
r
*

î
f
*

Privim cu mîndrie la tot ceea ce am realizat. Pornind de la stadiul in care se
găsește Romania astăzi, trebuie să privim cu încredere viitorul și să ne angajăm 
de a acționa cu întreaga răspundere, in spirit revoluționar, pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.
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NICOLAE CEAUȘESCU

TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au vizitat Expoziția națională omagială
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Ceaușescu,

im ini m

de Comitetul Central al Partidului Comunist Român,

Tovarășul Nicolae 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat parte, 
marți, la deschiderea expoziției na
ționale omagiale organizate cu pri
lejul aniversării zilei de naștere șl 
a peste 55 de ani de activitate revo
luționară, patriotică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La festivitate au participat mem
bri și membri jșupleanți ai Comite
tului 
P.C.R., 
trai al 
P.C.R.

Consiliul de Stat si Guvernul Republicii Socialiste România
în onoarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu prilejul celei de-a 70-a

aniversări a zilei sale de naștere și 
sărbătoririi a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară. Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și Guvernul

Republicii Socialiste România 
oferit o recepție în ziua de 26 
nuarie.

Sosirea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena

au 
ia-

u i

Ceaușescu la complexul expozlțional 
din Piața Scînteii a avut loc într-o 
atmosferă» vibrantă. Un mare număr

(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Aș dori, și cu acest prilej, să vă 

mulțumesc tuturor, să mulțumesc 
Comitetului Politic Executiv, Co
mitetului Central pentru organi
zarea acestei mese tovărășești, 
precum și tovarășilor care, în cu
vintele lor, mi-au transmis, în nu
mele organizațiilor respective, 
urările și felicitările lor.

Toate acestea — așa cum am 
menționat și in cuvintul meu de 
ieri — le consider adresate parti
dului nostru, ca o expresie a 
hotăririi întregului activ de partid 
și de stat din toate domeniile de 
a acționa cu toată hotărirea in ve
derea înfăptuirii neabătute '‘a

obiectivelor stabilite de Congresul 
al XlII-lea, de Conferința Na
țională, a Programului partidului 
de făurire 
multilateral 
tare a țării

Avem un 
organismele 
rești-revoluționare. in Marca Adu
nare Națională am dezbătut pe 
larg, la sfirșitul anului trecut — 
după Conferința Națională — toa
te obiectivele pentru acest an și 
pentru întregul cincinal. Hotărî- 
tor este acum să acționăm cu toa
te forțele în vederea realizării 
tuturor acestor obiective și progra
me, pentru a asigura ridicarea

a societății socialiste 
dezvoltate și de înain- 
spre comunism, 
program minunat. In 
democrației muncito-

patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație.

La rindul meu, doresc să vă 
adresez tuturor cele mai bune 
urări de succes în întreaga activi
tate. Doresc să adresez Comitetu
lui Politic Executiv, Comitetului 
nostru Central, guvernului, între
gului activ de partid și de stat 
urarea de a acționa în așa fel 
incit, fiecare, in domeniul său de 
activitate, să-și îndeplinească in 
cele mai bune condiții însărcină
rile și tot ceea ce au de înfăptuit 
in vederea realizării hotăririlor 
partidului.

Doresc să toastez pentru întă
rirea continuă a partidului nostru, 
a unității și forței sale de a ac-

ționa totdeauna în spirit revolu
ționar, in concordanță cu realită
țile și năzuințele poporului nostru.

Adresez, și cu acest prilej, între
gului nostru popor cele mai bune 
urări de progres, de bunăstare, de 
libertate și independență.

Urez înfăptuirea politicii noastre 
de colaborare cu toate statele lu
mii, de pace, de dezarmare, de 
prietenie — ceea ce răspunde in
tereselor întregii națiuni, ale tutu
ror popoarelor lumii I

încă o dată, urez un viitor minu
nat, fericit, poporului nostru în so
cietatea comunistă !

Vă urez, tuturor, multă sănătate, 
multă fericire, dragi tovarăși I 
(Aplauze puternice).

MARELUI EROU AL ȚĂRII PROFUNDUL OMAGIU, ÎNALTA CINSTIRE
Șl RECUNOȘTINȚA ALE ÎNTREGULUI PARTID Șl POPOR
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Politic Executiv al C.C. al 
secretari ai Comitetului Cen- 
partidului, membri ai C.C. al 
și ai guvernului, reprezen

tanți ai organizațiilor 
obștești.

Numeroși cetățeni 
aflați la intrarea in

de masă si

ai Capitalei, 
expoziție, au.

făcut Însuflețită primire
varășului Nicolae Ceaușescu și 
varășei Elena Ceaușescu. S-a aplau
dat si aclamat îndelung, dindu-se 
astfel expresie sentimentelor de dra
goste. de stimă și prețuire pe care 
le nutrește întregul nostru popor 
fată de conducătorul iubit al parti
dului și al țării. S-a scandat înde
lung „Ceaușescu — La multi ani !“.

Un grup de pionieri, tineri și ti
nere au oferit to varășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu toată căldura inimilor 
lor. frumoase buchete de flori.

Expoziția pune în lumină eroica 
activitate revoluționară, patriotică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. marile 
înfăptuiri din epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, contribuția de ex

cepțională însemnătate a secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii, la edificarea Româ
niei socialiste moderne, la elabo
rarea si înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, la dezvoltarea teoriei și 
practicii revoluționare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați de tovarășa Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
să viziteze expoziția.

în sala care prefațează expoziția, 
pe o mare efigie citim cuvintele cu 
valoare de simbol : „Din inima po-
(Continuare în pag. a IlI-a)

ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
SI A CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
*
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Soțialiste România, a avut loc marți, 26 ianuarie 
1988, ședința comună a Comitetului Politic Executiv al 
C.G al P.C.R. și a Consiliului de Stat.

In oadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prppus adoptarea unor măsuri privind amnistierea unor 
Infracțiuni și reducerea unor pedepse. Astfel, secretarul

general al partidului a propus amnistierea tuturor infrac
țiunilor pentru care s-a aplicat pedeapsa cu închisoarea 
pină la 10 ani, reducerea la jumătate a pedepselor cu 
închisoarea mai mari de 10 ani, precum și comutarea la 
20 ani închisoare a pedepselor cu moartea hotărîte de 
instanțele de judecată.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. șl Consiliul 
de Stat au aprobat în unanimitate aceste propuneri.

l



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 27 ianuarie J988

MARELUI EROU AL ȚĂRII - PROFUNDUL OMAGIU, ÎNALTA CINSTIRE 
ȘI RECUNOȘTINȚĂ ALE ÎNTREGULUI PARTID ȘI POPOR

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate 
mesaje omagiale de felicitare, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a 
zilei de naștere și sărbătoririi a peste 55 de ani de activitate revoluțio
nară, de către delegația membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate, 
delegațiile organismelor democrației noastre muncitorești revoluționare, 
delegațiile organizației de partid a Capitalei și organizațiilor județene de 
partid, delegațiile unor ministere, instituții centrale, organizații de masă 
și obștești.

Publicăm mesajele in ordinea in care au fost prezentate in cadrul 
adunării solemne omagiale, care a avut loc in ziua de 25 ianuarie la 
Sala Palatului Republicii. •

Minări ăe a face parte. Încă din 
anii grei ai ilegalității, din cadrul 
gloriosului nostru partid, in rindu- 
rile căruia v-ați afirmat ca unul 
dintre reprezentanții săi cei mai de 
seamă, ne este deosebit de plăcut 
să evocăm cu acest, prilej aniversar, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, proeminenta dumnea
voastră personalitate de militant co
munist de excepțională virtute re
voluționară și patriotică, ginditor de 
genială profunzime și creație nova
toare, continuator, la nivel suprem 
al marilor ctitori de țară liberă și 
demnă, care v-ați identificat prin 
toate fibrele ființei cu însăși cauza 
socialismului, a ridicării României pe 
cele mai luminoase culmi ale civili
zației și progresului — se relevă in 
mesajul MEMBRILOR PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN CU STA
GIU DIN ILEGALITATE.

Abnegația cu care ați activat, tn 
condițiile grele ale ilegalității, pri- 
mejduindu-vă nu o dată viața, îm
potriva împilării sociale, a injustiți
ilor unei societăți nedrepte și opre
sive. pentru apărarea și promovarea 
a tot ceea ce înseamnă adevăr, echi
tate și umanism, pentru împlinirea 
idealurilor de libertate ale poporului, 
pentru suveranitatea, independența 
și integritatea patriei, reprezintă un 
pisc semeț de lumină al glorioasei 
istorii a partidului nostru comunist, 
care va călăuzi și va însufleți ge
nerațiile de luptători și făurari ai 
socialismului și comunismului pe 
pămintul scumpei noastre patrii. Anii 
îndelungați petrecuți in lagăre și în
chisori nu numai că nu v-au putut 
clinti nici o clipă credința nestrămu
tată in partid, nu v-au putut fringe 
voința de luptă, ci. dimpotrivă, v-au 
sporit și mai mult dirzenia și ener
gia revoluționară, hotărirea de a 
face totul pentru triumful cauzei 
clasei muncitoare, a poporului.

Exprimăm în același timp întreaga 
noastră gratitudine tovarășei Elena 
Ceaușescu, remarcabil militant co
munist. eminent om politic și savant 
de renume mondial, care. încă din 
perioada grea a ilegalității, s-a si
tuat. împreună cu dumneavoastră, 
în primele rînduri ale luptei, acțio- 
nind cu un patos revoluționar rar 
întilnit, cu nemărginit devotament 
pentru cauza clasei muncitoare și a 
poporului, pentru libertate națională 
și socială, pentru izbinda socialismu
lui in patria noastră.

Pentru tot ce ați făcut șl faceți 
spre binele și fericirea națiunii, 
spre gloria Și sțră.lucirea Partidului 

•Comunist"țtoriiâft Spi‘e"măreția pa
triei socialiste, noi. membrii de 
partid cu stagiu din' ilegalitate, asi- 
gurindu-vâ de devotamentul nostru 
nețărmurit, vă exprimăm, tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, cele mai alese 
sentimente de stimă și dragoste fier
binte, dorindu-vă, încă o dată, ani 
mulți in fruntea partidului și sta
tului pentru a înălța, impreună cu 
poporul, mărețul edificiu al comu
nismului in România.

Inegalabilele calități de strălucit 
conducător comunist, revoluționar, 
vasta experiența acumulată in înde
lungata activitate pe care ați consa
crat-o și o consacrați, cu neasemuită 
dăruire, progresului multilateral al 
țârii, binelui și fericirii celor ce 
muncesc, au cunoscut deplina afir
mare în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, cind, prin voin
ța unanimă a tuturor comuniștilor, 
a întregii națiuni, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, ați fost investit 
cu cele mai inalte răspunderi în 
conducerea partidului și statului. 
Ginditor vizionar de largă cuprin
dere, neobosit promotor al noului, 
adine cunoscător al realităților ro
mânești, dumneavoastră ați avut, in 
toți cei aproape 23 de ani care au 
trecut de la istoricul forum al co
muniștilor. o contribuție determinan
tă la elaborarea strategiei de dez
voltare economico-socială a patriei 
noastre, la soluționarea problemelor 
complexe ale construirii noii orin- 
duiri. la unirea și călăuzirea forțelor 
întregii națiuni in direcția transpu
nerii neabătute în fapt a luminosu
lui program al partidului — se arată 
în mesajul CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL OAMENILOR MUNCII.

Dumneavoastră vă revine meritul 
Istoric de a fi conceput și făurit 
atotcuprinzătorul edificiu al demo
crației muncitorești-revoluționare. de 
a fi pus la temelia acestuia princi
piile autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii. creind un cadru larg, 
unic in felul său. de participare 
plenară, nemijlocită, in condiții de 
deplină egalitate, a clasei muncitoa
re. a tuturor fiilor patriei la condu
cerea întregii activități economice si 
sociale, de valorificare mai bună a 
energiilor creatoare, a bogatei expe
riențe a maselor. Apreciem în mod 
deosebit grija permanentă ce o ma
nifestați pentru punerea cit mai Iar-, 
gă in valoare a capacității creatoare, 
talentului și priceperii clasei munci
toare. a tuturor oamenilor muncii, 
pentru afirmarea deplină a persona
lității umane in societatea noastră. 
Prin dialogul neîntrerupt și deosebit 
de fructuos cu oamenii muncii, prin 
climatul pe care îl asigurați dez
voltării nestingherite a personalită
ții fiecăruia, participării directe la 
viața social-politică și economică a 
țării, ați creat premisele întăririi 
continue a legăturii partidului cu 
toate categoriile de oameni ai mun
cii, consolidării unității indisolubile 
între popor și partid, in jurul dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu. secretar 
general al partidului și președintele 
României socialiste.

La acest moment aniversar înso
țim gindurile și simțămintele noas
tre de dragoste fierbinte, de înaltă 
prețuire și profund respect, pe care 
le nutrim față de dumneavoastră 
cu vibrantul omagiu adus tovarășei 
Elena Ceaușescu. eminent om politic 
și savant de înalt șl recunoscut pres
tigiu internațional, pentru strălucita 
și neobosita sa activitate consacrată 
elaborării și înfăptuirii planurilor și 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a țării, înfloririi științei și

culturii românești. Introducerii In 
toate domeniile a celor mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico-științi- 
fice modeme, promovării nobilelor 
idealuri de pace, colaborare și înțe
legere între toate națiunile lumii.

Profund recunoscători pentru grija 
deosebită și statornică pe care o 
purtați dezvoltării și modernizării 
sectoarelor noastre de activitate, ca, 
de altfel. întregii economii naționa
le, membrii CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL AGRICULTURII. INDUS
TRIEI ALIMENTARE, SILVICUL
TURII ȘI GOSPODĂRIRII APELOR 
— larg organism democratic consti
tuit din inițiativa dumneavoastră — 
își fac o datorie de conștiință din a 
aduce și cu ocazia acestui luminos 
moment aniversar un călduros și vi
brant omagiu proeminentei dumnea
voastră personalități, de înflăcărat 
patriot și militant comunist, de 
luptător neînfricat pentru indepen
dența și suveranitatea patriei, de 
conducător înțelept și vizionar al 
partidului și al țării, de strălucit 
ctitor al României socialiste moder
ne — erou național si erou al păcii, 
dirz și neînfricat luptător pentru 
dreptul oamenilor și al popoarelor 
la existență liberă și demnă, pentru 
făurirea unei lumi a păcii, colabo
rării și bunei înțelegeri intre toate 
națiunile.

