poporul care v-a
ales să-i călăuziți destinele spre comunism.
Să
trăiți
ani
mulți
și
fericiți,
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, cu toți cei ce vă sînt dragi și
cpropioți. Din toată inima, vă adresăm, în această zi
aniversară, un călduros „La mulți ani 1“

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
CONSILIUL DE STAT,
GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA,
MAREA ADUNARE NAȚIONALA,
FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
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HOTĂRÎRE-DECRET
a Comitetului Politic Executiv al Hiatului Central al Partidului Comunist Român
si Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
privind conferirea Titlului de Onoare Suprem
EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA",
JJ
Ordinului „Victoria Socialismului" și Medaliei Jubiliare

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
tativelor, a problemelor complexe ale lumii contempora
Pentru îndelunqata șl eroica activitate revoluționară,
ne, lichidării subdezvoltării și instaurării noii ordini eco
patriotismul Înflăcărat, dîrzenia, demnitatea și curajul in
nomice mondiale,
lupta pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, a li
Pentru contribuția esențială adusă la întărirea priete
bertății, independenței și suveranității patriei, pentru drep
niei și colaborării României cu țările socialiste, cu țările
tate socială și națională, bunăstarea și progresul poporului
în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deose
român.
bire de orînduire socială, pentru aportul hotărîtor la fun
Pentru rolul hotărîtor in elaborarea strategiei generale
damentarea și orientarea întregii politici externe a parti
de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru contri
dului șl statului, la creșterea continuă a prestigiului Româ
buția determinantă la creșterea șl modernizarea forțelor
niei în lume,
de producție, a industriei, aqriculturii, a tuturor ramurilor
economiei naționale. Ia afirmarea tot mai puternică a re
Exprlmînd sentimentele de nețărmurită dragoste șl alea
voluției tehnico-științiiice șl a noii revoluții agrare, la
să stimă, de înaltă considerație, pentru întreaga activitate
sporirea rolului științei, învățămintului și culturii, la ridi
pusă în slujba intereselor supreme -ale națiunii, ale pro
carea continuă a nivelului material și spiritual al între
gresului șl prosperității patriei,
gului popor, la făurirea societății socialiste multilateral
In semn de profund omagiu, înaltă cinstire șl recunoș
dezvoltate șl înaintarea spre comunism.
tință ale întregului partid șl popor.
Pentru rodnica șl intensa activitate consacrată întăririi
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere
rolului conducător al Partidului Comunist Român, centru
șl a peste 55 de ani de neîntreruptă și eroică activitate
vital al națiunii în întreaga operă de construcție socialistă
revoluționară, patriotică.
din patria noastră, perfecționării neîntrerupte a funcțiilor
Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al
statului, dezvoltării democrației muncitorești, revoluționa
Partidului Comunist Român șl Consiliul de Stat al Repu
re și creării unui cadru larg democratic, care asigură
blicii Socialiste România
participarea nemijlocită a oamenilor muncii Ia conducerea
tuturor domeniilor vieții economice și sociale, a întregii
HOTĂRĂSC SI DECRETEAZĂ:
societăți.
Pentru contribuția determinantă adusă la dezvoltarea
ARTICOL UNIC : — SE CONFERĂ TITLUL DE ONOARE
gîndirii și practicii revoluționare în țara noastră, la fun
SUPREM „EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA",
damentarea șl stabilirea direcțiilor, obiectivelor și orien
ORDINUL „VICTORIA SOCIALISMULUI” și MEDALIA JUBI
tărilor privind dezvoltarea în perspectivă a societății ro
LIARA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR
mânești, Ia îmbogățirea cu noi teze, concepte și idei ori
GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, PREȘEDIN
ginale, de o inestimabilă valoare, a patrimoniului socia
TELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA.
lismului științific, a cunoașterii universale.
Pentru strălucita și neobosita activitate desfășurată pe W
Semnează membrii Comitetului Politic Executiv
plan internațional, pentru valoroasele inițiative și acțiu
al Comitetului'Central al Partidului Comunist Român
nile deosebite consacrate apărării păcii, înfăptuirii dezar
și membrii Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
mării nucleare și convenționale, soluționării, pe calea tra
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Adunarea solemnă omagială consacrată
celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere
și sărbătoririi a peste 55 de ani de activitate
revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Luni, 25 ianuarie, la Sala Palatului Republicii, a avut loc adunarea
solemnă omagială consacrată celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere
și sărbătoririi a peste 55 de ani de activitate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.
Organizată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Con
siliul de Stat, Guvernul Republicii Socialiste România, Marea Adunare
Națională și Frontul Democrației și Unității Socialiste, adunarea solemnă
s-a constituit intr-un suprem omagiu pe care comuniștii, toți cetățenii
patriei il aduc, la această măreață aniversare, conducătorului iubit și
stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui pilduitoare viață și eroică
activitate revoluționară se identifică, de peste cinci decenii și jumătate,
cu lupta gloriosului nostru partid comunist, cu interesele vitale ale țării,
cu idealurile scumpe de libertate, independență, pace și progres ole
poporului român.
„Erou al Republicii Socialiste Româ
Sosirea in sală a ilustrului sărbă
nia", Ordinul „Victoria Socialismu
torit a fost salutată cu îndelungi și
lui" și Medalia Jubiliară, conferite
puternice aplauze, cu urale si ovații.
prin Hotărire-Decret a Comitetului
Exprimind ginduriJe și simțămintele
Politic Executiv al C.C, al P.C.R. și
pe care întreaga națiune le împărtă
a Consiliului de Stat, în semn de
șește în acest moment înălțător,
profundă
și aleasă prețuire pentru
participanții au aclamat, cu însufle
prodigioasa activitate desfășurată in
țire pentru Partidul Comunist Ro
slujba partidului, a patriei și po
mân și secretarul său general, pen
porului român, a cauzei socialismu
tru minunatul popor român, pentru
lui și păcii.
patria socialistă. în același timp, s-a
Tovarășul Manea Mănescu. mem
scandat, cu înflăcărare. „Ceaușescu
bru al Comitetului Politic Executiv
— La multi ani !“, urarea fierbinte
al
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al
pe care toți fiii patriei o adresează,
Consiliului de Stat, a dat citire Hoîn acest ianuarie aniversar, secreta
tărîrii-Decret și a înmînat înaltele
rului general al partidului, președin
distincții.
tele Republicii, cu prilejul zilei de
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
naștere, sărbătoare dragă inimilor
fost
adresate calde felicitări și a fost
noastre, căreia întreaga națiune îi
îifibrățișat de tovarășii din conduce
dă o înaltă cinstire.
rea partidului și statului, precum șl
în această atmosferă de intensă
de membri Me partid cu stagiu din
vibrație patriotică, împreună cu
ilegalitate, aflați în prezidiu.
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu to
Asistența, în picioare, a ovaționat,
varășa Elena Ceaușescu, în prezi
în
șir,
pe
tovarășul
minute
diul adunării solemne omagiale au
Nicolae Ceaușescu, reafirmînd, în
luat loc membrii Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., membri
aceste clipe memorabile, înalta
cinstire pe care întregul partid, în
de partid cu stagiu din ilegalitate.
treaga națiune o dau Îndelungatei
în sală se aflau membrii supleanți
ai Comitetului Politic Executiv al
sale activități revoluționare, care îl
C.C. al P.C.R., secretarii Comitetu
situează pe ctitorul României socia
lui Central al partidului, membrii
liste moderne între străluciți! eroi ai
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat
neamului.
prezentat
și ai guvernului, deputății Marii
în
continuare,
au
Adunări Naționale, membri de partid
delegația
mesaje
de
felicitare
cu stagiu din ilegalitate, reprezen
stagiu
membrilor de partid cu............
tanți ai tuturor organismelor demo
din ilegalitate, delegațiile Consiliului
crației noastre muncitorești-revoluNațional al Oamenilor Muncii, Con
ționare, ai organizațiilor de ma6ă și
siliului Național al Agriculturii, In
obștești, delegații ale tuturor jude
dustriei Alimentare. Silviculturii și
țelor și municipiului București, ac
Gospodăririi Apelor. Consiliului Na
tiviști de partid și de stat. Adu
țional al Științei și învățămintului,
narea solemnă omagială a reunit, in
Organizației de partid a Capitalei,
fapt, reprezentanți ai tuturor cate
organizațiilor județene de partid
goriilor de oameni ai muncii de la
Alba. Arad, Argeș, Bacău, Bihor, A&
orașe și sate.
Bistrița-Năsăud. Botoșani, Brașov, tșș
Erau de față șefii misiunilor di
Brăila,
Buzău,
Caraș-Severin,
plomatice acreditați la București,
Călărași, Cluj, Constanța. Consiliuprecum și corespondenți ai presei
lui Central al Uniunii Generale a ;
ist că in e
Sindicatelor din România, Consiliu- l
Sala Palatului, unde s-a desfășu
lui Național al Femeilor, Consiliu- ,
rat această emoționantă manifesta
lui Culturii și Educației Socialiste, V
re. avea un aspect sărbătoresc. Dra
organizațiilor județene de partid
pele roșii și tricolore încadrau por
Covasna, Dîmbovița, Dolj, Galați,
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara,
sub care se aflau înscrise, într-o
Ialomița, Iași, Maramureș, Me
strînsă alăturare cu valoare de sim
hedinți, Mureș, Neamț, Olt, Ministe
bol. „Partidul — Ceaușescu — Româ
rului Apărării Naționale. Gărzilor
nia
Patriotice, Ministerului de Interne,
A fost intonat Imnul de Stat al
organizațiilor județene
de partid
Republicii Socialiste România.
Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu,
Mesajul omagial de felicitare adre
Suceava, Teleorman, Timiș, Ttilcea,
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
Vaslui, Vîlcea, Vrancea.
prilejul celei de-a 70-a aniversări a
în acordurile cîntecului „Uteciștii
zilei de naștere și sărbătoririi a peste
de azi, comuniștii de tnîine", delega
55 de ani de activitate revoluționară,
ția Uniunii Tineretului Comunist și
de către Comitetul Central al Parti
Uniunii
Asociațiilor
Studenților
dului Comunist Român, Consiliul de
Comuniști, purtînd drapelele parti
Stat, Guvernul Republicii Socialiste
dului și statului, ale organizațiilor
România, Marea Adunare Națională
de tineret și studenți, a înmînat
și Frontul Democrației și Unității So
mesajul de felicitare al tinerei ge
cialiste. a fost prezentat de tovarășul
nerații a patriei.
Constantin Dăscălescu, membru al
în sală a pășit apoi, in sunete de
Comitetului Politic Executiv al C.C.
trompete și ropote de tobe, delegația
al P.C.R., prim-ministru al guver
Organizației Pionierilor și a Șoimi
nului.
lor Patriei, in frunte cu garda
în repetate rînduri. în timpul pre
port-drapel. Delegația s-a oprit in
zentării Mesajului omagial de fe
fața prezidiului, unde erau aliniate
licitare» care a fost urmărit cu
gărzi pionierești.
deplină aprobare,
participanții,
Din rîndul membrilor delegației
dînd glas sentimentelor de ne
s-au desprins mai mulți copii, care,
îmbujorați de emoție, au rostit, cu
țărmurită dragoste și profundă
stimă fată de conducătorul partidu
voci cristaline, mesajul de felicitare
lui și statului, au scandat, cu însu
al celor mai tinere Vlăstare ale tării,
exprimat
în versuri
inaripate :
flețire, „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Copiii țării azi in sărbătoare / La
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
sărbătoarea patriei venim / Cu glas
— România, stima noastră și mîndria !“,
„Ceaușescu — pace !“,
de bucurie să cinstim / înalta dum
„Ceaușescu — La multi' ani 1“
neavoastră aniversare / Peste 55 de
în aplauzele și aclamațiile celor
ani de luptă și victorii / Sînt soriși
prezenți,
tovarășului
cu măreție-n tricolor, / întru mulți
Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat
ani, viteaz conducător, / Vă spun in
sărbătoare pionierii !
Mesajul omagial de felicitare.
Exemplul dumneavoastră, de luptă
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ți de viață / E pentru șoimi cald
secretar general al partidului, pre
legămint
spre viitor / Harnici,
ședintele Republicii, i-au fost înmînate Titlul de Onoare Suprem
cinstiți, copiii României Învață / Să

fie demni de-al nostru drag popor 1
/ Același legămint, iubit părinte /
Toți pionierii țării cu drag îl împli
nesc / Vom fi constructorii și făura
rii de nădejde / Ai comunismului,
pe plaiul românesc !“.
Un grup de pionieri și șoimi
ai patriei a oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu
și tovarășei
Elena Ceaușescu buchete de flori.
Primit cu multă insuflețire, cu cele
mai alese sentimente de dragoste și
stimă, a luat cuvintul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului a fost urmărită cu
cel mai viu interes, cu profundă
mindrie și satisfacție, fiind sublinia
tă, in repetate rinduri, cu îndelungi
și puternice aplauze, urale și ovații.
Participanții
au
aclamat
cu
Înflăcărare pe conducătorul partidu
lui și statului nostru.
în încheierea adunării solemne
omagiale a fost intonat imnul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste — „E scris pe tricolor unire !“.
Adunarea solemnă omagială con
sacrată aniversării zilei de naștere
și sărbătoririi a peste 55 de ani de
activitate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu s-a înscris ca un
eveniment de nfeuitat, cu înalte și
profunde semnificații, întreaga na
țiune cinstind, într-o atmosferă de
intensă vibrație și simțire patriotică,
pe cel mai iubit și respectat fiu al
isău.
Aceeași atmosferă de mare sărbă
toare, de nețărmurită bucurie, de
nestăvilit entuziasm avea să se re
găsească, în continuare, în Piața
Republicii, unde zeci de mii de lo
cuitori ai Capitalei — reprezentanți
ai puternicelor colective muncito
rești, aî tuturor oamenilor muncii din
cele mai diferite domenii de activi
tate — au venit să exprime, direct și
cald, tovarășului Nicolae Ceaușescu
întreaga lor dragoste, stimă și recu
noștință, să-i adreseze, din inimă,
cele mai calde urări de ani multi,
in sănătate si putere de muncă, noi
și mărețe împliniri in activitatea de
înaltă răspundere ce o desfășoară in
fruntea partidului și a țării, spre
binele patriei și al întregului popor.
Cei prezenți purtau
cu mindrie
drapele tricolore și roșii, portrete ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu
și
tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte
cu urări la adresa partidului și a
secretarului său general, precum și
flori, foarte multe flori.
La Încheierea Adunării solemne omagiale. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
împreună cu tov.ax.ăța Eleim’
Ceaușescu. ău străbătut pe jos. prin
mulțime. Piața Republicii.
Formînd un adevărat culoar viu.
Zeci de mii de bucureșteni scandau
cu însuflețire ..Ceaușescu — La
mulți ani !“. Mari coruri muncito
rești, ale tineretului și studenților in
tonau cîntece patriotice, revoluțio
nare. Mii de glasuri făceau să răsu
ne cunoscutele cintece „Partidul —
Ceaușescu — România1* si „La mulți
ani cu sănătate
în semn de profundă cinstire ți
aleasă recunoștință.
în numeroase
.“..li —
rinduri, grupuri de tineri, pionieri si
șoimi ai patriei au oferit, cu firească
emoție, buchete de flori. Ansamblu
rile de artiști amatori au făcut să
sporească prin cintec si joc atmosfe
ra plină de voie bună a acestei zile
de neuitat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceausescu au fost in
vitați să se prindă într-o mare si
simbolică horă a unirii.
Ilustrind
semnificativ
unitatea
indestructibilă
dintre
partid
și
popor,
prezenta
tovarășului
Nicolae Ceaușescu în mijlocul oa
menilor muncii. în această zi de ia
nuarie aniversar. amintește de sutele
de intîlniri
avute cu colective de
muncă din întreaga tară. în cursul
vizitelor de lucru, reliefind stilul de
muncă dinamic și eficient, specific
conducătorului partidului și statului
nostru, valoarea deosebită a dialogu
lui pe care îl poartă permanent cu
făuritorii de bunuri materiale si spi
rituale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ți
tovarășa Elena Ceaușescu au urcat
in balconul sediului Comitetului
Central al partidului, de unde au
răspuns cu prietenie călduroaselor
manifestări de stimă si dragoste ale
bucurestenilor.
Adresindu-se celor prezenți. secre
tarul general al partidului a spus :
Dragi tovarăși si prieteni.
Vă mulțumesc foarte mult pentru
această manifestare prietenească, in
eare văd expresia încrederii între
gului nostru popor in partid, in poli
tica sa, care corespunde intereselor
întregii noastre națiuni. (Aplauze
puternice, prelungite : se scandează
îndelung : „Ceaușescu — P'.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Vă urez, încă o dată, tuturor, în
tregului nostru popor, succese tot
mai mari în intreaga activitate, îm
plinirea tuturor năzuințelor de mai
bine. Multă sănătate și fericire !
Să acționăm cu toată hotârirea
pentru înaintarea României spro
comunism 1 (Aplauze si urale pu
ternice ; se scandează
îndelung
„Ceaușescu — La multi ani !“).
Minute în șir. participanții la
adunare au aplaudat cu multă însuflețire, au ovaționat cu nutere pentru partid și secretarul său general,
pentru patria noastră socialistă si
harnicul popor român.
Prin întreaga lor desfășurare, adu
narea solemnă și marea manifestație
populară din piață au exprimat
hotărirea tuturor cetățenilor patriei,
care, prin intermediul
transmisiei
posturilor noastre de radio și tele
viziune, au luat parte a atc.it mo
ment de scumpă aniversare, de a
urma reab&tut e :e:~.p? . .'vr-.'.tca
al vitț i si acj’.vltlt i tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cu convingerea
că cel mai prețios omagiu ce-1 pot
aduce conducătorului iubit este an
gajarea lor fermă de a acționa, in
strînsă unitate in jurul partidului,
al secretarului său general, pentru
înfăptuirea exemplară a obiectivelor
stabilite de Congresul al XlII-lea și
Conferința Națională ale P.C.R.. pen
tru înflorirea continuă a patriei —
Republica Socialistă România.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
\

'Stimate tovarășe decan al
Corpului diplomatic,
Stimați tovarăși și domnilor
ambasadori, șefi și reprezen
tanți ai misiunilor diplomatice
din România,
Aș dori. să vă mulțumesc
călduros pentru felicitările și
urările pe care mi le-ați adresat,
pentru aprecierile la adresa po
liticii duse de poporul român, de
pace și colaborare cu toate sta
tele lumii.
Sînt bucuros să constat, și cu
acest prilej, că activitatea interna
țională a României socialiste de
pace și colaborare cu toate națiu
nile lumii, fără deosebire de orînduire socială, a dus la realizarea
unor largi relații cu statele de pe
toate continentele, că principiile
pe care le așezăm la baza rela
țiilor noastre cu toate țările — de
deplină egalitate, de respect al
suveranității și independenței na
ționale — au o audiență tot mai
largă și constituie astăzi singurele
principii pe baza cărora se pot
realiza relații trainice între state,
de prietenie și colaborare.
Pe baza colaborării cu statele
dumneavoastră, am realizat largi
relații economice, tehnico-științi-

fice și, mai cu seamă, prin acțiu
nea tot mai unită a tuturor po
poarelor și statelor, s-au obținut
o serie de.rezultate pozitive sau,
— mai bine zis — începuturi pe
calea dezarmării nucleare, a unei
politici noi, care să asigure lichi
darea completă a armelor nuclea
re, reducerea radicală a arma
mentelor convenționale, realizarea
unor relații noi, să pună capăt
forței și amenințării cu forța, a
unor acțiuni
mai
hotărîte în
direcția
soluționării
diferitelor
conflicte pe calea tratativelor. în
fine, aș dori să menționez, și în
acest cadru, preocuparea României
— ca, de altfel, a multor state pe
care dumneavoastră le reprezentați — pentru a se ajunge la o
’soluționare a problemelor subdez
voltării, în primul rînd a proble
mei datoriilor externe ale țărilor
in curs de dezvoltare, Ia realizarea
unei noi ordini economice mon
diale.
Sîntem la începutul noului an.
Așa cum am spus la întîlnirea
noastră cu prilejul Anului Nou, am
dori ca acest an să ducă la solu
ționarea multora din problemele
complexe ale lumii de astăzi.
în acest spirit, eu vă mulțumesc
încă o dată pentru urările și feli
citările ce mi le-ați adresat, pen

tru declarațiile dumneavoastră de
a acționa în vederea dezvoltării
relațiilor dintre
țările
noastre.
Doresc să vă asigur, și cu acest
prilej, că România va face totul
pentru a dezvolta relațiile cu toa
te statele cu care întreține legături
diplomatice — și am dori ca acest
an să marcheze realizări mai im
portante în toate domeniile.
Este în interesul nostru, al. tutu-.
ror statelor și popoarelor, să fa
cem în așa fel încît să fie înlătu
rate cît mai multe din problemele
care creează astăzi greutăți ome
nirii. Este în interesul. nostru, al
tuturor
statelor și popoarelor,
să găsim, soluții, prin trata
tive, pe cale politică, pentru toate
problemele și în primul rind să
facem totul
pentru
dezarmare,
pentru o lume a păcii, a prieteniei
între toate națiunile lumii.
Vă mulțumesc încă o dată și vă
adresez dumneavoastră, tuturor
reprezentanților diplomatici, cele
mai bune urări de succes in
întreaga. activitate. Vă rog să
transmiteți popoarelor dumnea
voastră, șefilor de state și guver
ne cele mai bune urări de succes •
în activitatea de dezvoltare a prie
teniei și colaborării pentru o
lume mai dreaptă și mai bună !
Vă doresc succes în întreaga
dumneavoastră
activitate 1
(Vii
aplauze).

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni, 25 ianuarie, la Palatul
Consiliului de Stat, pe șefii misiuni
lor diplomatice. pe reprezentanții
unor organizații acreditați in tara
noastră, care i-au prezentat felicitări
cu prilejul celei de-a 70-â aniversări
a zilei de naștere și a peste 55 de
ani de activitate revoluționară.
La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu. tovarășii
Constantin
Dăscălescu,
Manea
Mănescu, Gheorghe Radulescu, Ion
Dincă, Gheorghe Oprea, Nicolae
Giosan. Ion Stoian, loan Totu.
Au prezentat felicitări ambasado
rii Republicii Cuba — Rodney A.
Lopez. Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste — Evghenii Mihailovici Tiajeinikov, Republicii Zair —
Musungayi Nkuembe Mampuya, Re
publicii Populare Polone — Boguslaw
Stahura, Austriei — Andreas Berlakovich. Republicii Socialiste Ceho
slovace — Jăn Papp, Republicii Por
tugheze — Luis Quartin, Republicii
Po'pulare Mongole — Togoociin
Ghende.n, Republicii Argentina — .
Enrique F. Lupiz, Republicii Sudan
— Ahmed M. Diab. Republicii Popu
lare Socialiste Albania — Zoi
Toska, Republicii Guineea — Fode
Cisse, Republicii Populare Con
go — Albert Servais
Obiăka,
Statului
Israel
—
Yosef
Govrin. Republicii Italiene — Sergio
•Cattani. Republicii Irak — Safa Sa
leh Mahdi Al-Falaki. Republicii Tu
nisiene — Lies Gastli, Regatului
Maroc — Abdelwahab Chorfi. Repu
blicii
Indonezia — Hernan Benny
Mochtan.
Republicii Populare Un
gare — Păi Sfciits. Republicii Ecua
dor — Filoteo Samaniego. Norve
giei — Knut Erljng Săgeți', Republi
cii Populare Bangladesh — Anwar
Hashim. Statelor Unite Mexicane —
Hector C. Manjarrez. Republicii In
dia — Nathu Ram Verma. Republi
cii Algeriene Democratice si Popu
lare — Mokhtar Kaci-Abdallah,
Republicii Federative a Braziliei
—r Antonio Sabino Cantuaria Gui
maraes. Belgiei — Jan Koninckx,
Republicii Columbia — Victor Al
berto Delgado Mallarino. Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia —
Boro Denkov, Regatului Unit al Marii

Britanii si Irlandei de Nord — Hugh
J. Arbuthnott. Republicii Finlanda
— Osmo Kock, Suediei — Sven G.
Under. Republicii Peru — Carlos
Gamarra Vargas, Republicii France
ze — Jean-Marie Le Breton, Repu
blicii Populare Bulgaria — Boncio
Mitev, Republicii Zimbabwe — Step
hen C. Chiketa. Republicii Arabe Egipt — Saad Abou El-Kheir, Repu
blicii Islamice Iran — Mohamad
Jamshidi Gonhari, Republicii Popu
lare Chineze — Wang Jinqing, Re
publicii Elene —r Giorgios Linardos,
Republicii Federale Nigeria — Ebun
Oladisun Taiwo. Republicii Islamice
Mauritania — Kane Cheikh Mo
hamed. Regatului Hașemit al Ior
daniei — Yasin Istambuli, Confede
rației Elvețiene — Ernst Thumheer,
Republicii Turcia — Okyar Giinden ;
însărcinați! cu afaceri ad-interim ai
Republicii Liberia — Webster Sim
pson. Republicii Orientale a Uruguayului — Marco Eduardo Capurro Avellaneda. Republicii Chile — Fran
cisco I. Ossa Concha. Danemarcei —
J. O. Stephensen, Malayeziei — Mu
hammad Alias. Republicii Costa
Rica — Jose Manuel Urena. Repu
blicii Socialiste Vietnam — Nguyen
Van Xuong, Olandei — Willem A.
Bas Backer, Republicii Filipine —
Adelaido Nalundasan, Statelor Unite
ale Americii — Henry L. Clarke,
Regatului Thailandei — Yingpong
Nahrumitrekagarn. Republicii Fede
rale Germania —Heike Zenker. Re
publicii Democrate Germane — Sieg
fried Beyer. Republicii Venezuela —
Jesus Alberto Zârraga, Spaniei —
Aurora Mejia. Republicii Populare
Democrate Coreene — Mun Ben Sam.
Marii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste — Mohamed Aii El
Mabruk, Canadei — John Crantham,
Japoniei — Yoshihiro Jibiki. Repu
blicii Arabe Siriene — Babiat Doushman. Gabonului — Boniface MboloOtongo, Republicii Islamice Pakistan
— D. S. Qureshi, reprezentanții Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei — Mohammad Ismail Ahmed și
„S.W.A.P.O." din Namibia — Ber
nard Kamwi.
Adresindu-se președintelui
Nicolae Ceaușescu, a luat cuvintul
ambasadorul Republicii Cuba, Rod
ney A. Lopez, decanul corpului di
plomatic, care a spus :

Stimate tovarășe președinte.