Mulțumindu-vă din Inimă pentru 
fermitatea cu care ați militat și mi
litați pentru reconsiderarea rolului 
și locului agriculturii in ansamblul 
economiei naționale, pentru înfăp
tuirea noii revoluții agrare, concepu
tă de dumneavoastră ca un proces 
complex, cuprinzător, care presu
pune si determină transformări 
profunde de ordin tehnic, tehnologic, 
economic și social, vă încredințăm, 
totodată, iubite tovarășe secretar 
general, că. in spiritul orientărilor 
și sarcinilor pe care nl le-ați trasat 
recent, la Conferința Națională a 
partidului, țăranii cooperatori, me
canizatorii, muncitorii din unitățile 
agricole de stat, din industria ali
mentară, silvicultură și gospodări
rea apelor, specialiștii din producție 
și cercetare se angajează in fata 
dumneavoastră să acționeze fără 
preget, cu dăruire și abnegație, pe 
măsura tradiționalei lor hărnicii, 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii activități. pentru 
înfăptuirea exemplară a istoricelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-Iea al partidului, a sarcinilor 
de plan pe anul 1088 și pe întregul 
cincinal.

Omagiind cu înflăcărare ilustra 
dumneavoastră personalitate, ingă- 
duiți-ne, mult stimate și iubite to
varășe Nicoiae Ceaușescu, să vă a- 
dresăm, incă o dată, din adincul ini
milor noastre, cele mai sincere și 
mai fierbinți urări de sănătate și fe
ricire — alături de mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu. de toți cei 
dragi — pentru a conduce pe mai 
departe, cu aceeași inegalabilă com
petență și patos revoluționar, 
măreața operă de făurire ă socialis
mului și comunismului in străbuna 
vatră românească.

scumpă în» 
socialiste.națiuni

jurul partidului, al 
iubit conducător, 

adine omagiu înde-

La această sărbătoare 
tregii noastre 
strins uniți în 
dumneavoastră, 
aducem cel mai 
lungatei activități revoluționare pe 
care, cu neegalată abnegație, cu o 
profundă înțelegere a istoriei, a nă
zuințelor de veacuri ale poporului 
— proprie celor mai strălucite 
personalități înscrise pentru eterni
tate in cartea de aur a neamului — 
ați consacrat-o și o desfășurați cu 
energie în folosul instaurării drep
tății sociale, deplinei afirmări și 
apărării neabătute a independentei, 
suveranității și unității naționale, al 
propășirii economice a țârii, al În
floririi fără seamăn a științei, invă- 
țămmtului și culturii, al promovării 
înaltelor virtuți creatoare ale po
porului nostru, a voinței sale de a 
munci și trăi in bună înțelegere și 
pace cu toate popoarele lumii — se 
menționează in mesajul CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL ȘTIINȚEI SI 
INVĂȚĂMINTULUI.

Cu emoție și adincă recunoștință, 
ținem să evocăm astăzi rolul 
dumneavoastră determinant in pro
iectarea și înfăptuirea noului destin 
al cercetării și invățămintului româ
nesc. contribuția hotăritoare pe care 
ați adus-o la ridicarea statutului so
cial al științei la nivelul însemnă
tății, demnității și răspunderilor 
unei esențiale forțe de produc
ție, grija permanentă pentru crearea 
celor mai bune condiții de munca si 
de viață elevilor și studenților — 
viitorul națiunii noastre socialiste, 
participarea dumneavoastră directă 
da inițierea celor mai indrăznețe și 
eficiente orientări și realizări ale 
științei, invățămintului și educării 
tinerei generații. Aducem cea mai 
înaltă cinstire încrederii neabătute 
și entuziasmului vibrant cu care ați 
încurajat și însuflețiți in permanen
ță munca cercetătorilor si cadrelor 
didactice, căutarea neobosită a nou
lui. înscrierea avintată a puterilor 
cunoașterii in cel mai inaintat front 
al luptei dedicate progresului și 
bunăstării, libertății și demnității 
oamenilor, înțelegerii. securității, 
cooperării și păcii in lume.

Vă asigurăm, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort spre 
a onora încrederea și sprijinul 
dumneavoastră. Sub inalta dumnea
voastră conducere, sub indrumarea 
nemijlocită a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu — 
eminent savant și militant de seamă 
al partidului și statului, ale cărui 
multilaterală activitate și prodigioase 
realizări sporesc necontenit forța si 
prestigiul internațional al științei, 
invățămintului și culturii din patria 
noastră — ne angajăm să îndeplinim 
exemplar prevederile planului in 
acest al treilea an al cincinalului, 
sarcinile ce ne revin in temeiul 
hotăririlor Conferinței Naționale. 
Vom acționa astfel incit cercetarea 
și invățâmintul. in stnnsă unitate cu 
producția, să constituie o pirghie de 
seamă a dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, să contribuie in si mai 
mare măsură ia ridicarea nivelului 

calitativ al pregătirii și perfecționă
rii forței de muncă, pentru educarea 
patriotică și a conștiinței revoluțio
nare a tinerelului, a întregului po
por.

Profund recunoscători față de tot 
ceea ce ați făcut și faceți de mai 
bine de o jumătate de secol pentru 
a dărui țării demnitatea și prestigiul 
fără precedent cu care se Înfățișează 
ea astăzi in fața lumii, oamenii mun
cii din municipiul București, intr-un 
cuget și o simțire cu întreaga na
țiune. vă încredințează cu solemn 
legămînt că. urmindu-vă eroicul 
exemplu de muncă și luptă revolu
ționară. nu vor precupeți nici un 
efort pentru a transpune neabătut 
în viață istoricele programe prin 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
ați prefigurat minunatele perspective 
ale dezvoltării intensive a patriei, 
în actualdl cincinal și piuă in 
pragul mileniului trei — se relevă 
în mesajul COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

în aceste momente solemne. în- 
găduiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să dăm 
glas nestrămutatei voințe de a ne 
dărui Întreaga energie și capacitate 
înfăptuirii indicațiilor dumneavoas
tră programatice, hotăririlor Con
gresului al XIII-Iea și Conferinței 
Naționale ale partidului, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Capitală, 
încredințindu-vă că, în acest an 
aniversar, își vor indeplini. în con
diții de inaltă calitate și eficiență, 
sarcinile de plan ce le revin, în
suflețiți zi de zi de hotărirea de a 
vă aduce, prin remarcabile fapte de 
muncă omagiul ce vi-1 purtăm per
manent în inimi, ea pe o chezășie 
a tuturor izbînzilor noastre viitoare. 
Prin folosirea mai bună a potențialu
lui existent în industrie, prin inten
sificarea acțiunii de modernizare și 
organizare superioară a muncii, vom 
realiza, in 1988, o producție supli
mentară de cel puțin 2 miliarde lei, 
materializată in produse fizice nece
sare economiei naționale și creșterii 
continue a volumului de export. în 
agricultură vom acționa pentru a 
obține recolte superioare prevederi
lor planului, sporind contribuția 
Sectorului agricol Ilfov la aprovizio
narea populației Capitalei. Așa cum 
ne-ați cerut dumneavoastră, vom 
.acționa cu inaltă răspundere pentru 
mobilizarea susținută a forțelor de 
care dispunem in cercetare, învă- 
țămînt și cultură, in toate domeniile 
de activitate, spre a asigura reali
zarea sporurilor de producție pre
văzute pe acest an și pe întregul 
cincinal pe baza creșterii accentuate 
a productivității muncii, a reducerii 
substanțiale a consumurilor mate
riale și energetice, a întăririi auto
gestiunii și autoconducerii munci
torești.

înfăptuind cu toată hotărirea in
dicațiile și orientările date cu pri
lejul numeroaselor vizite de lucru în 
municipiul București și răspunzind 
prin fapte grijii permanente ce o 
purtați înfloririi orașului și ridicării 
calității vieții locuitorilor săi, vă 
asigurăm că vom acționa cu intreaga 
noastră pricepere și hărnicie pen
tru a realiza in cele mai bune cori3 
diții grandioasele proiecte de moder
nizare urbanistică, inițiate și înfăp
tuite sub directa dumneavoastră 
conducere, spre a conferi Capitalei 
o infățisare demnă de minunatele 
prefaceri socialiste pe care le 
cunoaște întreaga țară.

în anii de mărețe împliniri, pe care 
îi numim cu nețărmurită mindrie 
patriotică Epoca Nicoiae Ceaușescu, 
plaiurile Albei, la fel ca intreaga 
țară, au cunoscut, prin grija parti
dului, a dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. o puternică dezvoltare in toate 
domeniile vieții materiale- și spiri
tuale. care a înnoit din temelii aceste 
locuri încărcate de istorie și a dat 
noi dimensiuni muncii și vieții lo
cuitorilor orașelor și satelor noastre, 
îmbogățite de atributele inalte ale 
progresului și civilizației socialiste. 
Ca urmare a neuitatelor dumnea
voastră întilniri cu oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri. înscrise în 
amplul și fructuosul dialog pe care 
il purtați permanent cu țara, cu 
poporul,i producția-marfă industrială 
a județului a crescut de peste 5 ori 
in anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, înflo
rirea multilaterală a tuturor locali
tăților județului constituind astăzi o 
remarcabilă realitate, pentru a cărei 
înfăptuire vă mulțumim din adincul 
inimilor — se arată în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R.

Indreptindu-ne gindurile și senti
mentele de nețărmurită dragoste 
către dumneavoastră, mult iubite și 
stimate -tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
mobilizați plenar de hotăririle Con
gresului al XIII-Iea și Conferinței 
Naționale ale partidului, ne angajăm 
solemn și cu acest prilej aniversar 
să depunem toate eforturile pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce revin ju
dețului nostru in anul ’1988 și în
tregul cincinal, să acționăm într-un 
climat de ordine și disciplină. de 
exigență și răspundere pentru trans
punerea in viață a obiectivelor pe 
care le puneți în fața întregului 
partid și popor, cu convingerea de
plină că in acest fel ne îndeplinim 
îndatoririle de comuniști, de cetățeni 
devotați progresului și prosperității 
patriei socialiste.

Fiu devotat al poporului, ginditor 
profund și conducător politic cu o 
largă perspectivă asupra istoriei, ați 
promovat în glorioșii ani care au 
urmat. Congresului al IX-lea al 
partidului o concepție nouă, supe
rioară. adînc ancorată în realitatea 
românească, ați purtat permanent un 
viu și rodnic dialog cu oamenii 
despre oameni, despre iot ceea ce 
este de făcut pentru fericirea lor. 
pentru ca gindul dreptății, libertății 
și progresului să izbindească. toate 
acestea constituindu-se intr-o operă 
monumentală, nepieritoare, care va 
dăinui peste vremuri.

Folosim acest eveniment pentru a 
vă exprima. în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor județului Arad, 
întreaga gratitudine pentru sprijinul 
nemijlocit, la fata locului, de care 
ne-am bucurat in toți acești ani. 
pentru orientările și indicațiile clare 
date de dumneavoastră, mult, stimate 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitelor întreprinse, impreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. pe plaiurile arădene. 
Bucurîndu-ne de un asemenea spri
jin. beneficiind de politica științifică 
a partidului, de dezvoltarea ar
monioasă și echilibrată a tuturor zo

nelor țării, și în județul nostru s-au 
produs profunde mutații economico- 
sociale. care au avut un rol determi
nant în creșterea nivelului de trai și 
civilizație al oamenilor muncii — se 
arată in mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R.

Urmind neabătut indicațiile dum
neavoastră. ne preocupăm continuu 
de creșterea productivității muncii, a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. de perfecționarea organizării 
și modernizarea producției, de redu
cerea continuă a cheltuielilor de pro
ducție, și in primul rind a celor ma
teriale, prin valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor, 
urmărind transpunerea fermă în 
practică a tuturor sarcinilor ce ne 
revin în agricultura județului din 
programele speciale, conștienti fiind 
că prin înfăptuirea tuturor acestor 
deziderate vom face incă un pas pe 
verticala progresului și civilizației 
socialiste și comuniste.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste, respect și prețuire, vă ru
găm să ne permiteți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să 
fim purtătorii gindurilor de nemăr
ginită recunoștință și admirație pe 
care vi le poartă comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Argeș și 
să vă adresăm, la împlinirea a 70 ani 
de viață și a peste 55 ani de activi
tate revoluționară, cele mai respec
tuoase și călduroase felicitări, urarea 
fierbinte de multă sănătate și ferici
re. de viață îndelungată, alături de 
toți cei care vă sînt apropiat! și 
dragi, strămoșescul ,.La mulți ani 1“ 
— se arată în mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

In aceste momente solemne. Înăl
țătoare, de mare însuflețire, de cald 
și vibrant patriotism subliniem din 
nou, cu mindrie și cu recunoștință 
fierbinte, că in personalitatea dum
neavoastră de excepție poporul și 
țara noastră și-au aflat cîrmaciul 
cutezător și Înțelept, clarvăzător și 
demn, marele conducător de partid 
și de stat, care. întrunind cele mai 
alese virtuți ale poporului, făurește, 
cu poporul și pentru popor, o civili
zație nouă, o țară nouă, care înain
tează neabătut pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. spre cele mai inalte culmi de 
progres și civilizație.

Asemenea întregului popor, oa
menii muncii din județul Argeș nu 
vor uita niciodată că marile între
prinderi și platforme industriale, 
dezvoltarea puternică a agriculturii, 
învățămîntului, culturii și Științei, 
avîntul impresionant al construcției 
de locuințe și chipul nou al localită
ților, tot ce s-a înfăptuit pentru ei în 
acești ani de avintată creație, pe ca- 
re-i numim cu fierbinte recunoștință 
..Epoca Nicoiae Ceaușescu", asemă
nător cu tot ce s-a făurit mai măreț 
și mai durabil pe străvechiul pă- 
mînt românesc, se leagă direct și in
disolubil de numele și de activitatea 
dumneavoastră, de grija permanen
tă pe care o purtați, într-un spirit 
de profundă echitate socialistă, dez
voltării armonioase a tuturor zonelor 
țării.

Cu încredere nestrămutată că sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere 
poporul român va cunoaște noi și tot 
mai importante victorii, vă urăm, în 
această zi atît de scumpă inimilor 
noastre, ani mulți și luminoși, să ne 
trăiți cu multă sănătate și fericire, 
cu aceeași inegalabilă putere de 
muncă, spre binele poporului, spre 
gloria și măreția patriei noastre 1

în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN BACAU AL P.C.R. se 
arată, printre altele : Sintem mindri, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, că-,! în anii care 
au trecut de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului — care a inau
gurat o perioadă de transformări 
epocale in viața patriei — poporul 
nostru a înscris o pagină de glorie 
și măreție fără egal de-a lungul în
tregii sale existențe multimilenare in 
vatra strămoșească, pe care o dato
răm dumneavoastră — Eroul făuritor 
de istorie — trăiniciei concepției re
voluționare, profund originale, așe
zată la temelia întregului, proces al 
edificării noii orînduiri socialiste.

Politica profund științifică, clarvă
zătoare a partidului — al cărei pro
motor consecvent sînteți dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general — și-a pus cu putere 
amprenta și asupra noii geografii- a 
județului Bacău, care, asemenea tu
turor zonelor țării, cunoaște o con
tinuă dezvoltare a vieții economice, 
sociale și spirituale.

Acum, cind aniversăm, cu imensă 
bucurie ziua dumneavoastră de 
naștere — eveniment drag nouă, tu
turor — ne angajăm solemn să nu 
precupețim nici un efort, să mun
cim cu dăruire și spirit revoluționar 
pentru înfăptuirea neabătută a hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-Iea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului pe anul 1988 și întregul cinci
nal. sporindu-ne astfel permanent 
contribuția la înfăptuirea mărețelor 
programe de dezvoltare economico- 
socială a tării.

Să ne trăiți ani mulți. Iubite con
ducător, împreună cu tovarășa dum
neavoastră de viață și luptă, mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului și 
■statului nostru, savant de largă recu
noaștere internațională, cu toți cei 
dragi, in marea și indestructibila 
familie a națiunii noastre socialiste, 
spre binele și fericirea întregului 
popor român.

La mărețul ceas de sărbătoare, 
trăit cu vie intensitate și cu 
nețărmurită mîndrie patriotică de 
toți fiii părhîntului românesc, permi- 
teți-ne. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să vă 
exprimăm în numele COMITETULUI 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R., al 
comuniștilor. al tuturor celor ce 
muncesc, gindesc și făuresc edificiul 
nou al Bihorului, omagiu! nostru 
fierbinte, de inimă și gind cu pri
lejul împlinirii a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționară, pa
triotică și a celei de-a 70-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naște
re. Cu aceleași vibrante sentimente 
dăm glas mîndriei de-a fi contem
poranii celei mai strălucite epoci din 
multimilenara noastră istorie, a tim
pului nemuritor sub bolta căruia, 
urmindu-t'ă strălucitul dumneavoas
tră exemplu de comunist neînfricat, 
ginditor vizionar și cîrmact Înțelept, 
poporul nostru și-a croit un nou 
destin și o nouă demnitate printre 
popoarele lumii.

In toată această perioadă v-am 
simțit nemijlocit prezența, mult 

stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, atît prin rodni
cele vizite de lucru întreprinse în 
județul nostru, cit și prin îndemnurile 
și cuvintele dumneavoastră înaripa
te, constituite în punți trainice spre 
inimile și conștiințele bihorenilor. 
Vă mulțumim din adincul inimilor 
și vă asigurăm că strălucitele dum
neavoastră orientări și indicații ne 
vor călăuzi și pe mai departe in în
deplinirea exemplară a planurilor și 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a patriei, menite a da 
noi dimensiuni efortului unanim de 
promovare a noului, de creștere a 
calității vieții.

Supremul omagiu pe care vi-1 adu
cem în acest moment aniversar, 
scump inimilor noastre, ale tuturora, 
se îngemănează cu legămîntul de a 
vă cinsti prin cele mai elocvente 
fapte de muncă, demne de epoca pe 
care o trăim, cu angajamentul 
solemn de a înfăptui exemplar pla
nul pe anul 1988 și de a face ,din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-Iea și Conferinței Naționale ale 
partidului repere esențiale către noi 
izbinzi.

Cele peste cinci decenii și jumătate 
de neobosită activitate revoluționară 
în care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. v-ați aflat perma
nent în focul celor mai aprige bătălii 
pentru dreptate socială și națională, 
pentru independenta și suveranitatea 
neamului nostru, atit de greu încer
cat de istorie, pentru victoria și în
făptuirea noii orînduiri pe pămintul 
patriei, constituie pentru toți fiii șl 
fiicele acestui pămînt străbun un 
strălucit exemplu de dăruire și 
fierbinte patriotism, de înaltă con
secvență revoluționară — se spune 
în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R.

Folosim și acest prilej pentru a 
reafirma atașamentul profund al tu
turor locuitorilor acestor legendare 
meleaguri la intreaga politică internă 
și internațională a partidului și sta
tului. alesele mulțumiri pentru grija 
statornică ce o manifestați progresu
lui continuu al județului Bistrița- 
Năsăud, în pas cu intreaga țară, 
neputind uita niciodată că puternica 
sa înflorire și înscriere pe orbita 
progresului și civilizației se dato
rează in întregime inițiativei, faptei 
și cutezanței dumneavoastră revolu
ționare.

însuflețiți neîncetat de puternica 
dumneavoastră personalitate, de vi
brantele îndemnuri ce ni le dați cu 
atita clarviziune și înțelepciune, vă 
raportăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicoiae Ceaușescu. că am 
stabilit un ansamblu de măsuri pen
tru realizarea integrală a sarcinilor 
pe anul 1988, pe întregul cincinal.

Ca o rezultantă a tuturor senti
mentelor ce ne animă. îngăduiți-ne 
ca din inimile noastre pulsînd de 
emoție și bucurie să vă inmănun- 
chem in buchetul florilor recunoștin
ței noastre strămoșeasca urare „La 
mulți ani 1" și. să vă dorim multă 
sănătate și putere de muncă. împli-, 
nirea înaltelor și nobilelor misiuni 
cu care ați fost învestit de partid’ și 
popor, spre binele și fericirea neamu
lui. a propășirii și prosperității 
scumpei noastre patrii.

în aceste momente înălțătoare, prin 
care țara întreagă vă cinstește pe 
dumneavoastră, marele ei conducător, 
erou între eroii neamului, ctitor de 
epocă nouă, momente prilejuite de 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere și de titanica dumneavoastră 
activitate eroică, patriotică, revolu
ționară. desfășurată de peste 55 de 
ani. vă rugăjn. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu. să ne 
îngăduiți să vă adresăm, cu adine 
respect și fierbinte dragoste, din 
partea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din județul Botoșani, 
cele mai sincere șl călduroase felici
tări. urări de viață îndelungată în 
sănătate și fericire. ani mulți de 
rodnică activitate la cîrma partidului 
și a poporului român, pentru pre
zentul și viitorul luminos, socialist 
și comunist, al scumpei noastre 
patrii, pentru realizarea idealurilor 
supreme de pace și progres ale na
țiunii noastre, ale întregii omeniri 
— se relevă în mesaiul COMITETU
LUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R.

Sintem profund și permanent re
cunoscători grijii necontenite si aten
ției deosebite — emanații ale unei 
geniale și înțelepte politici de dez
voltare echilibrată, armonioasă a tu
turor zonelor țării — pe care dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu. și tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu le purtați dezvoltă
rii economico-sociale a acestui stră
vechi plai românesc al Botoșanilor, 
județ creat în anii epocii care, cu 
strălucire de nimb și neasemuită 
mîndrie, vă poartă numele. Vă ra
portăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicoiae Ceaușescu, că in lumina 
proiectată de gindirea dumneavoastră 
vizionară, in spiritul inflăcăratelor 
dumneavoastră chemări și Îndemnuri, 
al sarcinilor conținute in Raportul 
prezentat la Conferința Națională a 
partidului, inalt program de muncă 
și de luptă al tuturor comuniștilor, 
al întregului popor, al obiectivelor 
subliniate de dumneavoastră, tova
rășe secretar general al partidului, 
am pășit in al treilea an al cincina
lului cu hotărirea de a realiza exem
plar sarcinile ce ne revin din docu
mentele de partid, de a asigura o cit 
mai bună organizare a muncii, solu
ționarea operativă a tuturor proble
melor, de a acționa cu exigență și 
fermitate pentru îndeplinirea ritmi
că, lună de lună, a tuturor indica
torilor de plan, cu deosebire a pro
ducției fizice și a producției pentru 
export, pentru desfășurarea, la un 
nivel superior calitativ, a activități
lor din agricultură, a întregii munci 
din economie.

La această luminoasă șl memo
rabilă sărbătoare, scumpă întregului 
nostru popor, comuniștii, toți locui
torii județului Brașov. într-o deplină 
unitate de vrere și simțire cu în
treaga tară, vă adresează nețărmu
rita lor dragoste. înalta stimă și 
aleasa prețuire pentru vasta operă 
revoluționară, teoretică și practică, 
pusă in slujba binelui și prosperită
ții patriei. înălțării ei. în glorie, 
demnitate, independentă și pace pe 
cele mai mărețe culmi ale socialis
mului și comunismului, care v-a im
pus în conștiința națiunii noastre, a 
tuturor popoarelor, ca un mare Erou 
al neamului românesc, ca un mare 
Erou al păcii ei progresului întregit 

omeniri — se relevă, printre altele, 
in mesaiul COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

Vă mulțumim cu toată căldura su
fletelor noastre pentru înalta grijă 
manifestată față de progresul mul
tilateral al județului Brașov, cară, 
asemenea tuturor județelor tării, a 
avut marea cinste de a primi in 
permanență sprijinul dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, devenind — în 
anii de înnoitoare istorie națională 
ce au trecut, de la Congresul al 
IX-lea al partidului — o puternică 
și Înfloritoare cetate a muncii și 
creației rev<51uționare socialiste, o 
magistrală ctitorie a epocii care vă 
poartă numele de eminent militant 
comunist si luminat patriot.

Aniversind cu nemărginită șl 
profundă venerație Îndelungata și 
rodnica activitate revoluționară și 

,ziua dumneavoastră de naștere, vă 
raportăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicoiae Ceaușescu. că orga
nizația județeană de partid, toți 
oamenii muncii din județul nostru 
acționează cu dăruire și însuflețire, 
în lumina tezelor, ideilor și sarcini
lor de excepțională însemnătate 
cuprinse in Raportul pe care l-ați 
prezentat în fața recentului mare 
forum democratic, care a fost Con
ferința Națională a partidului, cu 
dorința fermă de a întări ordinea si 
răspunderea comunistă. muncito
rească in toate sectoarele, de a face 
din anul 1988 un an cu rezultate su
perioare în industrie și agricultură, 
in intreaga activitate economico- 
socială. astfel îneît județul Brașov să 
se situeze — așa cum ne-ați cerut — 
printre județele fruntașe ale țării.

Memorabila dumneavoastră zi ani
versară. care va rămîne pentru tot
deauna Înscrisă cu litere de aur în 
istoria neamului românesc, ne oferă 
un nou și fericit prilej pentru a evo
ca, cu imensă bucurie și mindrie pa
triotică, ilustra personalitate și cute- 
zătoarea dumneavoastră activitate, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre. marele erou și ctitor al României 
socialiste moderne, înflăcărat mili
tant revoluționar și patriot, care 
v-ațl identificat, din cei mai tineri 
ani ai vieții, cu lupta partidului pen
tru libertate și dreptate socială si 
națională, conducătorul înțelept și 
vizionar, făuritorul celei mai înălță
toare epoci de mărețe împliniri so
cialiste. fără precedent în istoria 
patriei, pe care întregul nostru popor 
o numește cu îndreptățită mîndrie 
patriotică, cu profundă dragoste și 
recunoștință, Epoca Nicoiae Ceaușescu 
— se menționează în mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN BRAILA AL 
P.C.R.

Prin monumentala dumneavoastră 
operă teoretică, prin eroica activi
tate desfășurată în fruntea partidului 
și statului ați adus o uriașă contri
buție la dezvoltarea creatoare a gin- 
dirii ri practicii revoluționare, la im- 
bogățirea fqndului de aur al spiri
tualității românești și universale, 
afirmîndu-vă ca proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane, erou 
al păcii, promotor strălucit al celor 
mai nobile aspirații de Înțelegere și 
colaborare intre popoare, luptător 
neobosit pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

In aceste momente de mare sărbă
toare. locuitorii județului nostru 
care, asemenea întregii țări, a cu
noscut un vast proces de dezvoltare, 
vă îmbrățișează cu toată căldura și 
își exprimă nemărginita admirație 
față de meritele dumneavoastră fără 
seamăn, mult iubite și stimate tova
rășe Nicoiae Ceaușescu, eminent om 
politic și de stat, care întruchipați 
cele mai alese virtuți ale poporului 
român, erudit om de știință și cultură, 
făcînd legămînt solemn de a acționa, 
fără preget, ca adevărați revoluțio
nari, pentru a spori neîncetat măre
ția și gloria epocii care vă poartă 
numele, de a infăptui neabătut sar
cinile ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XIII-Iea și Conferin
ței Naționale ale partidului.

La ceas de măreață sărbătoare — 
se subliniază in mesajul COMITE
TULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R. — vă aducem un nou 
și profund omagiu, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
brav conducător de partid și de stat, 
înflăcărat revoluționar și ilustru 
patriot, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

Locuitorii județului Buzău vă sînt 
adînc recunoscători pentru faptul că, 
prin strategia elaborată de dumnea
voastră privind repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție în te
ritoriu. prin sprijinul permanent și 
neprecupețit pe care ni-1 acordați 
cu deosebită generozitate. această 
străveche vatră de pămînt româ
nesc cunoaște, asemenea întregii 
țări, un amplu și permanent proces 
de dezvoltare și Înflorire în toate 
domeniile.

Afirmindu-ne cu putere totala ade
ziune la înțeleaptă politică internă 
și internațională a partidului și sta
tului, urmind neabătut înaltul dum
neavoastră model de abnegație și 
dăruire revoluționară, ne angajăm 
solemn să ne înzecim eforturile pen-, 
tru a indeplini exemplar sarcinile ce 
ne revin în acest an și pe întregul 
cincinal, aducind astfel un suprem 
omagiu neobositei dumneavoastră 
activități consacrate înălțării patriei 
pe culmile luminoase ale comunis
mului. Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
mobiliza întreaga energie și capaci
tate creatoare a locuitorilor județului 
nostru pentru a infăptui neabătut 
istoricele hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-Iea și Conferința 
Națională ale partidului, toate pro
gramele ce vizează progresul neîn
trerupt al patriei noastre socialiste.

La această mare sărbătoare, cind 
țara întreagă vă omagiază cu nespu
să bucurie, vă adresăm, din adincul 
inimilor, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu. să ne 
trăiți ani mulți și fericiți, să vă 
bucurați de sănătate și nesecată pu
tere de muncă și creație, spre a 
conduce, cu aceeași inegalabilă cute
zanță .revoluționară, marea operă de 
înălțare a României pe noi culmi de 
civilizație socialistă și comunistă.