Pentru mine este o mare onoare
să vă transmit, in această zi atit de
însemnată, în numele șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați in Re
publica Socialistă România, salutul
nostru cordial cu ocazia zilei dum
neavoastră de naștere, împreună cu
cele mai bune urări.
Cunoaștem că la această aniversa
re se sărbătoresc și cei 55 de ani de
activitate politică, activitate că
reia i-ați dedicat cea mai mare
parte din viață, muncind fără răgaz,
ferm și cutezător pentru principiile,
concepțiile și aspirațiile cărora le-ați
închinat viața dumneavoastră.
Consider neîndoielnic faptul că In
toate transformările
economice și
sociale petrecute în Republica So
cialistă România în ultimii 23 de
ani
se vădește neobosita dum
neavoastră activitate in calitate de
conducător al partidului și statului.
Noi. șefii misiunilor diplomatica
prezenți aici, susținem și reprezen
tăm pe plan internațional și intern
opinii și poziții politice și ideolo
gice diferite. Totuși, scopul nostru
comun este de a dezvolta și întări
relațiile bilaterale între țările noas
tre și patria dumneavoastră.
Este bine cunoscută de către noi
toți evoluția pe care au cunoscut-o
de la începuturi și pină acum rela
țiile țărilor noastre cu România și,
în egală măsură,
posibilitățile și
perspectivele pentru viitor.
Desigur, noi sîntem mesageri de
excepție și loiali executant! ai ini
țiativelor și
acțiunilor guvernelor
noastre în ceea ce privește relațiile
cu România. Cunoaștem, de aseme
nea, in calitate de martori, eforturile
pe care guvernul român le-a făcut
in acest scop în ultimii ani datorită,
in primul rind, inițiativei și grijii
dumneavoastră personale si care
constituie o minunată dovadă a pro
verbialei tradiții de prietenie și co
laborare a poporului român.
Noi toți cunoaștem, de asemenea,
eforturile
țării
dumneavoastră.
România. In viața Internațională și.
In acest context, participarea dum
neavoastră directă și contribuția
personală adusă la inițiativele și de
mersurile
Republicii
Socialiste

România pe arena internațională.
Urmărim cu atenție toate inițiativele
și propunerile făcute de dumnea
voastră, menite să contribuie la rea
lizarea unui climat de pace și înțe
legere in lume.
Permiteți-mi să vă exprim cu acest prilej hotărârea noastră fermă
de a acționa in continuare, din toate
puterile, pentru mai buna dezvoltare
a relațiilor dintre țările pe care le
reprezentăm și România, convinși
fiind că vom putea conta întotdea
una pe cea mai mare Înțelegere,
sprijin și facilități din partea guver
nului dumneavoastră in desfășurarea
plenară a activității noastre, dato
rită nu numai curtoaziei internațio
nale, ci mai ales generozității, ospi
talității și prieteniei tradiționala ala
poporului dumneavoastră.
Aș dori, în încheiere, să vă exprim.
In această importantă zi, în numele
șefilor misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă Româ
nia, sentimentele noastre comune da
bine și să vă felicităm din toată Ini
ma, pe dumneavoastră, pe tovarășa
dumneavoastră de viață și activitate
politică, Elena Ceaușescu, familia
dumneavoastră, șl să vă dorim, tova
rășe președinte, multă sănătate și
mulți ani de viață in slujba poporu
lui și patriei dumneavoastră I
Vă mulțumesc !
A luat
cuvintul
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România.
Cuvintarea șefului statului român
a fost urmărită cu atenție și deosebit
interes, fiind subliniată cu vii apiauze.
în încheierea solemnității, repre
zentanții diplomatici prezenți au
ciocnit o cupă de șampanie cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.
în acest cadru, ei au transmis
președintelui Nicolae Ceaușescu din
partea șefilor de stat și guvern,
a conducătorilor organizațiilor pe
care le reprezintă, a lor personal,
călduroase felicitări, urări de sănă
tate și fericire, de deplin succes în
activitatea ce o desfășoară In frun
tea statului român, pentru fericirea
și prosperitatea poporului, pentru
prietenie. Înțelegere și colaborare
între națiuni, pentru edificarea unui
climat de securitate și pace în lume.
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TARA ÎSI CINSTEȘTE EROUL
cu prilejul aniversării zilei de naștere
și a peste 55 de ani de activitate revoluționară
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Participanta la simpozionul oma
gial organizat de INSTITUTUL DE
CERCETĂRI CHIMICE ICECHIM
BUCUREȘTI au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care
se spune :
Dind expresie sentimentelor de
nețărmurită dragoste si
admirație,
de înaltă prețuire si profund respect,
colectivul de oameni ai muncii de . la
Institutul
de
cercetări
chimice
ICECHIM — București . isi îndreap
tă spre dumneavoastră cele mai ale
se ginduri și simțăminte, adresindu-vâ. din toată inima, cele mai cal
de urări de fericire, ani multi și lu
minoși în deplină sănătate și putere
de muncă, alături de mult stimata
tovarășă Elena Ceaușescu. spre glo
ria si măreția harnicului nostru
popor, pentru a ne conduce cu ace
eași energie creatoare si strălucire
pe drumul făuririi societății socia
liste si comuniste pe pămintul scump
al patriei.
Marile izbînzi obținute de națiu
nea noastră. îndeosebi in perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea al
partidului, de cind dumneavoastră,
mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. conduceți cu
neasemuită înțelepciune și cutezanță
destinul nostru, ritmul fără prece
dent de dezvoltare mulîilaterală a
patriei, amploarea procesului de mo
dernizare si perfecționare a tuturor
laturilor vieții
ecoftomico-sociale.
sint nemijlocit legate do spiritul ști
ințific riguros, de Clarviziunea si in
transigenta revoluționară cu care ac
ționați in fruntea partidului si, sta
tului.
în acești ani. cercetarea româ
nească s-a afirmat cu vigoare sub
conducerea eminentului savant, to
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varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, militant de seamă
al partidului nostru. îndrumător
neobosit al întregii activități de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică si introducere a progresului
tehnic în strânsă legătură cu învățâmintul și cerințele producției.
Strălucita pildă de muncă și de
viată pe care dumneavoastră. îm
preună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu. o oferiți întregu
lui popor constituie pentru noi un
puternic imbold de a acționa în con
tinuare. cu înaltă răspundere si elan
revoluționar, pentru a ne situa în
totdeauna în primele rinduri ale cer
cetării științifice românești.
în aceste momente aniversare, cînd
întregul nostru popor omagiază
personalitatea dumneavoastră. ne
angajăm solemn să muncim fără
preget, cu fermitate si responsabili
tate comunistă, să punem întreaga
noastră putere de muncă și creație
in slujba înfăptuirii istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului
și vă adresăm din inimă tradiționa
lul „La mulți ani !“.
*
în Capitală au continuat să se
desfășoare vibrante manifestări poli
tico-educative si cultura'l-artistice
dedicate aniversării zilei de naștere
și a peste 55 de ani de eroică acti
vitate revoluționară ale secretarului
general
al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. La cabinetul de
partid al sectorului 1. un mare nu
măr de activiști și cadre de condu
cere din întreprinderi si instituții au
audiat cu viu interes referatele
prezentate în cadrul simpozionului
cu tema „Concepția secretarului
general
al
partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cu privire la ro
lul conducător al partidului în dez
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voltarea economico-socială a patriei",
iar la Ministerul Educației și Invățămintului numeroase cadre didacti
ce au participat la simpozionul
cu tema „Contribuția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, la dezvoltarea si aplicarea crea
toare a teoriei revoluționare a cla
sei muncitoare în procesul construc
ției socialiste in România". „Opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu, exemplu de gîndire creatoare, de pa
triotism revoluționar, de luptă pen
tru pace si progres" s-a intitulat
simpozionul desfășurat la întreprin
derea „Relon Panduri" în prezența
a numeroase textiliste. Un simpozion
cu tema „Partidul, țara si poporul
își omagiază conducătorul" a avut
loc la Institutul de cercetări meta
lurgice, iar clubul muncitorilor sa
nitari a găzduit simpozionul „Con
tribuția secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la dezvoltarea teoriei si practicii re
voluționare". La Combinatul de in
dustrializare a lemnului Pipera, sub
genericul „Un nume, o tară, o epocă
de mărețe si profunde transformări
revoluționare", a avut loc o amplă
dezbatere, la care au participat nu
meroși oameni ai muncii, iar la în
treprinderea textilă „Suveica", o
masă rotundă cu tema „55 de ani de
activitate revoluționară în slujba pa
triei, a fericirii poporului român".
Clubul întreprinderii mecanice de
utilaj chimic a găzduit un bogat
montai literar-muzical cu genericul
„Fierbinte omagiu iubitului condu
cător".
Aniversarea zilei de naștere si a
îndelungatei activități revoluționare
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
prilejuiește, în toate localitățile jude

țului Alba, organizarea unor ample
manifestări politico-educative si cultural-artistice dedicate acestui eve
niment de înaltă rezonantă in con
știința națiunii noastre. Oamenii
muncii de la întreprinderile de pre
lucrare a lemnului și de tricotaje din
Cimpeni
au
audiat
expunerea
„Mărețe
realizări
ale
Epocii
Nicolae Ceaușescu", cei de la între
prinderea mecanică din Alba Iulia
au participat la dezbaterea cu tema:
„Nicolae Ceaușescu — ctitor al
României socialiste, personalitate
proeminentă în istoria poporului
nostru și in conștiința altor po
poare", iar Clubul minerilor din
Baia de Arieș a fost gazda unui me
dalion desfășurat sub genericul
„Președintele Nicolae
Ceaușescu,
promotor al unei politici de amplă
perspectivă, în consens cu interesele
de pace, independentă și progres
ale tuturor popoarelor". La Biblio
teca orășenească din Sebeș a fost
deschisă o cuprinzătoare expoziție cu
operele tovarășului Nicolae Ceaușescu
Si cu lucrări inspirate din viața si
eroica sa activitate revoluționară,
iar la clubul tineretului din Cugir
a avut loc un vibrant recital de poe
zie patriotică.

Sub genericul „îndelungata șl
strălucita activitate revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu con
sacrată libertății și dreptății sociale,
cauzei socialismului, păcii și colabo
rării între popoare". în orașele praho
vene Azuga. Băicoi. Boldești-Scăeni,
Breaza, Bușteni, Cîmpina, Comarnic,
Mizil,
Plopeni,
Sinaia,
Slănic,
Urlați și Vălenii de Munte au fost
organizate simpozioane omagiale.
Simpozioane dedicate vieții și acti
vității conducătorului partidului și
statului nostru, strălucit exemplu de
devotament și dăruire revoluționară.

puse in slujba înfăptuirii idealurilor
poporului român s-au desfășurat și
în unitățile industriale din munici
piul Ploiești. La întreprinderea de
utilaj petrolier și reparații Teleajen
a avut loc simpozionul „Istoria po
porului român in concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu". la întreprin
derea de produse refractare Pleașa
o manifestare similară cu tema
„Activitatea revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, întru
chiparea celor mai inalte virtuți ale
clasei muncitoare, ale întregului
popor", la Combinatul petrochimic
Brazi și la întreprinderea „Do
robanțul" din Ploiești simpozioanele
„O viață închinată patriei, parti
dului și poporului" și „Tovarășul
Nicolae Ceaușescu — erou demn al
clasei muncitoare din România".
Ample acțiuni politico-educative și
cultural-artistice au fost organizate
in localitățile județului Călărași
pentru omagierea îndelungatei acti
vități revoluționare a secretarului
general al partidului, președintele
țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în localitățile Budești, Cuza Vodă,
Gruiu, Crivăț, Vlad Țepeș, Dragalina. Alexandru Odobescu, Grădiștea,
Dichiseni, Lehliu-Gară, Independen
ța, au fost organizate expunerile
„Epoca Nicolae Ceaușescu — cea mai
luminoasă pagină din istoria Româ
niei socialiste, epoca celor mai de
seamă înfăptuiri din istoria poporu
lui nostru". La cinematograful „Ori
zont" din Călărași s-a organizat
simpozionul „Contribuția de inesti
mabilă valoare teoretică și practică
a secretarului general al parti
dului la îmbogățirea tezaurului
gindirii și practicii revoluționare".
La întreprinderea de transporturi
auto,
Combinatul de celuloză și
hirtie, Combinatul siderurgic s-au
desfășurat simpozioane cu tema
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu —
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii — ctitor de
epocă nouă,
de mărețe înfăptuiri
socialiste",

★

Muzeul literaturii române. In
colaborare cu Asociația oamenilor de
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale au organizat, marți, festivalul
de poezie omagială „Erou între eroii
neamului", cu participarea unor

actori de frunte ai teatrelor bucureștene.
Aniversarea zilei de naștere și a
peste 55 de ani de activitate în
mișcarea revoluționară ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a fost marca
tă, la Muzeul literaturii române, de
vernisajul expoziției „Omagiu con
ducătorului iubit". Sint prezentate
lucrări din opera secretarului gene
ral al partidului, precum și repre
zentative creații cu tematică patrio
tică, realizate în anii de mărețe îm
pliniri ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".

★

în organizarea Cabinetului jude
țean pentru activitate ideologică și
politico-educativă, la Deva s-au des
fășurat lucrările simpozionului oma
gial cu tema „Activitatea și opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
strălucită și originală contribuție la
dezvoltarea creatoare a teoriei și
practicii revoluționare". în acest ca
dru au fost evidențiate concepția
secretarului general al partidului
privind creșterea rolului și eficien
tei muncii ideologice și politicoeducative în formarea șl afirmarea
conștiinței
socialiste,
contribuția
inestimabilă
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul
cunoașterii istoriei patriei, strălucita
sa pildă de eroism și dăruire revo
luționară puse în slujba propășirii
României, servirii cauzei socialismu
lui și comunismului. O amplă mani
festare politico-educativă purtind
genericul „La ceas aniversar —
omagiu de gind și faptă" a avut loc
în municipiul Hunedoara. Organiza
tă de Consiliul municipal al organi
zației pionierilor, aceasta a cuprins
un simpozion dedicat, personalității
și activității revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu,
un
recital de poezie patriotică și un
spectacol muzical-coregrafic.

★

La Cabinetul județean Argeș pen
tru activitatea Ideologică și politicoeducativă din Pitești a avut loc sim
pozionul intitulat „Omagiu conducă
torului iubit" iar la Casa de cultură
a științei și tehnicii pentru tineret
au fost programate spectacolul li
terar-muzical „Omagiu partidului,
omagiu conducătorului iubit" și ex
poziția de
carte
social-politică
„Opera teoretică
a tovarășului
Nicolae Ceaușescu
—
strălucit
exemplu de gîndire revoluționară".

Oamenii muncii de Ia întreprinde
rea de autoturisme „Dacia". între
prinderea „Textila" și Trustul antre
priză generală pentru construcții in
dustriale din Pitești au audiat expu
nerile „Marelui erou al patriei,
omagiul partidului, omagiul Întregu
lui popor",
„Partidul, Ceaușescu,
România — Însemne ale progresului
multilateral al națiunii noastre" și,
respectiv, „O epocă, un conducător,
o țară".
Casele orășenești de cultură din
Cîmpulung-Muscel și Curtea de
Argeș au găzduit simpozioanele
„Nicolae Ceaușescu — o viață de
dicată progresului, înfloririi patriei
și asigurării păcii în lume" și „Din
tezaurul operei, teoretice si practice
a tovarășului Nicolae Ceaușescu",
precum și spectacole omagiale, iar la
Casa de cultură din orașul Topoloveni s-a desfășurat spectacolul literar-muzical-coregrafic
intitulat
„Partidul, Ceaușescu. România — La
mulți ani, iubit conducător !“.

★

La întreprinderea mecanică „Ni
cotină" din Iași a fost prezentată
expunerea „Concepția P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceaușescu privind
procesul revoluționar unitar, neîn
trerupt de dezvoltare a societății so
cialiste românești", după care a avut
loc un recital de poezie patriotică
sub genericul „Slavă patriei și
partidului,
conducătorului
nostru
iubit". Pe platforma Combinatului de
utilaj greu din Iași a fost organiza
tă o manifestare cu tema „Ctitorii
ale Epocii Nicolae Ceaușescu pre
zentate in cărțile noastre de repor
taje", iar Ia Casa de cultură a știin
ței și tehnicii pentru tineret din
aceeași localitate s-au desfășurat lu
crările simpozionului
„Tovarășul
Nicolae Ceaușescu — eminentă
personalitate a poporului român,
făuritor de epocă nouă în dezvolta
rea socialistă a patriei" și s-a deschis
expoziția de fotografii „Al patriei
erou între eroi". Sub semnul acele
iași înalte cinstiri și recunoștințe
față de cel mai iubit fiu al poporu
lui, Ia Școala interjudețeană de
partid din Iași s-a deschis o expozi
ție de artă plastică sub genericul
„Omagiu",
tot aici avînd loc un
spectacol de muzică și poezie pa
triotică.
(Agerpres)
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Insuflețitor raport muncitoresc
Au îndeplinit pianul
pe luna ianuarie

MUREȘ : Livrări
suplimentara la export

VASLUI. Oamenii muncii de la
întreprinderea de materiale izola
toare „PREMI" din Vaslui, rapor
tează îndeplinirea inainte de ter
men a planului pe luna ianuarie la
producția-njarfă industrială, pro
ductivitatea muncii și producția fi
zică. Așa cum ne spunea inginerul
Nicolae Pascu, directorul unității,
pină la finele lunii,, colectivul vas
luian va produce și livra supli
mentar șantierelor de construcție
ale țării peste 200 000 mp mate
riale izolatoare, 300 mc prefabri
cate și, panouri mari din beton și
180 tone vată minerală, sporuri
realizate in întregime pe seama
creșterii productivității muncii și
valorificării superioare a materii
lor prime, materialelor și energiei.
(Petru Nccula).

Chimiștii de pe marea platformă
a combinatului ..Azomureș" din
Tirgu Mureș — colectiv care in
anul precedent a produs și livrat
suplimentar la export produse in
valoare de 144 milioane lei —
și-au asigurat, incă din primele
zile din acest an. ritmuri- superi
oare de lucru. Prin folosirea in
tensivă a complexelor instalații
din dotare, primele săptămîni ale
anului 1988 sint marcate de obți
nerea unor însemnate sporuri de
producție. In perioada care a tre
cut din acest an. lucrătorii de aici
au produs și livrat, in plus față de
sarcinile de plan, pe adresa parte
nerilor externi, îngrășăminte chi
mice și alte produse in valoare de
peste 5 milioane lei.
(Gheorghe
Giurgiu).

SLOBOZIA. Oamenii muncii de
pe platforma Combinatului de în
grășăminte chimice Slobozia rapor
tează că printr-o exploatare judi
cioasă a tuturor instalațiilor, prin
întărirea ordinii și disciplinei în
intreaga . activitate
desfășurată,
s-a reușit îndeplinirea sarcinilor
pe luna ianuarie Ia uree si azotat
de amoniu. Ca rezultat firesc al
modernizărilor 1 și îmbunătățirilor
aduse instalațiilor, producția reali
zată de la Începutul lunii ianuarie
și pină in prezent este mai mare
cu 10 la sută decit cea obținută in
aceeași perioadă a anului trecut.
(Mihai Vișoiu).

ROȘIORI DE VEDE :
Contractele exemplar
onorate

BÎRLAD : Produse
peste prevederi
Hotărit să amplifice bunele
rezultate obținute la export in
anul precedent, puternicul co
lectiv de oameni
ai muncii
de la întreprinderea de rulmenți
din Birlad. realizind la un inalt
nivel calitativ și livrind ritmic
produsele către partenerii din cele
peste 70 de țări ale lumii, și-a ono
rat in devans prevederile de plan pe
cele două decade ale lunii ianua
rie. Pregătirea și lansarea din timp
a fabricației. înnoirea continuă a
produselor realizate la nivel tehnic
mondial și urmărirea zilnică a for
mării și expedierii loturilor au dat
posibilitatea colectivului birlădean
să livreze cu 3 la sută mai multi
rulmenți și să creeze condițiile ca
planul Ia acest indicator pe prima
lună a celui de-al treilea an al
cincinalului să fie îndeplinit cu
citeva zile mai devreme. (Petru
Nccula).

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii India, luni a avut loc în
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea și
Asociația de prietenie româno-lndiană, în cadrul căreia au fost prezen
tate impresii de călătorie din această
țață și a fost Vizionat un film docu
mentar indian.
Au participat membri a! conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de prie
tenie româno-indiană, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
un numeros public.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii India la București.
(Agerpres)

Colectivul
întreprinderi!
me
canice de material rulant din ora
șul Roșiori de Vede — care a în
cheiat anul trecut eu importante
depășiri ale sarcinilor de plan la
export — a acționat și în perioada
ce a trecut din luna ianuarie cu
înaltă
responsabilitate muncito
rească pentru onorarea exemplară
a contractelor cu partenerii eXterfii. Ca urrrfare a măsurilor în
treprinse pentru buna desfășurare
a activității - in formații specializa
te in producția de export, întări
rea asistenței tehnice in. toate
schimburile, imbunătățirea calității
și ridicarea parametrilor funcțio
nal} la echipamentele, instalațiile
și piesele de schimb fabricate aici,
au fost realizate și depășite preve
derile programului de fabricație a
produselor pentru export. (Stan
Ștefan).

COMARNIC : O nouă
capacitate de producție
La întreprinderea ..Vulturul" din
Comarnic a fost dată în funcțiune
o nouă și modernă capacitate de
producție destinată producerii de
noi sortimente de mase și betoane
refractare, precum și ceramică teh
nică refractară necesară industriei
chimice. metalurgice, siderurgice,
în toate sectoarele calde din uni
tățile industriale ale economiei na
ționale. Noua unitate, cu o capaci
tate de 5 ori mai mare decit cea
existentă, dotată cu utilaje de
înaltă tehnicitate și complexitate.

tv
20,00 Telejurnal
20,30 Cu sentimente de aleasă cinstire,
dragoste și recunoștință.
Docu
mentar (color)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 26 ianuarie, ora 20 — 29
ianuarie, ora 20. în țară : Vremea va
continua să se încălzească ușor, Iar
cerul va fi variabil, mai mult noroa
în vestul, centrul și nordul țării, unde,
la începutul intervalului.
vor cădea
precipitații locale sub formă de ploa
ie. în nord-estul țării ,șl la munte, pre
cipitațiile vor f’i și sub formă de nin
soare șl lapovițâ. în celelalte regiuni,

produse in întregime de industria
românească, satisface in totalitate
necesitățile de produse refrac
tare ale beneficiarilor din întreaga
țară. înlocuind importul. (Ioan Ma
rinescu) .

ARAD : Preocupări
susținute pentru înnoirea
producției
Puternic mobilizați de hotăririle
Conferinței Naționale a partidului,
de orientările și sarcinile date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. oa
menii muncii de la intreprinderea
textilă „UTA" Arad depun eforturi
susținute in vederea Îndeplinirii
indicatorilor de plan și realizării
unor produse noi. de calitate su
perioară, De la începutul acestui
an s-au realizat 7 produse noi des
tinate fondului pieței și exportu
lui. In acest an, renumita între
prindere arădeană va mai introdu
ce în fabricație alte. 21 de articole
noi. realizate in sute de desene si
poziții coloristice. Gradul de în
noire a producției în anul în curs
va fi de 51 la sută, cu 10 procente
mai mare decit în 1987. (Tristan
Mihuța).

CLUJ-NAPOCA : O nouă
linie de mașini
de rectificat
La Fabrica de mașini de rectifi
cat „NAPOMAR" din Cluj-Napoca
s-a realizat o nouă linie de mașini
de rectificat fără centre pentru
prelucrarea reperelor de la cutia
de. viteză a autoturismelor Oltcit.
Această mașină, care lucrează în
ciclu automat, asigură o înaltă
productivitate și precizie de prelu
crare a pieselor. Noua realizare
tehnică” a acestei unități construc
toare de mașini este rezultatul
eforturilor întreprinse pentru în
noirea și modernizarea producției,
pentru reducerea importurilor. în
cel 15 ani care au trecut de la con
struirea fabricii — ne-a spus inginerul-șef Tănase Rațiu — au fost
asimilate și fabricate aici 45 tipuri
noi de mașini de rectificat ' plan,
orizontal, rotund, interior, fără
centre, pentru rectificat roți dința
te și altele, de nivel tehnic ridicat,
care asigură prelucrări de înaltă
precizie. La realizarea lor au con
tribuit colective de cercetare și in
ginerie tehnologică de profil și ale
Institutului politehnic din Cluj-Na
poca. (Marin Oprea).

20.50 Din Inima poporului — Omagiu
Eroului Intre eroi. Spectacol literar-muzlcal-coregrafic realizat de
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste In colaborare cu Radioteleviziunea Română (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ploi izolate. Vîntul va sufla slab pină
Ia moderat, cu unele intensificări tre
cătoare la munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 4 și
plbs 6, grade, izolat mal coborîte în
prima noapte, iar cere maxime . intre
zero și io grade, izolat mai ridicate.
La începutul intervalului, condiții fa
vorabile formării poleiului. Local, în
centrul țării, ceață. în București : Vre
mea va continua să se
încălzească
ușor, Iar cerul, va fi variabil, favorabil
ploii slabe de scurtă durată în prima
parte a intervalului. Vîntul va sufla
slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor oscila între minus 2 și plus
3 grade, iar cele maxime între 4 și 8
grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Șoisprezecimile de fîncld de „Cupei României"
Ieri s-a efectuat tragerea la sorți
meciurilor din cadrul „16-imilor"
de finală ale ,;Cupei României" la
fotbal, competiție ce se desfășoară
sub genericul „Daciadei".
Iată programul jocurilor : F.C. Ma
ramureș Baia Mare — Politehnica
Timișoara ; Olimpia I.U.M.
Satu
Mare — Universitatea Cluj-Napoca ;
Oțelul oraș Dr. Petru Groza — Uni
versitatea Craiova ; Carpați Agnita
— Sportul studențesc ; C.S.M. Re
șița — F.C.M. Brașov ; Unirea Urziceni — Corvinul Hunedoara ; Voin
ța București — Steaua București ;

Gloria Pandurii Tg. Jiu — S.C. Ba
cău ; Gloria Bistrița — Victoria
București ; Montana Sinaia — Dina
mo București ; C.F.R. Pașcani —
Flacăra Moreni ; Rapid București —
A.S.A. Tg. Mureș ; Granitul Babadag — F.C. Argeș Pitești ; Petrolul
Ploiești — Oțelul Galați : Partizanul
Bacău — F.C. Olt. ; F.C.M. Progresul
Brăila — C.S.M. Suceava.
Partidele se vor disputa la 28 fe
bruarie, ora 13, pe terenurile pri
melor echipe, cu excepția meciului
Voința București — Steaua Bucu
rești, programat în ziua de 24 fe
bruarie.