Folosim acest minupat prilej pen
tru a exprima atașamentul și încre
derea deplină față de înțeleaptă po
litică internă și externă a partidului 
și statului nostru, cu satisfacția pe 
care o generează faptul că demer
surile românești pe arena mondia

lă. inițiativele dumneavoastră, mult 
iubițe și stimate tovarășe secretar 
general, personalitate proeminentă a 
contemporaneității, Erou al păcii, 
militant energic pentru soluționarea 
pe cale politică, pașnică a tuturor 
problemelor litigioase, a dreptului 
fiecărei națiuni de a-și hotărî de sine 
stătător propriul destin. în mod suve
ran si independent, pentru instau
rarea unui climat de colaborare, în
țelegere, securitate și pace, sint larg 
acceptate ca principii de acțiune în 
procesul complex de transformare a 
lumii și a vieții, vasta dumneavoas
tră operă teoretică și practică îmbo
gățind patrimoniul gindirii univer
sale — se arată in mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SE- 
VERIN AL P.C.R.

Dind glas recunoștinței profunde 
pentru sprijinul permanent pe care 
ni-1 acordați, considerăm că omagiul 
cel mai de preț pe care vi-1 putem 
aduce în acest memorabil moment 
sărbătoresc, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, îl re
prezintă angajamentul nostru solemn 
de a ne uni toate forțele, energiile 
de muncă și creație pentru indepli- 
nirea și depășirea sarcinilor planu
lui pe acest an hotăritor al cincina
lului. Vă asigurăm că în anul 1988 
Caraș-Severinul se va înscrie in rîn- 
dul județelor fruntașe ale țării, 
punînd la dispoziția economiei na
ționale însemnate cantități de ma
terii prime și produse.

Primiți acum. Ia ceas aniversar, 
din partea comitetului județean de 
partid, a comuniștilor, a tuturor lo- 
cuitorilor județului Caraș-Severin. 
urările străbune de viață lungă, să
nătate si putere de muncă, pentru 
dumneavoastră, drag conducător, și 
pentru mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, noi și cit mai strălucite 
realizări în prodigioasa activitate pe 
care o desfășurați, pentru a ne con
duce pe mai departe pe drumul de 
mari împliniri pe care ni l-ați des
chis. garanția sigură a mersului 
ferm și viguros al României spre 
glorioasele piscuri ale comunismului.

Este o înaltă îndatorire de con
știință să dăm glas simțămintelor 
noastre de gratitudine, neasemuitei 
mindrii patriotice pentru mărețele 
izbinzi repurtate de poporul român 
în epoca de glorie a istoriei noastre 
naționale, deschisă de Congresul al 
IX-lea si care poartă, prin unanima 
voință a națiunii, numele Eroului ce 
ne călăuzește statornic pe calea 
noului și strălucitului destin al 
României, „Epoca Nicoiae Ceaușescu", 
perioada care prin grandioasele ei 
ctitorii va marca peste vremi geniala 
dumneavoastră gindire si acțiune ce 
a încununat ființa veșnic tinără a 
tării — se menționează in mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN CALA- 
RAȘI AL P.C.R.

Este pentru fiecare fiu al patriei, 
o înălțătoare mindrie că trăim și 
muncim in această epocă eroică, in 
care, sub înțeleaptă conducere a 
partidului, în frunte cu dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu. țara 
noastră se bucură de un prestigiu 
fără precedent pe toate meridianele 
globului, pentru inițiativele și ac
țiunile dinamice, constructive con
sacrate apărării dreptului suprem al. 
oamenilor la pace, la existentă li
beră, înfăptuirii dezarmării, edifică
rii unei noi ordini economice inter
naționale. aceste cutezătoare demer
suri promovate consecvent de dum
neavoastră fiind profund apreciate 
de intreaga umanitate, ce vă consi
deră un glorios Erou al păcii.

Urmind, cu dirză conștiință pa
triotică mărețul dumneavoastră 
exemplu, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Călărași sint ho- 
tărîti să transpună neabătut in viață 
orientările și ideile-foijță cuprinse 
in magistralul Raport prezentat Con
ferinței Naționale a partidului, să 
acționeze cu fermitate, cu in'alt spi
rit partinic, revoluționar, pentru 
înfăptuirea exemplară a planului pe 
anul 1988, pe intregul cincinal, a 
tuturor programelor dezvoltării 
noastre economico-sociale. cu con
vingerea că acesta este cel mai în
flăcărat omagiu pe care vi-1 putem 
aduce dumneavoastră, cel mai de 
seamă și mai iubit fiu al României.

Intr-o deplină unitate de cuget și 
simțire cu intreaga națiune, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
străvechile meleaguri clujene, cu 
prilejul aniversării a peste 55 de ani 
de activitate revoluționară pusă în 
slujba îpfloririi, patriei noastre so
cialiste și a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă roagă, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
să primiți, in această zi memorabilă, 
devenită sărbătoare scumpă Întregu
lui nostru partid și popor, omagiul 
lor fierbinte, aleasa prețuire și admi
rație pentru excepționala activitate 
teoretică și practică ce o desfășurați 
în fruntea partidului și țării, pentru 
clarviziunea, fermitatea și consec
vența revoluționară cu care condu
ceți România pe cele mai luminoase 
culmi ale socialismului și comu
nismului — se relevă în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R.

Avind drept program de muncă și 
luptă excepționalele dumneavoastră 
orientări și indicații date la Confe
rința Națională a partidului, cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate in 
județul nostru, in septembrie 1987, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
clujeni sînt. în prezent, ferm anga
jați in realizarea planului de dez
voltare economico-socială pe 1988. a 
programelor speciale și prioritare 
din industrie și agricultură, de dez
voltare intensivă și valorificarea 
deplină a potențialului uman și ma
terial. a întregii capacități de creație 
de care dispun colectivele de muncă.

Omagiindu-vă. împreună cu țara, 
tn aceste momente de mare sărbă
toare Irațională pentru noi toți, unin- 
du-ne gindurile și sentimentele cu
intregul partid și popor, vă dorim
din adincul inimilor noastre,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicoiae Ceaușescu. viață îndelungată 
și fericită, ani mulți și luminoși, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, multă sănătate și 
putere de muncă, pentru a ne con
duce și în viitor cu aceeași străluci
tă clarviziune șl înțelepciune, pentru 
Înălțarea, patriei în glorie și măreție, 
spre noi și tot mal luminoase vic
torii, pe treptele tot mai înalte ale 
progresului și civilizației socialiste 
și comuniste.

(Continuare in pag. a IV-a)
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Recepție oferită in onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu 
lie Comitetul Central al Partidului Cumunist Rumân,
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au vizitat Expoziția națională omagială
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I) 
------------------------------- »■ 
de cetățeni al Capitalei au venit In 
această zi de sărbătoare să adreseze 
conducătorului iubit al partidului șl 
îtatului nostru, din toată inima, cele 
lai calde urări de sănătate și viață 

delungată, deplină putere de mun- 
spre binele și fericirea poporu- 
român, spre gloria și Înălțarea 

•nâniei socialiste.
ei veniți în întîmplnare purtau 
'ele tricolore și roșii, portreta 
ovarășului Nicolae Ceaușescu și 
ășei Elena Ceaușescu, pancarte 
ări la adresa partidului și a 
irului său general. Se scanda 
Icărare „Ceaușescu — La multi 
urare pe care întregul nostru 

face, în acest ianuarie ani- 
secretarului general al parti- 
areședintele Republicii, cu 

. zilei de naștere și a înde- 
:i sale activități revoluționare, 
reunite intonau cîntece pa- 

3 și revoluționare. Pionieri și 
ai patriei, tineri șl tinere au 

jurat cu multă dragoste și emo- 
e tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
-varășa Elena Ceaușescu. oferin- 
j buchete de flori.
varășul Nicolae Ceaușescu. to- 
ișa Elena Ceaușescu au răspuns 
căldură manifestărilor prietenești 
mulțimii. /

.a recepție au participat membrii 
membrii supleant! al Comite

lui Politic Executiv al C.C. al 
C.R.. secretarii Comitetului Cen- 
al al partidului, membrii C.C. 

1 P.C.R., al Consiliului de Stat 
1 ai guvernului, delegațiile jude- 
ene care au fost prezente la adu- 
area omagială solemnă, membri 
le partid cu stagiu din llegalita- 
e. conducători de instituții centrale, 
irganizații de masă și obștești, re- 
irezentanț! ai tuturor organismelor 
emocrației muncitorești-revoluționa- 
•e, ai vieții științifice șl cultural?, 
ictiviști de partid și de stat, gene
rali și ofițeri superiori.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui. a spus :

întreaga țară omagiază astăzi, cu 
cele mai alese sentimente de dra
goste și nemărginită prețuire ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere șl a peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară în slujba 
partidului și poporului, a cauzei so
cialismului și păcii.

în deplină unitate de gind șl sim
țire cu întregul partid și popor. Gu
vernul Republicii Socialiste România 
vă adresează — cu profund respect și 
nețărmurită recunoștință — cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate și 
fericire, de viață lungă și nesecată 
putere de muncă, pentru binele și 
prosperitatea națiunii noastre, spre 
gloria și măreția României socia
liste.

Evoclnd, cu aleasă considerație șl 
Înaltă stimă, cu acest prilej aniver- i 

■ sar. întreaga dumneavoastră viață și 
activitate revoluționară, consacrate, 
cu pasiune și devotament, intereselor ; 
supreme ale poporului. exprimăm 
cel mai înalt omagiu Eroului între 
eroi, conducătorului clarvăzător, de
semnat de istorie să poarte destinele 
țării spre culmile civilizației socia
liste și comuniste.

Ilustra dumneavoastră personalita
te — a subliniat in continuare vor
bitorul — constituie pentru noi toți 
simbolul patriotismului înflăcărat, al 
activității revoluționare neîntrerupte., 
desfășurate cu inteligentă și realism, 
al muncii pline de abnegație dedica
te patriei și partidului, Celor mai de 
seamă aspirații umane — socialis
mul. pacea, independenta naționa
lă, libertatea și dreptatea socială.

Sîntem mîndri, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că avem șansa istorică de a fi con
temporani cu dumneavoastră, de a fi 
martorii profundelor transformări 
revoluționare pe care le cunoaște 
patria noastră in acești ani victorioși 
ai construcției socialismului și co
munismului.

Puternic însuflețiți de excepționa
lul dumneavoastră exemplu de mun
că eroică și viață luminoasă, vă asi
gurăm, în această zi solemnă, că vom 
acționa cu toată energia și capacita
tea pentru a îndeplini exemplar in
dicațiile și orientările dumneavoas
tră, sarcinile ce ne revin din docu- 

‘mentele Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului 
pentru a ridica România socialistă pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Faptele noastre de muncă sint cel 
mai fierbinte omagiu pe care vi-1 
putem aduce, o dată cu întreaga gra
titudine și recunoștință ce vi le da
torăm. pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți, spre binele și fericirea po
porului nostru.

Exprimîndu-ne nețărmurita mîn- 
drie și admirație pentru hotă- 
rîrea și pasiunea revoluționară, 
dîrzenia și dinamismul cu care 
conduceți patria, partidul și po
porul, pentru marea dumneavoas
tră iubire de oameni, vă dorim, 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. intr-un glas 
cu întreaga tară, viată lungă, 
neobosită putere de muncă și sănă
tate. spre gloria eternă a României 
socialiste 1

Să ne trăiți întru multi ani. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu 1

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Neagu Andrei, membru de partid cu 
stagiu din ilegalitate, ^jare a spus :

Nouă, membrilor partidului intrat! 
în rîndurile sale incă din anii ilega
lității. ai luptei împotriva exploatării 
și asupririi sociale, a fascismului și 
războiului, ne-au rămas puternic în
tipărite în memorie angajarea și 
afirmarea fermă, din anii dumnea

voastră cel mal. tineri, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in focul luptelor revoluționare, cu
rajul și dîrzenia exemplare cu care 
ați acționat împotriva împilării, pen
tru apărarea și promovarea a tot ce 
înseamnă adevăr, umanism și drep
tate. pentru împlinirea idealurilor 
noastre cele mai scumpe de a trăi 
într-o lume mai bună și mai dreaptă, 
pentru triumful cauzei clasei munci
toare. a poporului din rindul căruia 
v-ați ridicat si pe care l-ați servit 
și il serviți cu întreaga dumneavoas
tră ființă, cu înaltă abnegație și 
eroism.

Vă rog să-ml permiteți, mult iubite 
șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
a spus vorbitorul, să vă adresez — 
în numele celor mai vechi militant! 
ai partidului, ai mișcării muncito
rești și revoluționare din România — 
din adîncul inimilor noastre, urarea 
fierbinte de viață îndelungată, de
plină putere de muncă pentru a ne 
conduce pe mai departe, cu aceeași 
cutezanță, spre împlinirea tuturor 
aspirațiilor și visurilor ce ne-au 
călăuzit incă din anii tinereții și 
Îndelungatei activități revoluționare, 
cînd vă aflați permanent în fruntea 
noastră. în lupta pentru progres și 
bunăstare, pentru prosperitate si 
pace a poporului român.

Să ne trăiți ani multi și fericiți, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. cu 
toți cei ce vă sînt dragi și apropiați!

La multi ani. mult iubite și stimate 
ilustru conducător al partidului și 
poporului român 1

In continuare, a luat cuvîntul to
varășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. care a spus :

La această măreață sărbătoare na
țională. scumpa comuniștilor. Între
gului nostru popor, vă rog să-mi 
permiteți să vă aducem dumneavoas
tră, Erou între eroii neamului, 
conducător de excepție al partidului 
și statului nostru, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și a peste 55 de ani 
de eroică și neîntreruptă activitate 
revoluționară, un vibrant și respec
tuos omagiu din partea comuniștilor, 
a comitetelor județene, a organelor 
și organizațiilor de partid, a activu
lui nostru de partid, pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți pentru ca 
gloriosul nostru partid comunist să 
devină tot mai puternic, tot mai 
unit, urmat cu deplină încredere si 
nețărmurit devotament de întregul 
nostru popor.

Cu inimile vibrînd de grandioasele 
Înfăptuiri realizate în perioada de 
după Congresul al IX-lea, care s-a 
înscris, pentru totdeauna, cu litere 
de aur. în istoria patriei drept 
..Epoca Nicolae Ceaușescu11. întregul 
nostru activ de partid, toți comuniș
tii sint pe deplin conștienți că cea

mai mare satisfacție ce o putem 
aduce, cel mai înălțător omagiu la 
această scumpă sărbătoare este an
gajamentul lor solemn de a face 
totul pentru creșterea permanentă a 
rolului de conducător politic al parti
dului în întreaga activitate, pentru 
mobilizarea largă a oamenilor mun
cii în transpunerea in viață a istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului; a mărețelor și minunate
lor programe de dezvoltare econo
mică si socială a patriei.