★
O Campionatul european masculin
de patinaj viteză s-a încheiat la
Haga cu victoria suedezului Thomas
Gustafson, care a totalizat la poliatlon 167,735 puncte. Pe locurile ur
mătoare : olandezii
Leo Visser
(169.478 puncte) șl Gerard Krcmkers
(170.768 puncte). In ultima zi a com
petiției, Thomas Gustafson a ciștigat
probele de 1 500 m (2’00”07/100) și
10 000 m (15’01”69/100).
© In Sala sporturilor din Tg. Mu
reș au luat sfirșit întrecerile ediției
a 6-a a concursului de.tenis de masă
„Top-12" pentru seniori. La feminin,
pe primul loc s-a situat Otilia Bădescu (Spartac C.S.Ș. 1 București),
cu 11 victorii, urmată in clasamentul
final de Kinga Lohr (Constructorul
I.J.G.C.L. Tg. Mureș) și Maria Alboiu (Metalul C.S.Ș. Rm. Vilcea) —

★
cu cîte 9 victorii. Turneul masculin
a fost ciștigat de Călin Creangă (Sti
cla C.S.Ș. Bistrița) — 10 victorii, ur
mat de Andras Fejer (C.S.Ș. Tehnoutilaj Od. Secuiesc) și Vasile Florea (Universitatea A.S.A. Craiova) —
cu cite 9 victorii.
® Intr-un meci internațional ami
cal de hochei pe gheață disputat la
Oslo, selecționata U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 8—1 (3—1, 4—0,
1—0) echipa Norvegiei.
• Proba de ștafetă 4X7,5 km din
cadrul concursului internațional de
biatlon ,.Cupa Dinamo Brașov", dis
putată pe Valea Rișnoavei, a fost
ciștigată de echipa Dynamo Zinnwald (R.D. Germană), cu timpul de
lh38'. Pe locul doi s-a clasat forma
ția Dinamo Brașov (lh45’23”).
• Cu prilejul concursului atletic

SUCCES ATLETIC ROMANESC
IN CANADA
în cadrul concursului internațional
de atletism desfășurat în orașul ca
nadian Sherbrooke, contînd pentru
„Marele Premiu I.A.A.F.". sportiva
româncă Doina Melinte a ciștigat
proba de 1 000 m in 2’38”45/100.
Cursa masculină de 60 m plat a
revenit recordmanului mondial Ben
Johnson (Canada), înregistrat cu
timpul de 6’’47/100. Alte rezultate din
concursul masculin : 1 500 m : Char
les .Cheryot (Kenya) — 3’47” 75/100 ;
săritura în înălțime : Hollis Conway
(S.U.A.) — 2,30 m ; 60 m garduri :
Mark MkKoy (Canada) — 7”62/100.

★
de sală de la Vilnius, sportivul so
vietic Rodion Gataulin (22 de ani) a
Stabilit cea mai bună performanță
mondială a sezonului la săritura cu
prăjina : 5,90 m.
• Cu prilejul unul concurs inter
național disputat la Munchen. atleta
vest-germană Iris Plotzizka a stabi
lit cea mai bună performanță mon
dială a sezonului in proba de arun
care a greutății : 20,17 m.
• Proba masculină de
ștafetă
4X7,5 km din cadrul concursului de
biatlon de la Anterselva (Italia),
contînd pentru „Cupa Mondială", a
revenit echipei R.D. Germane, înre
gistrată cu timpul de lh 26T2”4/10.
Pe locurile următoare s-au situat
selecționata secundă a R.D. Germa
ne (lh 26'42”2/10) și formația Nor
vegiei (lh 27’27”V10).

............ ..... .............. T~

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, Sala ma
re) : Xoneștii — 18 ; (sala Amfiteatru):
Campionul — 18 ; (sala Atelier) : Au
tograf — 18
© Opera Română (13 18 57) : Recital
extraordinar de canto și balet — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Leo
nard -r- 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 18 : (sala Grădina Icoa
nei, HI 95 44) : Cîntec despre mine în
sumi — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara*
14
(59 31 03,
sala Maghetu) :
Amintirile
Sarei
Bernhardt — 18 ; (sala Studio) : Craii
do curtea veche - — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18
0 Teatrul Mic (14 79 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 18
0 Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
0 Teatrul satiric-muzicar „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste
la prima vedere — 18
© Ansamblul artistic „Raosodia Ro
mână" (13 13 00) : Cintă ciocirlie — 13
A Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero Ia purtare — 9 ; Albă ca
Zăpada și cei 7 pitici — 18

0 Teatrul „Țăndărică" (1*5 23 77. sala
Victoria) : Boroboață — 10 : Oul bu
clucaș — 15 ; (sala
Cosmonauților,
11 12 04) : Petrică șl Lupul — 15
0 Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30
0
Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Stress — 18,30

cinema
0 Grupaj de

filme documentare :
„Partidul, Patria, Poporul" ; „Româ
nia — Ceaușescu — Pace" și artistice:
„Cale liberă": PATRIA (11 86 25) —
9; 11: 13: 15; 17: 19
0 Timp eroic pe plaiuri de legende
— 16 ; O zi la București — 9; 11; 13;
19 : SCALA (11 03 72)
© Un drum pentru milenii — Trepte ;
Pădureanca: VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
0 Un drum pentru milenii — Gene
ze ; Cale liberă : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19 0 Ani eroici ; Vulcanul stins — 17;
19, Program de animație românească
— 9: 1.1; 13: 15: DOINA (16 35 38)
0 Simboluri ; Unde ești copilărie :
PACEA (71 30 85) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 Omul țării; Pădurea de fagi : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 13; 17; 19

0 însemne ale înaltei prețuiri ; Tran
dafirul galben :
BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17; 19
0 Un drum pentru milenii — Ultimul
frac. Primăvara bobocilor :
ARTA
(21 31 86) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
0 Palatul soarelui pentru copii ; Ac
țiunea „Autobuzul" : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17; 19
0 Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI
(15 6151) — 9: 11; 13; 15; 17: 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 17; 19,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
0 Misiune specială : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8.30; 10,15; 12; 14; 16; 18;
29. EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11 ; 13;
15: 17; 19. FAVORIT (45 31 70) — 9;
.11; 13: 15: 17: 19
0 Secretul sistemului de
alarmă :
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Vinătorul de șerpi : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
0 Miss Iugoslavia : LUMINA (14 74 16)
— 9; II; 13; 15; 17; 19
A Cucoana
Chirița :
FERENTARI
(80 49 85) — .15: 17; 19
0 Liceenii* STUDIO (59 53 15) — 10;
12,30; 15; 17; 19
0 Vulcanul stins: POPULAR (35 15 17)
15; 17; 19
0 B. D. în alertă t MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19

Pentru interzicerea tuturor experiențelor nucleare
Simpozion international la Roma
ROMA 25 (Agerpres). — Participanții la un simpozion internațional
asupra interzicerii experiențelor nu
cleare. desfășurat' la Roma, au cerut
Statelor Unite și Uniunii Sovietice
să înregistreze noi progrese pe ca
lea eliminării .armamentului nuclear.
Este important să se înregistreze
progrese și in problema interzicerii

experiențelor nucleare, participant!!
apreciind că ar fi de dorit să fie
declarat un moratoriu in acest do
meniu, chiar înainte de încheierea
unui acord asupra interzicerii gene
rale și totale a experiențelor nuclea
re.' Simpozionul a fost organizat de
Centrul italian de documentare in
problemele dezarmării.

În favoarea unei largi colaborări latino-americane
CARACAS 25 (Agerpres!. — La
sediul din Caracas al Sistemului
Economic Latino-American (S.E.L.A.)
s-a desfășurat o reuniune consacra
tă examinării modalităților de depă
șire a crizei cu care ' se confruntă
țările Americii Latine. Reprezentan
ții a nouă organisme economice re
gionale au convenit cu acest prilej
să conlucreze intr-un efort, mai efi
cient. vizind soluționarea probleme

lor, subliniind necesitatea creșterii
rolului S.E.L.A. în promovarea co
operării și unității latino-americane.
La reuniune au <ost prezenți dele
gați din partea Comisiei Economice
a O.N.U. pentru America Latină
(C.E.P.A.L.), Asociației latino-ame
ricane de integrare (A.L.A.D.L), Pie
ței comune Caraibien'e (CARICOM),
Juntei Acordului de la Cartagena
(JUNAC) etc.

Opoziție în Congresul S.U.A. față de reînnoirea

ajutorului acordat forțelor antisandîniste
WASHINGTON 25 (Agerpres). —
Alți membri ai Congresului Statelor
Unite au anunțat, zilele acestea, că
se ooun ferm reînnoirii ajutorului
acordat forțelor contrarevoluționare
antisandiniste. Astfel, David Bonior.
membru al Camerei Reprezentanți
lor. a declarat, intr-un interviu acor
dat ziarului ..New York Times" :
Dacă contrarevoluționarii ar primi
un nou sprijin din partea S.U.A.,
procesul de pace in America Cen
trală ar fi înăbușit. Cei cinci pre
ședinți din America Centrală și-au
reafirmat, recent, hotărirea lor de a
promova pacea și democrația in zonă
pe calea dialogului și a negocierilor.
a spus Bonior. La rindul său. Lee
Hamilton, de asemenea membru al
Camerei Reprezentanților, s-a pro
nunțat pentru ’ sistarea asistentei acordate forțelor contrarevoluționara
antisandiniste.
Aceste luări de atitudine se adau
gă opiniilor exprimate de un grup
de 18 membri ai Camerei Reprezen
tanților a Congresului, care au tri
mis președintelui Ronald Reagan o
scrisoare subliniind că un nou aju
tor cu o astfel de destinație va re
prezenta o amenințare la adresa pă
cii în America Centrală.

MANAGUA 25 (Agerpres). — Un
avion de tipul ,.DC-6“, aparținînd
forțelor contrarevoluționare, a fost
doborit de unitățile sandiniste de âpărare antiaeriană deasupra terito
riului national, intr-o regiune situată
in apropierea frontierei cu
Costa
Rica — informează agenția nicaraguană ANN. Dintre membrii echipa
jului, unul a fost capturat, iar trei
au pierit. Se menționează că la bor
dul aparatului, care avea misiunea
de a aproviziona grupările antisan
diniste, se aflau materiale militare,
medicamente, alte produse destinate
acestora.
MANAGUA 25 (Agerpres). — în
cursul ciocnirilor care s-au produs,
in ultimele 72 de ore. intre forțe ale
Armatei Populare Sandiniste și efec
tive ale forțelor ..contras" care ac
ționează în departamentele Matagalpa și Jinotega din regiunea de
nord a Nicaraguei, 33 de mercenari
contrarevoluționari
și-au pierdut
viața, alți 10 fiind răniți — transmi
te agenția Prensa Latina, citind un
comunicat al Ministerului nicaraguan
al Apărării, dat publicității la Ma
nagua.

Reuniunea miniștrilor agriculturii
din țările membre ale C.E.E.
BRUXELLES 25 (Agerpres). —
Miniștrii agriculturii din țările mem
bre ale C.E.E., întruniți în sesiune
la Bruxelles, au reluat In dezbatere
o serie de probleme spinoase, răma
se in suspensie din cursul anului
trecut, printre care fixarea preturi
lor comunitare la produsele agricole
pentru campania 1988—1989 și poli
tica bugetară a Pieței comune.
Miniștrii au ajuns, după 40 de ore
de dezbateri, la un consens privind
reducerea cheltuielilor bugetare în
sectorul agricol cu 380 milioane do
lari in anul 1988 și cu 1 miliard ds
dolari în 1989.
O nouă reuniune a miniștrilor
agriculturii va avea loc în zilele de
8 și 9 februarie, în vederea realiză
rii unui compromis asupra ansam
blului problemelor in perspectiva

Intîlniril șefilor de stat sau de gu
vern ai țărilor membre ale C.E.E.,
programată să se desfășoare la
Bruxelles în zilele de 12 și 13 fe
bruarie.

BRUXELLES 25 (Agerpres). — La
Bruxelles a început, luni, sesiunea
Consiliului Ministerial al C.E.E.,
consacrat pregătirii întllnirii Ia nivel
înalt a „celor 12“, programată să se
desfășoare în capitala belgiană în zi
lele de 11 și 12 februarie.
După cum relevă agenția -EFE,
în centrul dezbaterilor miniștrilor
de externe se află o serie de pro
bleme controversate, între care pre
conizata reformă financiară.

TOKIO 25 (Agerpres). — Prlmullor valutar-financiare, pentru redu
ministru al Japoniei, Noboru Ta
cerea uriașului excedent al balanței
keshita, a prezentat în Dietă pro
comerciale in relațiile cu S.U.A. și
gramul guvernamental, cu prilejul
Piața comună — principală sursă de
reluării lucrărilor din acest an a fo
tensiune cu acești parteneri.
rului legislativ — transmit agențiile
Kyodo și T.A.S.S. în planul politi
TOKIO 25 (Agerpres). — Guvernul
cii interne, premierul japonez a de
japonez a aprobat planul economic
clarat că guvernul său va acționa
pentru viitorul an fiscal, care începe
pentru o creștere economică stabilă,
la 1 aprilie 1988. Planul prevede o
pentru realizarea reformei fiscale
rată a inflației de 3.8 la sută, un ritm
prin introducerea de noi impozite
de creștere al cheltuielilor publice
indirecte. De asemenea, Takeshita
de 1.7 Ia sută. Excedentul balanței
s-a referit la necesitatea creșterii
comerciale urmează a scădea de la
rolului tării sale pe plan regional și
92 miliarde la 81 miliarde dolari.
international, la aportul acesteia la
Creșterea produsului național brut
pacea întregii lumi. în context, pre
este fixată la 4,8 la sută.
mierul nipon a reafirmat hotărirea
guvernului său de a respecta în con
Mai multe bănci comerciale japo
tinuare principiile politicii nenucle
neze au hotărit să reducă cu 0.2 Ia
are practicate după al doilea război
sută rata
dobînzilor preferențiale,
mondial. Pe de altă parte. Takeshita » care se va situa la nivelul de 5,5 la
a afirmat că va depune eforturi
sută. Măsura urmărește o stimulare
pentru asigurarea stabilității plețea investițiilor productive.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Liga Arabă condamnă acțiunile represive ale Israelului in
teritoriile ocupate • In sprijinul unei conferințe internaționale
de pace

CAIRO 25 (Agerpres). — într-un
interviu acordat ziarului saudit ..Al
Yom“, președintele Egiptului. Hosni
Mubarak, a declarat că o conferință
internațională de pace in Orientul
Mijlociu trebuie să permită solutio
narea justă și cuprinzătoare a pro
blemelor Orientului Mijlociu și să
aducă pace și stabilitate în regiune.
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Comitetul celor nouă state pentru
problema palestiniană.
din cadrul
mișcării de nealiniere, s-a reunit —
la nivel de ambasadori — la sediul

Domnului RAMASWAMY VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

NEW DELHI
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India, aniversarea proclamării
republicii, imi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Consiliului
de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, cele
mai calde felicitări și alese urări.
Exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor realizate în timpul vizitei
efectuate la începutul anului trecut în tara dumneavoastră, relațiile de
strinsă prietenie și colaborare fructuoasă dintre România și India vor cunoaște
o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.
Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mal bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul indian
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-minlstru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu. a trimis primului-ministru al Republicii India.
Rajiv Gandhi, o telegramă cu prile
jul zilei naționale a acestei țări,
prin care îi transmite calde felicitări
La 26 ianuarie, po
porul indian sărbăto
rește Împlinirea a 33
de ani de la procla
marea republicii, marcind cu acest prilej
unul dintre cele mai
importante momente
ale luptei sale pentru
libertate și progres.
Așa cum se știe, actul
din 1950 a consolidat in
dependenta dobîndită,
cu trei ani mai devre
me, deschizînd calea
unor ample transfor
mări
economico-sociale, grație cărora
marele stat din Asia
(suprafața — 3 280 483
kmp : populația — cir
ca 750 milioane de lo
cuitori) și-a schimbat
radical
înfățișarea.
Dacă in momentul
proclamării republicii.
India purta din plin
urmele înapoierii lă

din New York al Națiunilor Unite
pentru a analiza situația din terito
riile ocupate de Israel, reafirmînd
solidaritatea deplină a mișcării de
nealiniere cu lupta poporului pales
tinian împotriva ocupației.
Din comitetul menționat fac parte
Algeria. Bangladesh. -Cuba. India,
Iugoslavia, O.E.P., Senegal. Zambia
și Zimbabwe.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Mi.nistrul vest-german de externe,
Tîans-Dietrich Genscher, și-a înche
iat vizita in Israel. într-o declarație
făcută presei la plecare, Genscher,
vorbind in numele C.E.E.. a expri
mat profunda îngrijorare în legătură
cu deteriorarea situației din terito
riile arabe ocupate, apreciind că o
Conferință internațională in proble
ma Orientului Mijlociu ar constitui
un cadru adecvat pentru solutio
narea situației din zonă — informea
ză Qatar News Agency.

TUNIS 25 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
YaSser Arafat, s-a întîlnit la Tunis
cu secretarul Comitetului Popular
General al Biroului de legături ex
terne al Marii Jamahirii Arabe Li
biene Populare Socialiste, Jadallah
Azouz El-Talhi, care a participat la
lucrările Consiliului ministerial el
Ligii Arabe,
După cum a anunțat agenția
W.A.F.A., în cadrul întrevederii au
fost discutate situația din teritoriile
ocupate șl modalitățile de sprijinire
a populației palestiniene.

și cele mai bune urări de sănătate si
fericire personală. în telegramă se
exprimă convingerea că prin efor
turi comune se va da o nouă am
ploare relațiilor de prietenie și coo
perare dintre țările noastre.

sate de colonialiști, as
tăzi ea dispune de ra
muri industriale mo
derne. ca siderurgia,
construcțiile de ma
șini. energetica, in
dustria chimică, pro
ducția industrială în
ansamblul ei fiind as
tăzi de peste șase ori
și jumătate mal mare.
S-au Înregistrat, de
asemenea, succese in
dezvoltarea agricultu
rii, învățămîntului, ști
inței și culturii.
Animat de sentimen
te de sinceră prietenie
față de popoarele care
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, poporul român
urmărește cu viu inte
res succesele obținute
de poporul indian în
direcția întăririi inde
pendenței și a făuririi
unei vieți mai bune.

între Republica Socia
listă România și Re
publica India s-au sta
tornicit
relații
de
strinsă colaborare, care
cunosc o evoluție as
cendentă. O contribu
ție hotărîtoare la dez
voltarea . colaborării
româno-indiene au adus-o convorbirile la
nivel înalt prilejuite de
vizitele președintelui
Nicolae Ceaușescu în
India, ca și de întîlnirile sale cu liderii
indiehi la București,
întîlniri care prin acordurile și înțelege
rile convenite au des
chis ample perspective
conlucrării bilaterale
pe cele mal diverse
planuri, in avantajul
celor două țări și po
poare. al cauzei păcii,
progresului și înțele
gerii internaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI
Domnului NINIAN STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei

CANBERRA
Cu ocazia Zilei naționale a Australiei, îmi este deosebit de plăcut să vă
adresez calde felicitări, Împreună cu cele mai buna urări de sănătate și feri
cire personală.
Doresc poporului australian progres și prosperitate continuă.

NICOLAE CEAUȘESCU

In pregătirea Intîlniril
la nivel inalt a „celor 12”

Programul noului guvern japonez

TUNIS 25 (Agerpres). — La Tunis
s-au incheiat lucrările sesiunii ex
traordinare a Consiliului ministerial
al Ligii Arabe, consacrată examină
rii situației din teritoriile ocupate
de Israel. Participanții au adoptat
un document prin care se exprimă
sprijinul fată de lupta poporului pa
lestinian și se lansează Consiliului
de Securitate al O.N.U. apelul de a
lua măsurile necesare in vederea în
cetării ocupației israeliene. Totodată,
sint condamnate acțiunile represive
ale forțelor israeliene de ocupație,
politica Israelului de expulzare a
palestinienilor din teritoriile ocupate
și de creare de așezări israeliene in
aceste teritorii.
Totodată, s-a hotărit crearea unui
comitet special care să elaboreze un
plan comun de acțiune arab in ac'eastă problemă și să aibă contacte,
la O.N.U. și alte organizații inter
naționale, în vederea convocării unei
conferințe internaționale de pace în
Orientul Mijlociu.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDIA

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul australian
evocă astăzi momentul
debarcării, cu două
secole in urmă, pe această
insulă-continent, a primilor co
lon! veniti din insule
le britanice, care au
pus bazele unei așe
zări. ce avea să devi
nă. apoi. Australia zi
lelor noastre.
Condițiile favorabi
le de sol și climă au
permis ca pe aceste
meleaguri să se dez
volte puternic agri
cultura și mai ales
creșterea animalelor,
in perioada de după
cel de-al doilea război
mondial cunoscind un
salt spectaculos și in
dustria extractivă —
exploatări de bauxită.

minereu
de
fier,
plumb, zinc, cupru,
uraniu ș.a. — conco
mitent cu crearea unor
importante unități din
domeniul construcții
lor de mașini, chimiei,
electronicii și electro
tehnicii.
în ultimii ani s-a
făcut tot mai simțită
participarea tării la
ansamblul vieții inter
naționale. fiind apre
ciată poziția guvernu
lui de la Canberra în
problemele dezarmării
și extinderii zonelor
denuclearizate.
După 1968. cînd în
tre România și Aus
tralia s-au stabilit re
lații diplomatice, co
laborarea dintre cele
două țări a cunoscut o

dezvoltare
continuă.
Așa cum s-a ară
tat și cu prilejul
primirii,
anul tre
cut. de către tovarășul
Nicolae 'Ceaușescu, a
delegației conduse de
primul-ministru
al
statului australian
Queensland,
există
încă largi posibilități
pentru extinderea pe
mai departe a rapor
turilor pe multiple
planuri dintre cele
două țări și popoare.
Adîncirea continuă a
conlucrării
românoaustraliene corespun
de, neîndoios, pe de
plin, intereselor reci
proce. afirmării telu
rilor păcii și înțelege
rii în lume.

Dezvoltarea economică și socială
a U.R.S.S. în 1987
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La
Moscova a fost dat publicității co
municatul Comitetului de Stat
al
U.R.S.S. ppntru statistică privind
rezultatele indeplinirii planului de
stat de dezvoltare economică șl so
cială pe anul 1987. în document se
relevă că în industrie volumul pro
ducției și productivitatea muncii au
crescut în conformitate cu ritmurile
stabilite. Pentru prima oară după
multi ani. întregul, spor de produc
ție s-a realizat pe baza creșterii pro

ductivității muncii.
fără creșterea
numărului salariatilor din ramurile
producției materiale.
Totodată, menționează comunicatul
citat de agenția T.A.S.S.. în unele
ramuri ale economiei naționale nu
s-a reușit lichidarea rămînerilor în
urmă, o creștere stabilă a produc
ției. Ritmul mai redus de creștere
a venitului national fată de plan a
fost determinat și de neindeplinirea
planului de micșorare a cheltuielilor
materiale.

O declarație a M.A.E. al R.P.D. Coreene
PHENIAN 25 (Agerpres). — într-o
declarație a reprezentantului M.A.E.
al R.P.D. Coreene, dată publicității
de agenția A.C.T.C.,
se arată că,
începind de la 1 februarie, vor inceta
intîlnlrile reprezentanților coreeni
cu diplomați americani, nu va mai
fi admisă intrarea în țară â per
soanelor de, cetățenie americană și
vor fi sistate negocierile cu S.U.A.

asupra repatrierii rămășițelor pămîntești ale soldaților americani mort!
în timpul războiului din Coreea.
Declarația subliniază că măsura a
fost luată în urma instituirii unor
sancțiuni de către S.U.A. împotriva
R.P.D. Coreene, sub pretextul „com
plicității" acesteia la dispariția, în
noiembrie 1987, a unui avion civil
sud-coreean.

Cereri pentru sancțiuni ferme
împotriva politicii de apartheid
ROMA 25 (Agerpres). — într-un
interviu acordat ziarului italian „La
Repubblica", președintele Zambiei,
Kenneth Kaunda. care se află într-o
vizită oficială la Roma, a declarat
că apartheidul constituie principala
problemă externă cu care se con
fruntă tarile africane din „prima li
nie". El a adăugat că atacurile mer
cenarilor sud-africani provoacă dau
ne enorme infrastructurilor din ță
rile africane, distrugînd poduri, dru
muri. căi ferate, pentru a menține
astfel aceste state dependente eco
nomic de R.S.A.
Kenneth Kaunda. relevind necesi
tatea eliminării politicii și practici
lor apartheidului, s-a pronunțat
pentru impunerea unor sancțiuni eficiente contra regimului de la Pre
toria.

LUANDA 25 (Agerpres). — Tru
pele sud-africane continuă să desfă
șoare acțiuni ofensive în sudul Angolei, a declarat un purtător ds
cuvint al Ministerului Apărării. El a
precizat că interventionist!! sint sus

ținuți ds unități de blindate și că
artileria sud-africană a bombardat
orașul Cuito și poziții ale armatei
angoleze din apropierea acestei lo
calități.

HARARE 25 (Agerpres). — La
Harare Se desfășoară lucrările unui
seminar consacrat situației copiilor
din sudul Africii.
Viitorul pașnic al copiilor din su
dul continentului african poate fi
garantat numai in condițiile lichidă
rii regimului de apartheid din Re
publica Sud-Africană și ale renun
țării de către regimul de la Pretoria
la politica de destabilizare a situa
ției din țările africane „din prima
linie", au relevat în intervențiile lor
vorbitorii. S-a subliniat că bandele
de mercenari, aflate în solda regi
mului de la Pretoria, care acționea
ză în special în Angola și Mozambic, provoacă uriașe daune sistemu
lui de asistentă medicală în țările
respective, facilitînd proliferarea
maladiilor lnfectioase care provoacă
moartea unui mare număr de copii.

'
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Strălucitei opere și activități politice a președintelui
României socialiste - înaltă apreciere internațională
Apariția în Italia a volumului:

„NICOLAE CEAUȘESCU. Romania, socialism,
colaborare, pace“
ROMA 25 (Agerpres). — Un nou volum intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU.
România, socialism, colaborare, pace" a văzut lumina tiparului în Italia.
Apărută în Editura „Carlo Longo — Settegiorni", lucrarea se adaugă
altor numeroase volume ce reflectă gîndirea teoretică și activitatea prac
tică ale președintelui României, constituind o expresie grăitoare a înal
tului prestigiu și a deosebitei prețuiri de care se bucură în Italia con
tribuția strălucită a șefului statului român la promovarea cauzei păcii,
a dezarmării și securității internaționale, activitatea sa neobosită consa
crată dezvoltării multilaterale a României socialiste.