Animați de cele mai profunde 
sentimente de admirație și recunoș
tință față de exemplara dumnea
voastră viață și activitate revoluțio
nară, a spus vorbitorul, o dată eu 
tara și poporul, vă dorim, mult sti
mate tși iubite t o va r ă ș e 
Nicolae Ceaușescu, ani multi și fe
riciți, nesecată putere de muncă 
creatoare, pentru ca în fruntea 
partidului, a destinelor națiunii 
noastre să ne conduceți cu aceeași 
clarviziune și strălucire pe drumul 
glorios al socialismului și comunis
mului !

Să ne trăiți ani mulți și fericiți, 
Împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, cu toți cei ce vă 
sint dragi și apropiați !

Din toată inima „La mulți ani, 
mult iubit și stimat conducător !“.

Primit cu cele mai alese senti
mente de dragoste și prețuire, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, a 
fost urmărită cu deosebită atenție, 
fiind subliniată cu vii și îndelungi 
aplauze.

Cei prezențl au făcut conducăto
rului partidului și statului o vie ma
nifestare de stimă și prețuire, ex
presie , a profundelor sentimente cu 
care întregul partid. Întregul popor 
il înconjoară pe secretarul general 
al partidului, pentru activitatea sa 
eroică, de peste cinci decenii și ju
mătate, pusă, cu inegalabilă dăruire 
și pasiune revoluționară, in slujba 
înfăptuirii celor mai nobile aspirații 
ale națiunii noastre, făuririi cu 
succes a societății socialiste și co
muniste pe pămîntul României, 
cauzei păcii. Înțelegerii și colaboră
rii internaționale, edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Tovarășii din conducerea partidu
lui si statului, membrii de partid cu 
stagiu din ilegalitate, conducătorii 
instituțiilor centrale, ai organizațiilor 
de masă și obștești, reprezentanți ai 
tuturor, județelor țării, ai tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii au 
adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
felicitări. împreună cu urări de via
tă lungă, în deplină sănătate, nese
cată putere de muncă pentru a con
duce cu aceeași strălucită clarviziu
ne măreața operă de înaintare fer
mă a patriei pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului.

porului — omagiu eroului între eroii 
neamului".

La loc de frunte este redat crezul 
de viață și luptă revoluționară al 
secretarului general al partidului 
nostru : „Dacă in vreun fel, aș fi pus 
in situația jle a-mi relua de Ia în
ceput activitatea, declar în fața 
partidului și poporului că as merge 
fără șovăire pe aceeași cale, pe ca
lea- luptei revoluționare, a apărării 
demnității, libertății și fericirii na
țiunii mele".

Documente de epocă, fotografii 
relevă faptul că. din primul mo
ment al intrării in rîndurile mișcă
rii muncitorești, ale Uniunii Tinere
tului Comunist și ale Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a consacrat cu 
exemplară dăruire patriotică întrea- , 
ga viață luptei poporului împotriva 
asupririi și exploatării sociale, pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
maselor populare, împotriva fascis
mului și războiului, pentru cauza so
cialismului și comunismului, a inde
pendenței și suveranității patriei.

Grăitoare mărturii documentare, 
relevă participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la pregătirea și 
înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944, 
care a inaugurat o etapă nouă in 
istoria patriei, a deschis calea îm
plinirii idealurilor și năzuințelor de 
dreptate și libertate ale poporului 
român, a cuceririi depline a inde
pendenței și suveranității naționale, 
a afirmării libere și demne a Româ
niei in lume.

O secțiune importantă a expoziției 
înfățișează, prin mijloace documen
tare specifice, rolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înfăptuirea 
procesului revoluționar de dezvolta
re democratică și socialistă a Româ
niei.

Sint prezentate imagini de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, care a inaugurat 
epoca de glorie și măreție a Româ
niei socialiste ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Sînt evidențiate 
liniile directoare ale strategiei parti
dului nostru de dezvoltare armonioa
să a patriei, la a cărei elaborare și 
transpunere in viață un rol decisiv 
revine tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Expoziția surprinde aspecte con
cludente ale dezvoltării impetuoase, 
ale modernizării industriei și agri
culturii românești. Este înfățișată 
concepția secretarului general al 
partidului privind roiul esențial al 
cercetării științifice, necesitatea an
gajării puternice a acesteia in toate 
sectoarele de activitate, fără de care 
nu se poate vorbi de înfăptuirea 
programelor de dezvoltare intensivă, 
de modernizare a economiei româ
nești.

Expoziția evidențiază contribuția 
deosebită a tovarășei academician 
doctor inginer» Elena Ceaușescu la 
dezvoltarea și înflorirea științei. în- 
vățămintului și culturii românești.

Prin intermediul unor impunătoa
re panouri fotografice și machete 
sint prezentate marile ctitorii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" : Cana
lul Dunăre — Marea Neagră. Trans- 
făgărășanul. Metroul bucureștean, 
vasta lucrare de amenajare a rîului 
Dîmbovița, precum și de sistemati
zare a Capitalei, complexe hidro
energetice și de navigație, mari

platforme Industriale, moderne edi
ficii de învățâmint și sănătate, în
florirea tuturor orașelor țării si mul
te altele.

Se regăsesc In expoziție aspecte 
definitorii vizînd contribuția ho- 
tăritoare* a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la afirmarea 
Partidului Comunist Român ca forță 
conducătoare si dinamizatoare a în
tregii activități economico-sociale, 
centrul vital al întregii națiuni.

Laborioasa și neobosita activitate 
a secretarului general al partidului, 
ardoarea și tenacitatea cu care acțio
nează pentru mersul nestăvilit înain
te al patriei noastre, preocuparea 
perseverehtă pentru promovarea 
unui stil de muncă înnoitor în toate 
domeniile vieții economice, politice 
și sociale sînt ilustrate în expoziție 
prin revelatoare imagini care evi
dențiază faptul că, din anul 1965 
și pină în prezent. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efectuat peste 
700 de vizite de lucru în toate ju
dețele patriei și în Capitală, s-a în- 
tilnit cu specialiști și cadre de con
ducere din 2 500 unități de produc
ție, social-culturale, de invățămint și 
cercetare științifică ale țării.

Este amplu înfățișat în cadrul ex
poziției edificiul democrației munci- 
torești-revoluționare. creație origi
nală a gîndirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sistem înnoitor 
care asigură participarea efectivă a 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, a întregului popor la făuri
rea conștientă a propriului viitor.

„Epoca Nicolae Ceaușescu" — epo
că de strălucită afirmare internațio
nală — constituie unul din segmen
tele de largă cuprindere, reprezenta
tive, ale expoziției. Sînt ilustrate 
concepția, acțiunile și inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
viata internațională, potrivit cărora 
România socialistă se manifestă ca 
o prezență activă pe arena mondia
lă, dezvoltînd larg dialogul cu toate 
națiunile lumii și aducînd o contri
buție de seamă la soluționarea ma
rilor probleme ale contemporanei
tății.:

Politica românească de pace și co
laborare internațională este grăitor 
ilustrată și in secțiunile „Președintele 
Nicolae Ceaușescu —■ erou al păcii", 
„Relațiile internaționale ale Republi
cii Socialiste România", precum și în 
cea intitulată „înalt omagiu interna
țional".

Expoziția prefigurează, totodată, 
perspectivele luminoase de dezvolta
re a României socialiste, viitorul de
finit de programul partidului, de is
toricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, ce 
pun temelii trainice înaintării Româ
niei pe calea socialismului și comu
nismului.

Un fierbinte omagiu este adus de 
artiștii plastici, prezenți în expoziție 
cu lucrări de pictură, sculptură, artă 
decorativă. Tablouri, sculpturi și ta
piserii de mari dimensiuni îl Înfăți
șează pe secretarul general al parti
dului alături de copii și tineri, de 
oameni ai muncii, surprinzînd aspec
te din activitatea sa desfășurată fără 
preget pentru propășirea patriei, 
pentru binele șl fericirea întregului 
popor român.

In continuare, a fost vizitată sec
țiunea — „Opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

La loc de frunte se află expusă 
magistrala lucrare „România pe dru

mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate", editată pînă 
în prezent în 30 de volume, care cu
prind vaste domenii ale cunoașterii, 
de la economie la politică, de la fi
lozofie la istorie, de la sociologie la 
morală, model de analiză profund 
științifică, dialectică și novatoare a 
complexelor probleme teoretice și 
practice ale revoluției și construcției 
socialiste in patria noastră.

Sînt prezentate volume din opera 
teoretică a secretarului general al 
partidului ce abordează problemati
ca complexă a făuririi noii conștiin
țe socialiste, a profilului spiritual al 
omului nou, a personalității sala 
multilaterale, subliniind locul, rolul 
și necesitatea educației materlalist- 
științifice și umanist-pevoluționare Ir» 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii. , ,

Operele din gîndirea filozofică a 
președintelui României. întemeiate 
pe concepția materialismului dialec
tic și istoric, pe cuprinzătoare șl te
meinice analize asupra societății ro
mânești, au fundamentat strategia și 
tactica edificării socialismului in țara 
noastră, corespunzător condițiilor 
concrete, etapelor de dezvoltare a 
patriei, particularităților epocii. Un 
loc însemnat în expoziție ocupă ope
ra economică a conducătorului parti
dului și statului, care cuprinde ideî 
și orientări cu privire la făurirea 
unei economii moderne. armonios 
dezvoltate, bază a creșterii continua 
a prosperității poporului nostru.

Sînt prezente operele științifice ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ce pun în relief 
însemnătatea deosebită a studiilor si 
cercetărilor sale în domeniul chimiei 
macromoleculare. a elastomerilor sin
tetici. care stau la baza dezvoltării 
rapide a acestui sector al industriei 
noastre chimice.

Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
publicată peste hotare. precum șl 
volumele dedicate personalității con
ducătorului partidului și statului 
nostru, apărute In numeroase țări 
ale lumii, ocupă un loc aparte în 
expoziție. Sînt reunite lucrări tipă
rite de-a lungul ultimelor două de
cenii în țări, de pe toate continentele, 
expresie a interesului deosebit 
manifestat față de gîndirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Imaginea înaltei prețuiri de care 
se bucură opera teoretică și practică 
a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii. întreaga sa 
activitate, pusă cu pilduitoare dărui
re. de peste cinci decenii și jumă
tate. în slujba înfăptuirii celor mai 
nobile idealuri ale poporului sînt 
întregite de ampla suită de lucrări 
de sinteză despre opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de antologii și 
albume omagiale.

La Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat felicitări orga
nizatorilor acestei ample și repre
zentative expoziții omagiale, cronică 
a istoriei românești contemporane.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu aceeași 
căldură și dragoste. Toți cei prezenți 
au aplaudat și aclamat Îndelung, au 
ovaționat cu însuflețire pentru Parti
dul Comunist Român, pentru secre
tarul său general, sărbătorit cu dra
goste de Întregul popor.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind amnistierea unor infracțiuni și reducerea unor pedepse

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
Q'-retează :

• - Se amnistiată toate infracțiunile pentru care 
' aplicat Pedeapsa cu inchisoare pină la 10 ani inclusiv, 
mc’ — Muc cu 1/2 pedepsele cu închisoare mai 

de 10 ani ap;cate de instanța de judecată.
mnn ~ c°mută ir. ?o ani închisoare pedepsele cu 

>a aplicate de instanței de judecata.
“ Comitetele sau birourile executive ale consi

liilor populare, direcțiile pentru probleme de muncă șl 
ocrotiri sociale și conducerile unităților socialiste vor 
asigura încadrarea în muncă a persoanelor care benefi
ciază de prevederile prezentului decret și vor urmări 
integrarea acestora în colectivele de muncă în care au 
fost repartizate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In aceste zile, de înălțătoare șl 
vibrantă sărbătoare pentru întreaga 
tară, colectivul Combinatului side
rurgic Galați raportează un semni
ficativ fapt de producție : rotunji
rea la 90 milioane tone a cantității 
de oțel elaborate aici de la pune
rea in funcțiune a primei oțelării și 
pină în prezent.

— Dedicăm acest important suc
ces — ne spune maistrul oțelar 
Augustin Vasiu — aniversării zilei 
de naștere și a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționată a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, do
vedind astfel hotărirea fermă a oțe- 
larilor, a tuturor siderurgiștilor 
gălățeni de a omagia prin noi și 
importante fapte de muncă această 
sărbătoare scumpă întregului popor. 
Cele 90 de milioane tone de oțel 
elaborate la Galați în ultimii 20 de 
ani pun în evidentă contribuția de

seamă a combinatului siderurgic 
de aici — creație de frunte a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" —, la 
propulsarea economiei naționale, la 
înfăptuirea politicii partidului de

mentele noastre de profundă re
cunoștință, de dragoste fierbinte 
pentru genialul conducător și stra
teg al destinelor românești pe dru
mul socialismului și comunismului.