Prefața la volum, semnată de
NILDE IOTTI, președintele Came
rei Deputaților a Parlamentului
italian, evidențiază că, atit in dez
voltarea construcției socialiste in
România, cit și în politica externă
a țării noastre se reflectă concep
ția, mereu prezentă in gindirea și
în activitatea președintelui
Nicolae Ceaușescu. care vizează in
staurarea unor raporturi priete
nești nu numai cu țările socialiste,
ci și cu statele din Occident, dată
fiind necesitatea de a se edifica
pacea printr-o politică de destin
dere în relațiile
internaționale,
prin efortul constant de a orienta
aceste relații totdeauna spre cola
borare și niciodată spre confrun
tări militare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— remarcă autoarea prefeței —
„consideră necesar să se acționeze
pentru făurirea unei Europe unite,
prospere și pașnice, bazată pe res
pectarea sistemelor social-politice
ale fiecărei țări, a unei Europe a
păcii și colaborării, fără arme și
războaie, care să-și dirijeze efortu
rile spre realizarea progresului, a
prosperității". „Sint convinsă —
scrie Nilde Iotti — că și din lec
tura acestui volum al președintelui
Nicolae Ceaușescu se desprinde
constatarea, tot mai răspindită, că
socialismul, pentru a fi mereu viu
și a se dezvolta, este și trebuie să
fie, pe deplin și in mod convingă
tor, un sistem deschis transformă
rilor înnoitoare și cu capacitatea
permanentă de a răspunde noului
ce se afirmă in economie și in so
cietate. Aceasta este o trăsătură
comună tuturor țărilor democrati
ce, dar ea trebuie să dobindească
o mai mare semnificație pentru ță
rile care construiesc și luptă pen
tru socialism, deci pentru o socie
tate care trebuie să situeze in cen
trul preocupărilor omul cu nevoile
sale reale și istorice, cu afirmarea
spiritului său creator, fără nici o
discriminare".
Numele președintelui
Nicolae Ceaușescu — relevă, in
tr-o amplă introducere, publicis
tul CARLO LONGO, directorul
Editurii „Settegiorni" — este bine
cunoscut pe plan internațional și
este un fapt că România, altădată
puțin cunoscută în restul lumii,
s-a afirmat în perioada postbelică
pe arena mondială tocmai datorită
președintelui său. într-un răs
timp scurt, președintele
Nicolae Ceaușescu a dobîndit renumele unei personalități cu ve
deri novatoare, cutezătoare,
ale
unui om de stat care —■ refuzînd
dogme și judecăți prestabilite —
manifestă un remarcabil simț poli
tic. eliminînd, in analizele sale, as
pectele minore,
necaracteristice
pentru a ajunge direct la esența
proceselor și fenomenelor din viața
internațională. Au trecut peste 22
de ani de cînd conduce cu înțe
lepciune destinele poporului său,
ale țării, uriașa operă de ridicare
a patriei sale pe noi trepte de ci
vilizație și progres. Toți acești ani
reprezintă o perioadă distinctă și
atit observatorii interni ai po
liticii româhești, cit și cei ex
terni sint de acord că Epoca
Nicolae Ceaușescu, în plin avînt,
este perioada cea mai rodnică și
productivă în dezvoltarea socialeconomică a României moderne.
Pe plan extern, președintele
Nicolae Ceaușescu a ridicat la cote
înalte prestigiul României, contri
buind la o nouă politică de solida
ritate internațională și demonstrind
civilizația unei societăți socialiste
înscrise pe orbita unei culturi și
politici de apropiere și înțelegere.
A făcut-o cu demnitate, răsturnînd
scheme, dovedind realism și creati
vitate.
în Italia sint urmărite cu res
pect și simpatie opera președinte
lui Nicolâe Ceaușescu. rolul jucat
de România și do președintele său
pe arena mondială. Această diplo

mație coerentă și subtilă se înte
meiază pe respectarea egalității
națiunilor, mari sau mici, care do
resc să trăiască în pace și în condi
țiile coexistenței pașnice, în cel
mai bun cadru de dezvoltare a fie
căreia, se arată în continuare.
Aportul șefului statului român la
descifrarea semnificației principa
lelor tendințe și mutații din lumea
contemporană
este
inestimabil.
Analiza sa obiectivă, științifică
prezintă adevărata imagine a tim
purilor noastre, oferă răspunsuri
marilor întrebări și probleme ce
confruntă omenirea, cere ca aceas
ta să conviețuiască fără războaie
sau ciocniri sîngeroase, fără jertfe
și sacrificii, întrevede o lume mai
bună și mai dreaptă. Gîndirea
domniei sale exprimă, astfel, clar
preocuparea și optimismul cu pri
vire la capacitatea forțelor progre
siste, a popoarelor de a opri evo
luția periculoasă a evenimentelor.
Viziunea sa scrutătoare și în
drăzneață asupra problemelor eco
nomice. sociale și politice, capaci
tatea de sinteză, originalitatea te
zelor pe care le formulează, măies
tria și intuiția cu care abordează
atît problemele propriei țări, cît și
pe cele ale comunității internațio
nale — toate acestea sint calități
care au contribuit la afirmarea
președintelui Nicolae Ceaușescu ca
o personalitate proeminentă a vieții
mondiale, relevă publicistul italian.
Volumul
„Nicolae Ceaușescu.
România,
socialism,
colaborare,
pace" — pe care îl recomandăm
cu căldură cititorului italian —
grupează o selecție de texte ex
trem de importante pentru cunoaș
terea și înțelegerea drumului par
curs de poporul român în efortul
său de construire a noii societăți,
în lupta sa pentru libertate și in
dependență, pentru cauza păcii
mondiale, subliniază editorul.
Structurat în cinci capitole te
matice, volumul reflectă, pe par
cursul a peste 270 de pagini, atît rea
lizările obținute de țara noastră în
anii dezvoltării sale libere, cu pre
cădere in ultimii peste 22 de ani, pe
plan economic și social-politic, cît
și principalele preocupări în dome
niul politicii externe.
„Dezvoltarea economică și socialpolitică a României în anii socia
lismului", primul capitol al cărții,
reflectă drumul parcurs de țara
noastră pe calea socialistă, specifi
cul și originalitatea politicii pro
movate de președintele
Nicolae Ceaușescu pe plan intern.
In structura volumului, urmă
toarele capitole sint rezervate
demersului extern românesc, care
acoperă un amplu registru al vieții
internaționale, lectura lucrării scoțînd în evidență faptul că, grație
politicii principiale, constructive a
președintelui țării, România are
astăzi prieteni/ mai mulți ca oricind pe toate meridianele globului.
Se relevă, totodată, multitudi
nea
contribuțiilor
președintelui
Nicolae Ceaușescu la cauza păcii și
securității internaționale, se subli
niază cu pregnanță concepția no
vatoare și acțiunile practice ale șe
fului statului român în vederea
edificării unui sistem trainic de
securitate europeană.
Lansarea volumului a avut loc
în capitala Italiei.
Cu. acest prilej, președintele Ca
merei Deputaților, NILDE IOTTI,
a transmis un mesaj participanților la festivitatea lansării, subli
niind că volumul consacrat gîndirii președintelui României va per
mite cunoașterea orientărilor poli
tice, sociale, economice și cultura
le ale politicii interne a Româ
niei. precum și a obiectivelor sale
externe, puternic orientate spre
destinderea relațiilor internaționa
le si a colaborării dintre state.
Doresc ca această carte, se arată
în mesaj, să ofere cititorilor ita
lieni o panoramă exhaustivă și o
lectură interesantă pentru a înțe

E DE PRESA

scurt
EFORTURI SPRE DESTINDERE.
Referindu-se la apropiata sa între
vedere de la Davos (Elveția) cu
premierul turc. Turgut Ozal. prjmul-ministru al Greciei. Andreas
Papandreu, a declarat că, in pre
zent, se desfășoară eforturi pentru
a se realiza o destindere în relați
ile dintre cele două țări balcanice.

FESTIVITĂȚI. La Cairo au loc
festivități consacrate aniversării a
25 de ani de la crearea Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.). In
tr-un mesaj adresat cu acest prilej
de președintele Egiptului. Hosni
Mubarak, au fost salutate efortu
rile întreprinse de O.U.A. pentru a
răspunde celor trei principale res
ponsabilități Care îi revin — elibe

rarea completă a Africii, crearea
unei atmosfere de pace și stabili
tate și mobilizarea resurselor și po
tențialelor în dezvoltarea economică
și, socială.
CONSULTĂRI.
Reprezentantul
special al secretarului general al
O.N.U., Diego Cordovez, a între
prins. în ultimele zile, vizite
la Islamabad și Kabul, în cadrul
pregătirilor pentru noua rundă din
luna februarie a convorbirilor in
directe afgano-pakistaneze de la
Geneva. EI a fost primit de pre
ședintele Pakistanului. Mohammad
Zia-ul I-Iaq. și de președintele Af
ganistanului. Najibullah, cu care a
discutat probleme referitoare la re
glementarea situației în jurul Afga

lege
realizările
României.
Rostind un cuvînt introductiv,
editorul CARLO
LONGO a scos in
evidență însem
nătatea deosebită
a lucrării pentru
cunoașterea mai
detaliată a gîndirii și activită
ții președintelui
României.
„imi
exprim și cu acest
prilej — a spus
vorbitorul — atecțiunea și sim
patia
față
de
președintele
Nicolae Ceaușescu,
mare precursor și
inițiator al unui
nou curs istoric
pentru
unitatea
întregii Europe, in
care toate țările
să poată trăi sub
un cer senin, in
pace, progres și
omenie. Eolosesc
acest prilej pen
tru a aduce un
meritat elogiu pre
ședintelui Româ
niei,
militant
neobosit,
perso
nalitate
nobilă,
exemplară,
om
politic
profund
legat de poporul
său, promotor al
înaltelor idealuri
de pace, dezar
mare și colabora
re internațională".
în cuvîntul său, președintele
Academiei internaționale de propa
gandă culturală din Roma, FRAN
CESCO GLIGORA, a spus : „In cei
peste 22 de ani de cind președintele
Nicolae Ceaușescu se află la con
ducerea țării, poporul român a
făcut, intr-o manieră ireversibilă,
un important salt înainte in mile
nara sa istorie. In aceste ultime
decenii. România și-a afirmat inde
pendența pe plan internațional in
adevăratul sens al cuvintului, s-a
afirmat cu mare prestigiu și auto
ritate pe arena mondială.
Este meritul președintelui
Nicolae Ceaușescu de a fi funda
mentat conceptul original de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate, ca o etapă dis
tinctă a socialismului, intr-o vi
ziune de perspectivă. Indiscutabil,
istoria României, la sfîrșitul aces
tui secol, este caracterizată drept
«Epoca Nicolae Ceaușescu-. Intr-o
perioadă relativ scurtă, România a
parcurs importante etape pe dru
mul dezvoltării.
Tocmai datorită
unei conduceri înțelepte, un popor
muncitor, cum este poporul român,
as putut obține rezultate atit de im
portante. Numai o personalitate de
prestigiu internațional a putut
orienta
poporul
român
spre
o
dezvoltare
istorică
ce
se
bucură de apreciere in lume.
Nicolae Ceaușescu, fiul unui popor
mindru de trecutul său, și-a dedi
cat întreaga energie și capacitate
de muncă pentru a servi cu pa
siune cauza țării sale. Noul volum
tipărit in limba italiană poate fi
considerat o mărturie a activității
neobosite, a operei marelui om de
stat pentru edificarea unei societăți
mai bune și mai prospere, libere și
independente". Cu prilejul ani
versării zilei de naștere a eminen
tului om de stat — președintele
Nicolae Ceaușescu — transmit săr
bătoritului felicitări și cele mai
calde urări de viață îndelungată
— a încheiat vorbitorul.
Prof. DAVIDE NARDONI, de
la
Universitatea
din
Cassino,
s-a referit pe larg, în cuvintul
său. la concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu privind lupta
milenară a poporului român pentru
libertate, unitate și independentă
națională. Vorbitorul, a subliniat că
„președintele României este una
dintre cele mai autorizate voci din
lume care milițează pentru respec
tarea adevărului istoric, pentru
apărarea drepturilor popoarelor la
independență și suveranitate". îmi
face plăcere — a spus vorbitorul —
să evidențiez activitatea omului
politic care a știut să promoveze
și să încurajeze studierea și cerce

nistanului și la fixarea datei vii
toarei runde a convorbirilor in
directe de la Geneva.

PUGWASH
CONTRA ARME- ,
LOR CHIMICE. La Geneva s-au
încheiat lucrările celei de-a 13-a
ședințe a Grupului de lucru
PUGWASH pentru problematica
armamentelor chimice. In centrul
atenției participanților s-au aflat
probleme vizind neadmiterea pro
ducției de substanțe chimice în
scopuri militare în întreprinderi
civile și elaborarea unor măsuri
eficiente pentru controlul asupra
unor moduri disimulate de pro
ducere a armelor chimice.
UNIFICARE. în localitatea Black
pool s-au desfășurat lucrările unei
convenții extraordinare a Partidu
lui Liberal din Marea Britanie,
care a examinat propunerea de fu
ziune cu Partidul Social-Democrat.
Dezbaterile asupra acestei proble
me au fost foarte aprinse. în pri
mul rînd ca urmare a pozițiilor
diferite ale celor două partide cu

Manifestări omagiale
în diferite țări ale lumii
în numeroase țări ale lumii continuă manifestările prilejuite de
aniversarea zilei de naștere și de omagiere a celor peste 55 de
ani de activitate revoluționară a secretarului general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Pe diverse meridiane ale globului sint evocate marile
realizări obținute de poporul român în opera de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate, rolul hotăritor al conducătorului parti
dului și statului nostru în elaborarea teoretică și transpunerea în practică
a întregii politici interne și externe a României socialiste.
ROMA 25 (Agerpres). —în cadrul
manifestării omagiale de la Roma
consacrate
președintelui
Nicolae Ceaușescu. desfășurată la
sediul Academiei Române din ca
pitala Italiei, cunoscutul scriitor și
ziarist Ugo Ragozzino a evidențiat
rolul de frunte șl personalitatea
șefului statului român pe plan in
ternațional, El a exprimat apre
cierea intelectualilor italieni, a
tuturor celor care au cunoscut , si
îndrăgit România, față de poziția
tării noastre în principalele pro
bleme cu care se confruntă în pre
zent omenirea. Inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu
privire la dezarmarea nucleară,
noua ordine internațională, rezol
varea pe calea tratativelor a stă
rilor de conflict si tensiune, stabi
lirea unor noi raporturi Est-Vest și
în alte probleme ale lumii contem
porane — a arătat vorbitorul — au
reprezentat noutăți absolute șl au
fost urmate de numeroase alte țări,
exercitînd o influentă deosebit de
favorabilă asupra vieții internațio
nale.
La lntîlnire au luat parte oameni
politici, reprezentant! ai vieții eco
nomice, ziariști, diplomat! acreditat!
la Roma, un numeros public.