Realizări de prestigiu 
ale siderurgiștilor

Industrializare socialistă a patriei, 
în cele două decenii care Su trecut 
de la prima șarjă de oțel elaborată 
la Galați am beneficiat în nenumă
rate rînduri de sfatul înțelept și pre
țios, de îndrumarea la fața locului 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
De aceea, folosim acest prilej pen
tru a ne manifesta din nou senti

De aici, din inima de oțel a celui 
mai mare combinat siderurgic al 
României, transmitem, cu deosebit 
respect, secretarului general al 
partidului cele mai călduroase 
urări de multă sănătate, fericire, de 
noi și tot mai mari împliniri, spre 
gloria și înflorirea continuă a 
României socialiste. Ne angajăm în 
fața Eroului Republicii noastre că

vom face totul pentru a duce la 
îndeplinire, cu răspundere comu
nistă, revoluționară, prețioasele 
indicații și recomandări date cu 
prilejul vizitei de lucru efec
tuate la Galați în luna septem
brie 1987. Măsurile tehnice șl 
organizatorice luate pentru reali
zarea sarcinilor care ne revin în 
acest an — cînd Combinatul side
rurgic de la Galați trebuie să-și 
sporească producția cu peste 1 mi
lion tone oțel și cu aproape 950 000 
tone laminate finite pline, față de 
anul 1987 — fac posibilă îndeplini
rea angajamentelor asumate în fața 
secretarului general al partidului de 
a ridica producția de oțel la ni
velurile prevăzute, de a spori în 
continuare rolul important pe care 
cetatea industrială de la Galați îl 
are în economia națională. (Dan 
Pîăeșu).
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In mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANTA AL P.C.R. 
se spune : Locuitorii județului Con
stantă nutresc mindria nețărmu
rită că dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ati călăuzit 
pașii în amplele transformări revo
luționare încă din zorii noii orin- 
duiri sociale, cind v-ati aflat în 
fruntea organizației județene de 
partid, iar de atunci și pină astăzi 
prezenta dumneavoastră in mijlocul 
oamenilor muncii din uzine, de pe 
șantierele și ogoarele acestei stră
bune vetre românești a devenit o 
constantă majoră a muncii și vieții 
noastre,

îngăduiți-ne, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
folosim și prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere pentru a 
vă adresa cele mai vii mulțumiri. 
Întreaga noastră recunoștință, pen
tru tot ce s-a realizat mai trainic si 
mai frumos pe aceste meleaguri : 
șantierele navale de renume mon
dial, combinate ale chimiei și petro
chimiei, modernele platforme indus
triale din Constanta, Medgidia. Nă
vodari, canalele Dunăre — Marea 
Neagră și Poarta Albă — Midia Nă
vodari. puternica bază tehnico-mate- 
rială a agriculturii, vastele și impor
tantele sisteme de irigații, salba de 
stațiuni de odihnă și tratament de 
pe litoralul românesc și atitea alte 
mărețe înfăptuiri.

în aceste momente de mare, alea
să și scumpă sărbătoare a țării, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. de legă- 
mintul nostru solemn că, urmind 
strălucitul dumneavoastră exemplu, 
vom munci cu pasiune și dăruire 
revoluționară pentru înfăptuirea 
exemplară a indicațiilor și orientă
rilor pe care ni le dați. a obiective
lor si sarcinilor ce ne revin din Pro
gramul partidului, că vom face totul 
pentru a omagia cu venerație 
prodigioasa dumneavoastră activi
tate revoluționară pusă în slujba 
înfloririi patriei, prin realizarea în 
cele mai bune condiții a planului pe 
anul 1988 și pe intregul cincinal, a 
istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-lea si de Conferința 
Națională ale partidului.

Cu intensa bucurie pe care o 
trăim astăzi, cind dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou 
Intre eroii neamului, ilustru con
ducător al partidului și statului și 
genialul ctitor al României socialiste 
moderne, aniversați 70 de ani 
de viață și peste 55 de ani de 
neîntreruptă și eroică activitate re
voluționară, pusă cu strălucire in 
slujba celor mai înalte idealuri ale 
poporului nostru. CONSILIUL CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR — se relevă in
tr-un alt mesaj — vă aduce, cu cele 
mai alese sentimente de nețărmurită 
dragoste, de inaltă stimă și profundă 
recunoștință, omagiul fierbinte al 
milioanelor de oameni ai muncii, 
membri ai sindicatelor.

Vă asigurăm, mult iubite si stima
te tovarășe secretar general că, ur
mind neabătut indicațiile și orientă
rile dumneavoastră, sindicatele vor 
milita permanent, cu toată fermita
tea și răspunderea, in cadrul forme
lor instituționalizate ale sistemului 
democrației muncitorești. revolu
ționare din tara noastră, pentru în
deplinirea la nivelul exigențelor 
etapei actuale a rolului și îndatori
rilor ce le revin ca organizație a oa
menilor muncii, ca largă organizație 
profesională a proprietarilor, produ
cătorilor și beneficiarilor — făuri
tori ai avuției naționale.

Cu ințelegerea limpede a răspun
derilor ce ne revin, așa cum izvorăsc 
ele cu claritate din documentele 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, din te
zele, orientările și indicațiile 
dumneavoastră, țom acționa cu spi
rit revoluționar, cu întreaga capaci
tate politică și organizatorică, pen
tru a uni și mai puternic eforturile 
oamenilor muncii la realizarea 
exemplară, la toți indicatorii canti
tativi și calitativi, a sarcinilor pla
nului de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1988.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că organele și * 
organizațiile sindicale, in consens cu 
cerințele etapei actuale, subliniate 
de dumneavoastră la Conferința 
Națională a partidului, vor desfă
șura o și mai susținută activitate 
politico-educativă. spre a determina 
o adevărată revoluție in modul de a 
gindi și a acționa al oamenilor mun
cii. vor stimula preocuparea aces
tora pentru ridicarea nivelului de 
pregătire tehnică, economică, profe
sională și de cultură generală în 
concordanță cu cerințele revoluției 
tehnico-științifice și ale noii revolu
ții agrare, vizind astfel formarea 
omului nou. cu o înaltă conștiință 
patriotică, revoluționară, constructor 
devotat al socialismului și comunis
mului in România.

Aducem, totodată, un cald omagiu 
muncitoresc tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. mi
litant de frunte al partidului și sta
tului nostru, savant de amplă și 
prestigioasă recunoaștere internațio
nală, pentru contribuția de inaltă 
valoare la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, la inflorirea știin
ței, invățămintului și culturii româ
nești. la afirmarea voinței de pace 
și colaborare a poporului român cu 
toate popoarele lumii.

Cu sentimente de puternică mîn- 
drie patriotică de a fi contemporane 
și făuritoare. împreună cu întregul 
popor, ale celei mai glorioase epoci 
din întreaga Istorie multimilena
ră a patriei, innobilată cu nu
mele dumneavoastră legendar — 
Epoca Nicolae Ceaușescu — în
găduiți-ne, mult stimate tovară
șe secretar general al partidului, 
președinte al Republicii, să vă ex
primăm mulțumirile fierbinți și cea 
mai profundă recunoștință, ale tutu
ror femeilor patriei, pentru încre
derea pe care o manifestați în capa
citatea lor revoluționară, pentru 
aprecierile pline de căldură față de 
contribuția pe care o aduc la dez
voltarea societății, pentru posibilită
țile de afirmare fără precedent de 
care se bucură. Datorită preocupări
lor dumneavoastră constante, ale to
varășei Elena Ceaușescu. în țara 
noastră s-a asigurat statutul de de
plină egalitate și demnitate al femeii, 
a fost creat un cadru complex pen
tru înfăptuirea rolului care-i revine 
femeii în societate, ca om al muncii, 
participant activ în eroica epopee
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constructivă în care este angajat po
porul român, ca soție și mamă, ca 
cetățean cu depline drepturi și înda
toriri — se arată în mesajul CON
SILIULUI NAȚIONAL AL FEMEI
LOR DIN REPUBLICA SOCIALIS
TA ROMANIA.

Manifestîndu-ne Înalta gratitudine 
pentru grija și căldura cu care este 
înconjurată femeia-mamă, femeile își 
reînnoiesc în fața dumneavoastră le- 
gămintul de a-și îndeplini cu cinste 
nobila misiune de a aduce pe lume 
și a crește cit mai multi copii, care 
să asigure perenitatea neamului ro
mânesc, vigoarea și tinerețea națiunii 
noastre socialiste, de a crește și 
educa tinerele generații în spiritul 
înaltelor idealuri și virtuți ale po
porului român.

Ca femei, soții și mame, dăm cea 
mai Înaltă apreciere activității dum
neavoastră neobosite pentru asigu
rarea dreptului suprem al oamenilor, 
al popoarelor, la viață, la pace, la 
dezvoltare liberă și independentă, 
pentru ca generațiile de azi și de 
miine. copiii noștri, toți copiii lumii 
să trăiască într-o lume eliberată de 
coșmarul războiului, să se poată 
dedica muncii pașnice, constructive.

în aceste emoționante momente de 
măreață și scumpă sărbătoare, a În
tregului nostru popor, de înaltă vi
brație patriotică, supremul omagiu pe 
care îl aducem ilustrei și luminoasei 
dumneavoastră personalități, vieții 
dumneavoastră eroice, este legămîn- 
tul nostru de onoare, de angajare și 
mai hotărită în marea bătălie a mun
cii pentru țară, de a acționa cu totală 
dăruire, abnegație și răspundere co
munistă pentru înfăptuirea mărețe
lor programe de dezvoltare a patriei 
stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru realizarea exemplară a pla
nului pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal.

Fundamentate pe gindirâa dum
neavoastră științifică, vizionară, pe 
tezele și orientările elaborate în 
acești ani în toate domeniile de ac
tivitate. întreaga noastră viată eco- 
nomico-socială, și — în cadrul ei — 
cultura, știința și învățămîntul au 
cunoscut și cunosc profunde trans
formări revoluționare. Genial teore
tician și strateg al înaintării spre co
munism. insuflind timpului prezent 
însemnele incandescente ale viitoru
lui, sînteți ctitorul celei mai impre
sionante expresii a democratismului 
profund creator al societății noas
tre. marele Festival național „Qîn- 
tarea României", amplă manifestare 
a spiritualității românești contempo
rane. a muncii si creației libere, pu
ternic cadru de afirmare a tuturor 
talentelor și forțelor creatoare ale 
poporului român.

Dezvoltarea puternică a creației 
literar-artistice în această perioadă 
glorioasă este nemijlocit legată de 
contribuția dumneavoastră esențială 
la fundamentarea și clarificarea celor 
mai importante probleme ale artei 
noastre socialiste, ale activității cul
tural-educative in ansamblul ei. Pe 
această bază, oamenii de artă și cul
tură s-au angajat ferm in realizarea 
unor opere cu poporul și pentru 
popor, inspirîndu-se din izvorul 
veșnic viu al realității noastre socia- . 
liste, din munca eroică a construc
torilor noii orinduiri și punîndu-și 
talentul și fantezia în slujba formă
rii șl afirmării omului nou. a idealu
rilor umanismului și patriotismului 
revoluționar — se menționează in 
mesajul CONSILIULUI CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE.

în aceste momente de profundă 
emoție sărbătorească, ne angajăm, 
alături de întreaga națiune, să vă 
urmăm neabătut pe drumul măreț pe 
care l-ați prefigurat cu înțelepciunea 
și clarviziunea gindirii dumneavoas
tră geniale, mult Iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să pu
nem toată puterea noastră de muncă 
și capacitatea creatoare în slujba în
deplinirii exemplare a obiectivelor 
și sarcinilor trasate de cel de-al 
XIII-lea Congres și Conferința Na
țională ale partidului, de Congresul 
al III-lea al educației politice și cul
turii socialiste, pentru formarea 
omului nou, cu o inaltă conștiință 
revoluționară și patriotică, animat 
de dragoste fierbinte față de partid 
și tară, pentru mobilizarea amplă a 
tuturor forțelor națiunii în opera 
măreață de făurire a viitorului ei 
de aur.

Transformările pe care le-ațl pro
movat in perioada inaugurată de is
toricul Congres al IX-lea al parti
dului, in toate sectoarele vieții ma
teriale și spirituale ale României 
socialiste, au imprimat cele mai 
mari și profunde- prefaceri înnoi
toare și județului Covasna. Comu
niștii, toți oamenii muncii, români 
și maghiari, de pe această vatră 
strămoșească sintem mindri că tot 
ceea ce avem astăzi mai de preț, in
dustria modernă, agricultura în 
plină dezvoltare, viața spirituală 
efervescentă, nivelul de trai tot mai 
prosper, sint rodul transpunerii in 
practică a conceptelor, tezelor și 
ideilor cuprinse in opera dum
neavoastră științifică, ce și-a gă
sit cea mai deplină expresie in 
fundamentarea politicii partidului și 
statului nostru, ilustrind grăitor grija 
părintească permanentă pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. o 
purtați cu aleasă generozitate si res
ponsabilitate comunistă față de toți 
fiii patriei, pentru realizarea depli
nei și realei egalități între cetățenii 
României socialiste — se arată, prin
tre altele, in mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R.

Dorim să vă asigurăm, și la acest 
moment de scumpă sărbătoare, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul Covasna, în frunte cu 
comuniștii, au înțeles pe deplin că 
cel mai fierbinte omagiu pe care 
vi-1 pot aduce este acela de a-și în
deplini cu nesecat patos revoluțio
nar și puternic elan patriotic, la un 
înalt nivel calitativ, toate sarcinile 
ce le revin pe anul 1988 și pe în
tregul cincinal, cu ardenta convin
gere că numai astfel vor contribui 
cu întreaga capacitate creatoare la 
înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea, a 
mobilizatoarelor hotărîri ale Confe
rinței Naționale a partidului, a în
demnurilor și orientărilor de lumi
noasă și amplă perspectivă creatoare 
formulate de dumneavoastră cu ma
gistrală clarviziune și inegalabil 
realism.

în această memorabilă zi reafir
măm. cu inimile vibrînd de nețăr
murită mîndrie patriotică, asemenea 
întregului nostru popor, adeziunea 

deplină la politica profund științifi
că a partidului șl statului, al cărei 
genial creator și promotor sînteți 
dumneavoastră, militant comunist 
înflăcărat. Erou între eroii neamu
lui, care v-ati identificat, de-a lun
gul a peste 55 de ani de neînfricată 
activitate revoluționară, cu lupta 
partidului pentru libertate și drep
tate socială și națională, făuritor al 
celei mai înălțătoare epoci din în
treaga noastră existență, pe care cu 
aleasă cinstire și fierbinte re
cunoștință o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — se menționea
ză in mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Dînd glas sentimentelor de înaltă 
gratitudine ale tuturor locuitorilor 
Dîmboviței, vă adresăm dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
cele mai alese mulțumiri pentru gri
ja și atenția deosebite acordate dez
voltării pe multiple planuri a jude
țului nostru, relevind că orientările 
fundamentale ale politicii partidului 
nostru, concepute și promovate cu 
consecventă și inegalabilă clarviziu
ne științifică de dumneavoastră, au 
rodit din plin si pe această veche 
vatră de cultură și civilizație româ
nească. ceea ce se reflectă cu pu
tere în chipul nou, mîndru si înflo
ritor al tuturor localităților.

Cu legămîntul solemn în inimi da 
a acționa cu fermitate și răspun
dere comunistă pentru înfăptuirea 
in cele mai bune condiții a sarci
nilor ce revin județului in acest an 
și pe întregul cincinal, de a vă adu
ce prin noi și importante realizări 
un suprem omagiu la această sărbă
toare scumpă întregii noastre na
țiuni, vă rugăm să ne îngăduiți să 
vă adresăm urarea de multă sănă
tate. viață îndelungată și nesecată 
putere de muncă, pentru a înfăptui, 
împreună cu poporul și pentru po
porul care v-a ales pentru a-i con
duce destinele, măreața operă de 
construire a noii societăți pe pămîn- 
tul patriei.

în acest ianuarie, al Unirii româ
nilor, al începutului de an în care 
v-ați născut, celebrăm grandioasa 
lucrare de propășire a neamului, în 
temeliile căreia ați zidit cutezător, 
cu pasiune revoluționară, întreaga 
dumneavoastră energie, capacitate 
de muncă, gîndire novatoare, în
țelepciune și spirit vizionar, clocoti
toare forță de mobilizare și unire a 
întregului popor pentru făurirea 
viitorului său liber și demn — se 
relevă în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.

Laolaltă cu țara și lumea, oma
giem în persoana dumneavoastră pe 
luptătorul neînfricat care, din cea 
mai, fragedă tinerețe, a însuflețit 
activitatea revoluționară în anii grei 
ai ilegalității, situîndu-se temerar în 
focul marilor bătălii de clasă _ îm
potriva asupririi și exploatării, a 
fascismului și războiului, pentru 
apărarea libertății, integrității, inde
pendenței și suveranității țării, iar 
mai apoi pentru triumful revoluției 
și edificarea noii societăți în Româ
nia. O dată cu istoricul Congres al 
IX-lea, de cind vă aflați la cirma 
destinelor partidului și patriei, ați 
deschis un timp al Renașterii Româ
niei, în care a sporit sentimentul 
valorii noastre naționale, fiecare om 
a fost încurajat să-și valorifice toate 
valențele personalității, națiunii i-a 
fost redată memoria virtuților ei 
dintotdeauna. poporul și-a confun
dat, mai profund ca oricind, destinul 
cu acela al partidului comunist 
Prefacerile trăite de țară in răs
timpul celor aproape 23 de ani de 
istorie nouă, de puternic avînt revo
luționar le mărturisește însuși chipul 
reîntinerit al orașelor și satelor pa
triei, puterea ei economică sporită, 
toate victoriile așezate in temeliile 
bunăstării și fericirii, independenței 
și suveranității naționale. Noua în
fățișare a Doljului socialist, cu pu
ternicele sale cetăți ale industriei 
moderne, ctitorite de dumneavoas
tră, cu strălucitoarele efigii de civili
zație șl spiritualitate durate in 
neasemuita Epocă ce vă poartă nu
mele, exprimă în chip edificator 
forța socialismului, capacitatea po
porului nostru de a-și făuri un nou 
destin.

La aniversarea a peste 55 de ani 
de eroică activitate revoluționară, 
patriotică și a zilei dumneavoastră 
de naștere, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Galați, asemenea 
întregului nostru popor, vă aduc 
omagiul lor fierbinte, exprimind cu 
glasul inimii și al conștiinței dra
gostea nețărmurită pe care v-o 
poartă, sentimentul adînc de prețui
re. admirație și recunoștință pentru 
cel mai iubit fiu al țării, simbol 
nemuritor intre simbolurile lumi
noase ale istoriei multimilenare a 
românilor, ctitor al timpului de aur 
pe care cu mîndrie și respect l-am 
numit „Epoca Nicolae Ceaușescu" — 
se arată in mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

în marile bătălii care au stat la 
baza monumentalelor victorii ale 
socialismului, a cuceririlor sale fără 
egal ce au deschis țării, după Con
gresul al IX-lea al partidului, por
țile largi ale istoriei noi, moderne, 
de adevărată și cuprinzătoare Renaș
tere națională, gindirea dumneavoas
tră filozofică și politică reprezintă 
farul călăuzitor în strădania unită a 
națiunii noastre de a da substanță 
și a concentra în fapte idealurile 
cele mai arzătoare și aspirațiile cele 
mai înalte ale poporului român.

îngăduiți-ne. mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să vă mulțumim, 
în această zi de aleasă sărbătoare, 
cind gîndurile întregii națiuni se 
Întrupează în luminos omagiu cu
venit încercatului său conducător, 
pentru tot ceea ce dăruiți generați
ilor de astăzi șl celor care se pre
gătesc să întîmpine, cu încredere și 
mîndrie, viitorul.

Galațiul, județul Înfloritor de la 
Dunăre — el însuși ctitorie a acestui 
timp care poartă pecetea inconfun- 
dabilă a epocii inaugurate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. — își în
soțește urarea, la aniversare, cu an
gajamentul solemn, revoluționar, de 
a vă urma exemplul, neprecupețind 
nici un efort, folosind întregul po
tențial, toate resursele umane și 
materiale spre îndeplinirea sarcini
lor majore care îi stau în față, 
contribuind astfel energic, cu conști
ința nestinsei datorii față de patrie 
și partid, la înflorirea României, la 
desăvîrșirea operei de dezvoltare 
multilaterală a societății noastre 
socialista

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN GIURGIU AL P.C.R., printre 
altele se subliniază : Vă sintem 
profund recunoscători pentru grija 
permanentă pe care o acordați creș
terii rolului conducător al partidului 
în societate, întăririi statului nostru 
socialist, perfecționării continue a 
democrației muncitorești revoluțio
nare, asigurării condițiilor pentru ca 
toți cetățenii patriei să participe ac
tiv și în deplină egalitate la elabo
rarea și transpunerea în viată a tu
turor hotărîrilor ce privesc prezentul 
și viitorul țării. Teza originală a fău
ririi socialismului cu poporul și pen
tru popor reprezintă o trăsătură e- 
sențială a politicii partidului și sta
tului nostru ce poartă pecetea in- 
confundabilă a profundului umanism 
caracteristic întregii dumneavoastră 
activități.

Prin dialogul permanent cu po
porul. prin prezența dumneavoastră 
activă. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în toate județele tării, 
acolo unde se înfăptuiește politica 
partidului, ați determinat, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. un climat de 
înaltă responsabilitate socială. un 
spirit cu adevărat nou, revoluționar 
de muncă, de angajare concretă față 
de destinele patriei.

Cu prilejul fericit al aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere, per- 
miteți-ne să reînnoim asigurarea 
profundului nostru devotament față 
de dumneavoastră, față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru. Mobilizați de îndem
nurile patriotice pe care le-ați adre
sat partidului. întregului popor, de 
la înalta tribună a Conferinței Na
ționale, ne vom consacra toată pu
terea de muncă îndeplinirii sarcini
lor ce ne revin în acest an și pe în
tregul cincinal. Faptele de hărnicie 
muncitorească Înscrise în aceste zile 
în cronica întrecerii socialiste, mun
ca fără preget pentru înflorirea pa
triei constituie supremul omagiu pe 
care vi-1 aducem la această sărbătoa
re scumpă de inimă și gînd.

Sintem mîndrl că Istoria zilelor 
noastre a dat tării omul de glorie, 
la vremuri de glorie. Anii de gran
dioase impliniri care au trecut de la 
cel de-al IX-lea forum comunist al 
țării, cind, prin voința înflăcărată a 
întregului popor, ati fost ales în 
fruntea gloriosului nostru partid, au 
pus in evidentă cu puterea de con
vingere a faptelor marea forță a 
personalității dumneavoastră, patrio
tismul înflăcărat, remarcabila ener
gie și cutezanță revoluționară, spiri
tul de înaltă dăruire cu care acțio
nați în vederea propășirii gliei 
strămoșești — se relevă în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.R.

Datorită grijii statornice ce o 
manifestați pentru dezvoltarea ar
monioasă a fiecărei zone a tării. 
Gorjul înregistrează ample și adînci 
prefaoeri economice si sociale. Sub 
proiecția de lumină a indicațiilor și 
orientărilor date de dumneavoastră, 
în această perioadă de puternic avînt 
creator, minerii, energeticienii. pe
troliștii și constructorii, celelalte co
lective de muncă din industrie ei 
agricultură acționează hotărît pentru 
modernizarea producției și sporirea 
eficientei în toate sectoarele, pentru 
creșterea contribuției Gorjului la 
asigurarea bazei energetice și de 
materii prime, la Înfăptuirea măre
țelor programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării.

Animați de cele mai calde gînduri 
și sentimente, vă rugăm să primiți, 
la această minunată sărbătoare a 
poporului român, prinosul dragostei 
și recunoștinței noastre, o dată cu 
asigurarea fermă că. urmînd exem
plul dumneavoastră luminos, vom 
munci cu perseverentă pentru înde
plinirea obiectivelor majore ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru ridicarea pe noi 
trepte a operei de edificare a socie
tății socialiste multilateral-dezvoltate 
și a comunismului in patria noastră. 
Alăturîndu-ne întregului popor, vă 
adresăm, din adincul inimilor noas
tre. cea mai scumpă urare.

La ceas de măreață sărbătoare, vă 
rugăm să ne permiteți ea. în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Harghita, să vă 
adresăm, cu deosebit respect și înaltă 
stimă, cele mai calde și vii mulțu
miri. împreună cu prinosul nostru 
de recunoștință pentru grija deose
bită pe care o purtați înfloririi mul
tilaterale a orașelor și comunelor 
harghitene. care, asemenea tuturor 
localităților tării, dau astăzi noi va
lențe acestor străvechi plaiuri ro
mânești — se menționează în me
sajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA AL P.C.R.

Intr-o înflăcărată unitate de cuget 
și simțire cu toți fiii României so
cialiste. dăm o înaltă apreciere pro
digioasei dumneavoastră activități 
dedicate afirmării patriei noastre în 
viata internațională, promovării prin
cipiilor noi. democratice, colaborării 
fructuoase cu toate statele lumii.

în aceste momente de amplă și 
profundă trăire patriotică, cel mai 
înalt omagiu pe care vi-1 aducem 
de ziua dumneavoastră, iubit condu
cător, este legămîntul nostru solemn 
de a acționa cu răspundere și dă
ruire. in spirit muncitoresc revolu
ționar. pentru înfăptuirea exemplară 
a planului pe anul 1988 șl pe între
gul cincinal, sporindu-ne astfel con
tribuția la înflorirea multilaterală a 
patriei, la ridicarea ei pe trepte tot 
mai înalte de progres și civilizație.

Cu aceste gînduri. pe care vi le 
adresăm din toată inima, vă rugăm 
să ne permiteți, mult Iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
vă transmitem dumneavoastră, mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de largă 
recunoaștere internațională, cele mai 
calde urări de ani multi în deplină 
sănătate, fericire, mari bucurii și 
împliniri, nesecată putere de muncă 
pentru a ne conduce cu aceeași cute
zanță revoluționară, clarviziune și 
înțelepciune spre gloria și măreția 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.
I

Intr-o înălțătoare si vibrantă uni
tate de cuget și simțire cu întreaga 
națiune, însuflețiți de sentimente de 
dragoste fierbinte, aleasă prețuire și 
nemărginită recunoștință ce vi le 
poartă comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Hunedoara, 
îngăduiți-ne să vă adresăm, din 
adincul inimii, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. fiul cel mai iubit 
al poporului, patriot și revoluționar 
înflăcărat, conducătorul strălucit al 
partidului și statului, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
cele mal calde felicitări și urări de

yiață lungă. în sănătate și fericire, 
noi izbinzi în activitatea ce o dedi
cați Cu neasemuită energie și pildui
toare dăruire, măreței opere de fău
rire a socialismului și comunismului 
pe pămîntul scump al patriei, 
triumfului nobilelor aspirații de 
pace și înțelegere între popoare, 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră — se re
levă în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 

încredințîndu-vă de profunda 
noastră recunoștință, de respectul 
fără margini ce vi-1 purtăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă adresăm cele mai călduroase 
mulțumiri pentru sprijinul perma
nent și multilateral ce-1 acordați 
organizației de partid a județului 
Hunedoara, pentru indicațiile și o- 
rientările ce ni le-ați dat întotdea
una in vederea îmbunătățirii con
tinue a întregii activități. Colecti
vele noastre muncitorești, în frunte 
cu comuniștii, puternic angajate 
să transpună exemplar în viață 
hotăririle Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
se angajează în fața dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secretar 
general, să acționeze cu fermitate și 
elan muncitoresc pentru a da patriei 
în acest an cit mai mult cărbune 
energetic și cocsificabil, energie 
electrică, metal, mașini șl utilaje 
miniere și siderurgice, materiale de 
construcții, produse ale industriei 
ușoare și alimentare, pentru spo
rirea simțitoare a productivității 
muncii, ridicarea calității produselor 
și creșterea livrărilor la export, re
ducerea continuă a consumurilor de 
materii prime și materiale, de ener
gie electrică si combustibili. Vibran
tele dumneavoastră chemări adresa
te întregii națiuni ne mobilizează 
unanim pentru creșterea substanția
lă a contribuției județului la reali
zarea în cele mai bune condiții a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Sărbătorirea de către întregul 
partid și popor a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționară, pa
triotică și a celei de-a 70-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naște
re — se arată în mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA 
AL P.C.R. — ne oferă șl nouă, co
muniștilor, tuturor celor ce trăim și 
muncim în, județul Ialomița, un mi
nunat prilej de a vă adresa, din 
adîncul inimilor noastre, un cald și 
respectuos omagiu, cele mal alese 
sentimente de înaltă prețuire, dra
goste și nețărmurită recunoștință ce 
vi le purtăm dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului, co
munistul de omenie, marele erou al 
neamului, genialul ctitor și strateg 
al României socialiste moderne, care 
v-ati identificat întreaga viață șl ac
tivitate cu înaltele idealuri ale parti
dului și poporului, ale socialismului 
și păcii în lume.

Minunatele dumneavoastră calități 
politico-organizatorice, de militant 
revoluționar și patriot înflăcărat, ca
pacitatea de a lnriuri conștiințele $1 
de” a mobiliza masele la acțiune s-au 
manifestat cu strălucire în toate eta
pele care au marcat drumul poporu
lui român pe calea uriașelor trans
formări revoluționare, în tumultul 
revoluției și construcției socialiste în 
patria noastră, iar geniala dumnea
voastră operă teoretică și practică — 
dezvoltare creatoare a socialismului 
științific — a intrat definitiv în te
zaurul gindirii social-politice con
temporane, în fondul de aur al spiri
tualității românești și universale.

Mîndri că trăim într-o tară a păcii 
șl demnității, depunem mărturie de 
inimă și cuget că în persoana dum
neavoastră avem pe conducătorul 
încercat al partidului șl al țării, me
sagerul păcii și colaborării între po
poare, politica externă consecvent 
constructivă a partidului și statului 
nostru, al cărei strălucit arhitect 
sînteți, vasta activitate pe care o des
fășurat! pe tărîm internațional adu- 
cînd României socialiste un deosebit 
prestigiu, iar dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
încununarea cu laurii binemeritați ai 
recunoașterii internaționale de mare 
„Erou al păcii".