tarea istoriei naționale pentru a se
face lumină asupra rădăcinilor în
depărtate ale poporului român, ră
dăcini adine înfipte în pămîntul
carpato-dunărean. Nu există istorie
fără popor, și nici popor fără isto
rie. Această viziune despre istorie,
această interpretare a istoriei au
impulsionat studiile și cercetările
arheologice, care s-au soldat cu
descoperiri importante despre is
toria antică a poporului român. în
încheiere, vorbitorul a spus : „Urez
președintelui Nicolae Ceaușescu «Ea
mulți ani !-. Cu ocazia aniversării
zilei de naștere doresc domniei
sale și poporului român să acțio
neze in continuare pentru păstrarea
și consolidarea identității na
ționale, a libertății și independen
ței patriei".
în alocuțiunea rostită, prof. univ.
FRANCO CASADIO, director ge
neral al Societății Italiene pentru
Organizațiile Internaționale, a făcut
aprecieri elogioase la adresa politi
cii externe a țării noastre, arătîndj
„România promovează o politică
originală, în centrul căreia se re
găsește cu consecvență necesitatea
respectării principiilor de drept in
ternațional tn relațiile dintre state".
Vorbitorul a adus un cald omagiu
președintelui Nicolae Ceaușescu,
poporului român.
Președintele Academiei de artă și
cultură, ALDO RISO,
a reliefat
politica internă și externă a țării
noastre, promovată cu consecvență
de președintele Nicolae Ceaușescu
în interesul poporului român, al
păcii și colaborării internaționale,
scoțînd în evidență concepția pre
ședintelui României cu privire la
rolul culturii în procesul destinde
rii, al apropierii popoarelor.
în cadrul manifestării au mai
luat cuvîntul alți oameni de cul
tură italieni, care, exprimînd sen
timente de stimă și admirație față
de personalitatea
și activitatea
președintelui Nicolae Ceaușescu,
i-au adresat cele mai bune urări.
Cu prilejul lansării volumului, tn
saloanele Academiei Române din
Roma a fost organizată o expoziție
de carte social-politică prezentînd
lucrări cu privire la opera și perso
nalitatea șefului statului român,
la concepțiile sale în principalele
probleme ale lumii contemporane.
La
loc
de
cinste
au
fost
expuse opere ale președintelui
Nicolae Ceaușescu publicate in
limba italiană.
La festivitatea prezentării volu
mului au . participat reprezentanți
ai vieții politice, sociale, culturale
și economice din Italia, ziariști, un
numeros public.

privire la problemele apărării și
dezarmare. în final, delegații la
convenție au adoptat — cu 2 099
de voturi și 385 împotrivă — hotărîrea în favoarea unificării dintre
liberali și social-democrați.
RĂZBOIUL STELELOR. Minis
terul Apărării al S.IJ.A. a încheiat
un nou contract important în ca
drul planurilor de realizare a pro
gramului „Inițiativa de apărare
strategică". Un purtător de cuvînt
al Pentagonului a informat că un
consorțiu de mai multe firme va
dezvolta, prin acest contract, o
rețea de computere pentru verifi
carea sistemelor de ochire și su
praveghere ale armelor laser.
CONGRES.' La Le Bourget, lîngă
Paris, s-au desfășurat lucrările
congresului extraordinar al Parti
dului Adunarea pentru Republică
(R.P.R.), în cadrul cărora premie
rul Jacques Chirac a rostit o cuvîntare privind căile de rezolvare a
problemelor care confruntă Franța.
Congresul a acceptat. cererea lui

BRUXELLES 25 (Agerpres). —
în Belgia au fost organizate o serie
de acțiuni dedicate personalității
proeminente a ctitorului României
moderne, ale cărui viată și activitate
consacrate progresului și propășirii
patriei au marcat profund istoria
contemporană a României, trans
formările înnoitoare și succesele
obținute In dezvoltarea multilate
rală a țării, afirmarea el pe scena
vieții politice internaționale.
La Bruxelles a avut loc o lntîl
nire cu reprezentanți ai presei, cu
prilejul deschiderii unei expoziții
da carte cu lucrări reprezentativa
pentru vasta operă teoretică a
președintelui României.
în orașul Willebroek a avut Ioc
o adunare festivă, cu participarea
membrilor și simpatizanților Aso
ciației culturale de prietenie „Da
cia", iar în cadrul unei seri cultu
rale românești organizate în orașul
Anvers au fost prezentate succesele
obținute de poporul român în ulti
mii peste 22 de ani.
La manifestări au participat
personalitătij ale vieții publice bel
giene, deputați și senatori, oameni
de afaceri și conducători ai unor
firme comerciale, personalități cul
turale.
BERNA 25 (Agerpres). — La o
manifestare ce a avut loc la Berna
au fost reliefate rolul și activitatea
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea
României spre comunism, inițiati
vele și demersurile pe plan inter
național, contribuția sa la cauza
păcii, independenței și colaborării
între națiuni.
In cadrul acțiunii a fost pre
zentată. de asemenea, o expoziție
de carte, la care la loc de cinste
sint expuse volume din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Expozi
ția cuprinde, de asemenea, lucrări
și albume înfățișînd momente din
istoria poporului român, realizări
în dezvoltarea economico-socială a
patriei. îndeosebi in perioada de
după Congresul al IJÎ-lea al P.C.R.,
activitatea României pe plan inter
național.
Au participat reprezentanți ai
departamentului federal al Aface

Chirac de a fi eliberat temporar
din funcția de președinte al R.P.R.,
în legătură cu începerea campaniei
electorale pentru alegerile prezi
dențiale.

rilor Externe, ai altor departamen
te, ai vieții politice și obștești, oa
meni de cultură, membri ai con
ducerii Asociației de prietenie
Elveția — România.

LONDRA 25 (Agerpres). — La
Londra a fost organizată o ex
poziție de carte social-politică
cuprinzînd volume din gîndirea so
cial-politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu și lucrări apărute
in străinătate privind personalitatea
președintelui României, precum și
lucrări din opera științifică a tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. Totodată, a fost
inaugurată expoziția de fotografii
înfățișînd aspecte din viata și ac
tivitatea președintelui României,
precum și realizări obținute de po
porul român în edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate.
A fost proiectat filmul „România,
Ceaușescu, Pace".
Au participat membri ai condu
cerii grupului parlamentar de
prietenie Marea Britanie — Româ
nia. reprezentanți ai vieții econo
mice și culturale britanice.
ISLAMABAD 25 (Apergres). —
La Islamabad, la o întîlnire cu
reprezentant! ai presei pakista
neze, au fost prezentate personali
tatea proeminentă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, contribuția sa
hotărîtoare la edificarea României
socialiste, activitatea neobosită a
șefului statului român vizind solu
ționarea problemelor majore ale
lumii. Au fost relevate, totodată,
realizările mărețe obținute de po
porul nostru îh opera de edificare
a* societății socialiste multilateral
dezvoltate.

KUALA LUMPUR 25 (Agerpres).
— Facultatea de științe economice
a „Universității Malaya", din Kuala
Lumpur, a organizat un colocviu
pe tema „Politica externă a Româ
niei".
Participant!! la colocviu au ma
nifestat un interes deosebit pentru
concepțiile, pozițiile și inițiativele
președintelui Nicolae Ceaușescu, ale
țării noastre față de dezarmare,
nealiniere, situațiile conflictuale din
lume, relațiile cu alte state, pro
blematica economică mondială, în
special în ceea ce privește proble
ma datoriilor externe ale țărilor in
curs de dezvoltare.

realizările obținute de poporul ro
mân în „Epoca Nicolae Ceaușescu",
politica externă dinamică promova
tă de țara noastră, eforturile
neobosite ale conducătorului ei
pentru soluționarea marilor proble
me ale lumii. A fost organizat un
stand de carte social-politică. in
care sint expuse lucrări din opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Au participat consilieri munici
pali. deputați, reprezentanți ai unor
firme comerciale, ziariști.
SAN JOSE 25 (Agerpres). — La
Institutul tehnologic costarican a
avut loc vernisajul expoziției de
carte românească, unde, la Ioc de
frunte, se află volume din opera
secretarului general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în alocuțiunile rostite cu acest
prilej au fost reliefate succesele
obținute de poporul nostru în anii
socialismului, mai ales după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. Au fost
prezentate, totodată, filme docu
mentare românești.
Au participat membri ai condu
cerii Institutului tehnologic, cadre
didactice, cercetători.
RABAT 25 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă or
ganizate la Rabat au fost puse în
evidentă activitatea revoluționară a
președintelui Nicolae Ceaușescu,
contribuția sa' hotărîtoare la dez
voltarea multilaterală a țării noas
tre, la ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al
națiunii române.
Politica externă românească, s-a
subliniat, este legată nemijlocit de
concepția și activitatea președintelui
Nicolae Ceaușescu, eminentă perso
nalitate politică a lumii contem
porane, recunoscută și apreciată
pentru valoarea ideilor sale de in
teres major pentru destinele tutu
ror popoarelor ce prețuiesc pacea,
libertatea și independența.
Cu acest prilej a fost organizat
un stand de carte social-politică, la
loc de frunte fiind expuse lucrări
din opera teoretică de largă cuprin
dere și profunzime a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Au luat parte AII Yata, secretar
general al Partidului Progresului și
Socialismului, Mohammed Elyasghi,
membru al Biroului Politic al
Uniunii Socialiste a Forțelor Popu
lare, Brachi Tahar, membru al
Direcțiunii Uniunii Naționale a
Forțelor Populare, Abdelkarim Jorio, membru al Consiliului National
al Partidului Istiqlal, membri ai
Camerei Reprezentanților a Maro
cului, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe si Coo
perării. reprezentanți ai presei cen
trale și radioteleviziunii marocane.

HAGA 25 (Agerpres). — La Haga
LAGOS 25 (Agerpres). — Postul
a fost organizată o manifestare
de radio „Vocea Nigeriei" a trans
omagială, prilej cu care au fost în
mis o emisiune în limba franceză,
fățișate marile realizări obținute de
difuzată pentru țările francofone
poporul român, în opera de făurire
din Africa, in care au fost reliefate
activitatea revoluționară îndelunga ' a societății socialiste multilateral
dezvoltate în România, propu
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
nerile șl inițiativele președintelui
contribuția sa inestimabilă la în
Nicolae Ceaușescu la soluționarea
făptuirea transformărilor revolu
problemelor majore ale vieții inter
ționare din țara noastră. Au fost,
naționale.
totodată, evidențiate inițiativele de
A fost organizată o expoziție de
politică externă ale României,
carte social-politică, avînd la loc
obiectivele politicii interne și
central lucrări care reflectă gîn
externe, elaborate pe baza teze
direa și activitatea revoluționară
lor și orientărilor președintelui
multilaterală
ale
președintelui
Nicolae Ceaușescu, raporturile de
României.
bună cooperare dintre România și
La Universitatea din orașul olan
Nigeria, posibilitățile lor de dezvol
dez Leiden a fost prezentată o ex
tare in continuare.
punere pe tema „România, prezentă
în final, postul de radio „Vocea
activă în viața internațională". Cu
Nigeriei" a exprimat cele mai
acest prilej au fost subliniate
bune urări tovarășului
rolul determinant al președintelui
Nicolae Ceaușescu la aniversarea
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și
zilei sale de naștere și a peste 55
înfăptuirea politicii externe româ
de ani de activitate revoluționară.
nești, importanța inițiativelor șefu
lui statului român pentru cauza
BOGOTA 25 (Agerpres). — în
păcii, independenței și colaborării
departamentul Quindio din Colum
intre popoare.
bia a avut loc o întîlnire festivă.
A avut loc o gală de filme.
Cu acest prilej au fost prezentate

și rolul cercetării tehnologice In
soluționarea problemelor ce afec
tează aceste regiuni.

ECOLOGIȘTII CER ÎNCHIDE
REA BAZELOR MILITARE. La
Lisabona s-au încheiat lucrările
reuniunii reprezentanților partide
lor ecologiste din Franța, Portu
galia și Spania. într-o declarație,
difuzată, participants se pronunță
pentru ieșirea din N.A.T.O. a aces
tor țări și pentru închiderea baze
lor militare străine aflate pe teri
toriul lor.

MESAJ CĂTRE CONSILIUL DE
SECURITATE. Regele Fahd al
Arabiei Saudite, care este pre
ședintele în exercițiu a! Consiliu
lui de Cooperare al Golfului, a
adresat Consiliului de Securitate un
mesaj în care se pronunță pentru
măsuri in vederea punerii în apli
care a Rezoluției 598 referitoare la
încetarea conflictului dintre Iran și
Irak. Acest mesaj constituie o ur
mare a unei decizii adoptate de
ultima reuniune la nivel înalt a
C.C.G. de la Riad.

UN SEMINAR INTERNAȚIO
NAL consacrat dezvoltării zonelor
rurale și-a încheiat lucrările în
orașul ecuadorian Loja. Delegați
reprezentînd 12 țări latino-americane și din Europa au procedat la
un schimb de experiență privind
aspectele economice, politice și so
cioculturale legate de transformă
rile calitative ale societății rurale

FORUM PENTRU TURISM. La
Manila s-au deschis lucrările celui
de-al VII-lea Forum pentru turism
al Asociației națiunilor din Asia de
sud-est (A.S.E.A.N.). întîlnirea se
organizează anual, pentru promo
varea turismului în cele șase state
membre — Brunei, Indonezia. Malayezia, Filipine, Singapore și
Thailanda.

NEGOCIERILE
AMERICANOJAPONEZE pentru revizuirea acor
dului bilateral de cooperare știin
țifică și tehnică s-au încheiat fără
nici un rezultat, relatează ziarul
„Yomiuri". La tratative, care au
avut loc la Washington, arată zia
rul. nu au putut fi depășite serioa
sele deosebiri de vederi dintre cele
două părți. Se așteaptă ca pină la
sfîrșitul lunii S.U.A. să prezinte
textul unui proiect de acord re
vizuit.

VISCOLE. La începutul celei
de-a treia decade a lunii ianuarie,
în regiunea de vest și de stepă a
R. P. Mongole s-au produs puter
nice viscole și furtuni de nisip.
După
cum
relatează
agenția
MONȚAME, în aimacul din Gobi
central viteza vîntului a depășit
120 kilometri pe oră, temperatura
aerului scăzind cu 10—14 grade
față de zilele precedente. Ca ur
mare a acestor calamități natura
le, s-au înregistrat victime si
daune materiale.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sctnteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzoril din întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsflr București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul pollgrajlo CASA SClNTEII
40 360

1

,’iî
,'ț