Comuniștii Ieșeni, toți oamenii 
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești și cu acest minu
nat prilej al aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și a peste 55 
de ani de activitate revoluționară, 
cind intreaga națiune omagiază pe 
cel mai strălucit și iubit fiu al său, 
vă adresează, cu nețărmurită dra
goste si aleasă prețuire, cele mai 
calde felicitări și vă urează, din 
adîncul inimilor, fericire, viață în
delungată. în deplină sănătate, mulți 
ani rodnici în fruntea partidului și 
statului nostru pentru măreția pa
triei străbune — se menționează în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.

în epoca de după Congresul al 
IX-lea al partidului, pe care cu 
mîndrie întregul popor o numește 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". județul 
Iași, la fel ca întreaga tară, a cu
noscut o amplă și complexă dezvol
tare în toate domeniile de activi
tate. Gîndirea dumneavoastră cu
tezătoare. profund revoluționară a 
rodit și la Iași, intr-o nouă istorie, 
punîndu-și definitiv amprenta pe tot 
ce s-a înfăptuit în acești ani de 
glorie.

Numeroasele vizite de lucru pe 
care le-ati efectuat la Iași, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, dialogul 
fertil pe care l-ați purtat, în repe
tate rînduri, direct cu oamenii 
muncii, făuritori ai bunurilor ma
teriale si spirituale, expresie a unui 
stil de muncă incorifundabil, a de
mocrației noastre socialiste, la adîn- 
cirea căreia ati adus o contribuție 
inestimabilă, s-au dovedit hotări- 
toare pentru ridicarea Iașiului în rîn- 
dul celor mai puternice centre in
dustriale si muncitorești, științifice 
și culturale ale țării.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere, sărbătoare scumpă 
nouă tuturor, ca expresie a prețuirii 
care v-o purtăm, reînndlm legămln- 
tul de a vă urma neabătut, de a 
acționa în deplină unitate cu între
gul partid' și popor, strîns uniți în 
jurul dumneavoastră, pentru trans
punerea în viață a sarcinilor și 
orientărilor ce ni le-ați dat. a lumi
noaselor orizonturi deschise de 
Congresul la XIII-lea și de Confe
rința Națională ale Partidului Co
munist Român, de ridicare pe noi 
trepte de civilizație și progres a 
scumpei noastre patrii — Republica 

Socialistă România.

DInd glas simțămintelor de nemăr
ginită stimă, dragoste și recunoștință 
ce ii animă pe toți comuniștii și lo
cuitorii județului Maramureș, vă ru
găm respectuos să ne îngăduiți a vă 
adresa, din adîncul inimilor, cele 
mai calde felicitări, urări fierbinți 
de sănătate deplină și fericire, viață 
îndelungată și luminoasă, nesecată 
putere de muncă pentru a conduce 
poporul român pe noi culmi de pro
gres și civilizație socialistă, pe dru
mul înaintării ferme a României 
spre comunism — se spune în mesa
jul COMITETULUI JUDEȚEAN 
MARAMUREȘ AL P.C.R.

Locuitorii județului Maramureș vă 
aduc, și cu acest minunat prilej, pri
nosul dragostei și recunoștinței lor 
pentru generoasa dumneavoastră gri
jă și atenție față de dezvoltarea e- 
conomico-socială multilaterală, armo
nioasă a acestor străvechi meleaguri 
românești.

Avînd în față Imaginea străluci
toare a marilor împliniri din cea mai 
glorioasă epocă a istoriei noastre 
naționale, comuniștii, oamenii mun
cii din județul Maramureș își reîn
noiesc angajamentul solemn de a 
urma neabătut luminosul dumnea
voastră exemplu de muncă eroică și 
viață revoluționară, de a acționa cu 
răspundere, cu abnegație și dăruire 
pentru înfăptuirea integrală a sarci
nilor în industrie, agricultură, con
strucții. în toate sectoarele econo
mico-sociale pe acest an. pe întregul 
cincinal, a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor pe care ni 
le-ați dat dumneavoastră cu prilejul 
vizitei de lucru din luna mai 1986, 
pentru a spori contribuția județului 
Ia înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Dînd glas sentimentelor noastre de 
înaltă cinstire față de dumneavoas
tră, genialul conducător al partidului 
și poporului român, vă rugăm să ne 
permiteți să vă adresăm, la această 
măreață aniversare. după datina 
strămoșească, cele mai înflăcărate 
urări de sănătate și fericire, ani în
delungați de viață, pentru a ne con
duce cu aceeași înțelepciune șl spi
rit revoluționar, spre binele și gloria 
patriei, pentru triumful cauzei păcii 
și progresului în lume.

Ne îndeplinim o datorie de înaltă 
onoare de a vă exprima profunda 
și nețărmurita noastră prețuire, de
plina aprobare și recunoștință față 
de politica internă și externă a 
partidului șl statului nostru, genial 
elaborată și fundamentată de dum
neavoastră, mult stimate și Iubite 
tovarășe secretar general, cel mai 
vrednic fiu al poporului român. 
Eroul cel mai de seamă al neamu
lui din multimilenara sa Istorie, ve
nerat pentru lupta neînfricată de a 
păstra neîntinată glia strămoșească 
și a o înălța pe culmi de lumină 
nouă, comunistă — se menționează 
în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

înfăptuind cu neasemuită pasiune 
revoluționară și înflăcărat patriotism. 
Înalta răspundere ce v-a fost încre
dințată de istoricul Congres al 
IX-lea al comuniștilor români, de 
conducător al partidului si al tării» 
ati înscris cea mal luminoasă pagi
nă din Întreaga noastră existență, o 
epocă de mărețe prefaceri și trans
formări pe care cu îndreptățită mîn
drie o denumim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", perioada celor 
mai mari Împliniri din întreaga ac
tivitate de construcție socialistă din 
România, garanție trainică a înain
tării victorioase pe calea construirii 
socialismului și comunismului In 
patria noastră.

Toate împlinirile dobîndlte în a- 
ceastă strălucită etapă istorică sînt 
strîns legate de cutezătoarea gîndire 
și fapta dumneavoastră revoluționa
ră. de uriașa activitate teoretică și 
practică ce o desfășurat! fără odih
nă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. neobosit ctitor de 
țară tnouă. eminent militant comu
nist si ilustru conducător revoluțio
nar. gînditor de amplă cuprindere 
și profunzime, creator al unei opere 
științifice de mare originalitate, pa
triot Înflăcărat, ale cărui viată șl 
luptă se constituie drept model al 
angajării și faptei puse în slujba 
libertății, independenței șl prosperi
tății României.

Toți oamenii muncit din județul 
Mehedinți sint fericiți să-și exprime 
și cu acest prilej deosebita lor gra
titudine pentru sprijinul permanent 
ce le-a fost acordat, asemenea tutu
ror zonelor tării, în dezvoltarea im
petuoasă economico-socială, Mehe- 
dințiul devenind un puternic centru 
al energeticii românești, o viguroa
să cetate a chimiei, metalurgiei, mi
neritului. construcțiilor de mașini, 
cu o agricultură modernă, capabilă 
să înfăptuiască obiectivele si sarci
nile noii revoluții agrare, iar cultu
ra. învățămîntul, cercetarea științifi
că au Înflorit ca peste tot în scum
pa noastră patrie.

La acest Înălțător eveniment na
țional. comuniștii, toți locuitorii de 
pe această înfloritoare vatră încăr
cată de istorie, vă aducem ca su
prem omagiu angajamentul nostru 
solemn de a acționa cu întreaga pu
tere și capacitate de muncă pentru 
a realiza exemplar sarcinile pe anul 
1988.

în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se 
relevă, printre altele : într-o
înflăcărată unitate de cuget și 
simțire cu toți fiii străvechiului pă- 
mînt românesc, reafirmăm, și în 
aceste clipe solemne, sentimentele 
noastre de nețărmurită dragoste, 
profundă stimă, înaltă prețuire șl vie 
recunoștință pe care le nutrim față 
de dumneavoastră, cel mai iubit șl 
stimat fiu al poporului nostru, mare 
erou între eroii neamului, strălucit 
cîrmaci al destinelor națiunii, ctito
rul României moderne, proeminentă 
personalitate a vieții politice con
temporane.

Adevărată enciclopedia a gindirii 
creatoare, revoluționare, vasta dum
neavoastră operă teoretică. Ideolo
gică și politică, profund ancorată în 
realitățile dinamice ale țării noastre, 
ale lumii contemporane, reprezintă 
pentru întreaga noastră activitate un 
tezaur inepuizabil de învățăminte.

în același timp, acordăm o deose
bită și unanimă apreciere activității 
neobosite a tovarășei Elena 
Ceaușescu, ca militant de frunte al 
partidului și statului nostru, ca emi
nent om de știință, contribuției de
terminante pe care o aduce la funda
mentarea și punerea în aplicare a 
mărețelor planuri de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, a importante

lor programe de organizare și mo
dernizare a producției, de creștere a 
productivității muncii și a eficienței 
economice, la înfăptuirea obiective
lor revoluției tehnico-științifice.

Ne sînt încă vii in memorie im
portantele momente sărbătorești pri
lejuite de vizita dumneavoastră de 
lucru din toamna anului trecut in 
județul nostru, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, desfășurată într-o 
atmosferă de puternică angajare 
revoluționară, patriotică a oamenilor 
muncii mureșeni pentru înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale. însu- 
flețitoarele dumneavoastră indicații 
și orientări, pe care ni le-ați dat cu 
atita generozitate, au dinamizat ener
giile creatoare ale celor ce muncesc 
și trăiesc pe aceste frumoase me
leaguri ale patriei, făcîndu-le munca 
mai rodnică și mai eficientă.

De aici, de pe Mureș și Tirnave, de 
pe această străbună vatră româneas
că, ce a urcat impetuos pe trep
tele progresului și civilizației în 
„Epoca de glorii Nicolae Ceaușescu", 
împreună cu toți fiii țării, vă adre
săm, cu cele mal alese sentimente 
de profundă stimă și înaltă prețuire, 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, tra
diționala urare de „La mulți ani l“.

Vă sintem profund recunoscători 
pentru fericirea și mîndria de a trăi 
și munci în cea mai rodnică perioadă 
din existenta acestor meleaguri, pe 
care cu firească emoție o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", în anii 
înfloririi fără seamăn a României, ai 
ascensiunii noastre intense spre 
culmile însorite ale socialismului și 
comunismului, ai împlinirii visurilor 
seculare de edificare a unei patrii 
libere și prospere. Toate împlinirile 
dobîndite în această strălucită etapă 
istorică sînt strîns legate de cutezăm 
toarea gîndire și fapta dumneavoas
tră revoluționară, de uriașa activi
tate teoretică și practică ce o desfă
șurat! fără odihnă, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. neobosi
tul ctitor de țară și de istorie nouă, 
eminent militant comunist și ilustru 
conducător revoluționar, gînditor de 
amplă cuprindere și profunzime, 
creator al unei opere științifice de 
mare originalitate, patriot înflăcărat, 
ale cărui viață șl luptă se constituie 
drept supremul model al angajării 
și faptei puse in slujba libertății, in
dependenței și prosperității Româ
niei — se arată în mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R.

în aceste momente aniversare, de 
înălțătoare vibrație patriotică, vă 
mulțumim din adîncul Inimii pentru 
grija permanentă ce o purtați jude- / 
țului Neamț și vă asigurăm că vom / 
acționa cu toată dăruirea și abnega- 7 
ția, cu înaltă răspundere revoluțio- / 
nară pentru realizarea exemplară a / 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea, a hotărîrilor adoptate de 
Conferința Națională a partidului, a 
planului pe 1988, an hotărîtor a 
acestui cincinal, a mărețelor progra 
me economico-sociale ale patriei. N 
angajăm solemn că vom întreprinr 
măsuri hotărîte politico-organizaf 
rice și educative pentru crește' 
răspunderii cadrelor, a comuniști 
a tuturor oamenilor muncii, în 
derea Înfăptuirii programelor de d 
voltare multilaterală a patriei no; 
tre, ridicării nivelului de trai mat 
rial și spiritual al tuturor locuitoi 
lor județului. Vom milita cu toa 
dăruirea revoluționară pentru a ț 
țări rolul politic, economic și sor 
al fiecărei unități economice, al . 
cărei localități, făcînd din aceS 
așa cum ați cerut dumneavoas 
adevărate cetăți ale muncii și vi 1 
comuniste.

La această sărbătoare scumpă 
turor fiilor patriei, vă rugăm să 
permiteți, mult stimate tov ' 
Nicolae Ceaușescu, să vă 
din adincul inimilor pe 
mal călduroase și respec 
țări, împreună cu tradiț 
de sănătate și fericire, vl 
gată, împreună cu mi 
tovarășă Elena Ceaușesc 
și rodnici în fruntea i 
statului nostru, spre bin< 
ția României socialiste.

în aceste momente de 
bătoare, prilejuite de 
zilei dumneavoastră de I 
îndelungatei și eroicei ax 
voluționare, vă adresăm, 
tul de simțire al locurilor 
dat patriei, rugămintea c 
urările, pornite din adin 
lor, de sănătate șl ferii 
îndelungată, nesecată pute 
că. pentru a ne conduce 
cutezanță revoluționară și 
patriotism pe drumul fău 
nosului destin socialist și c 
României — se subliniază 
jul COMITETULUI JUDEȚ 
AL P.C.R.

Supremul omagiu pe cai 
ducem Ia această măreață 
re îl constituie hotărirea n 
neclintit de a vă urma în 
pilda eroică de muncă, de 
de aleasă omenie, de abn- 
devotament nețărmurit pen 
le și fericirea poporului, < 
face datoria în spirit rev< 
de a înfăptui exemplar ol 
ce ne revin din hotăririle 
sulul al XIII-lea și Conferi 
ționale ale partidului, angaj 
să realizăm peste plan. în an 
o producție-marfă în valoare 
milioane lei. iar la investiții 1 
peste prevederile sarcinilor a 
în valoare de 50 milioane lei. 1 
gricultură, prin depășirile produ 
medii planificate vom livra su 
mentar la fondul de stat 50 de . 
tone cereale. 27 mii tone sfeclă. 11. 
tone soia. 9 000 tone floarea-soarel 
și alte importante cantități de pri 
duse vegetale și animaliere.

La această scumpă sărbătoare, co
muniștii, toti oamenii muncii din 
județul Olt vă adresează strămo
șeasca și tradiționala urare „La 
mulți ani !“, multă sănătate și pu
tere de muncă pentru a înfăptui cu 
poporul și pentru popor măreața ope
ră de edificare a societății socialis
te pe pămintul scump al patriei.

Să ne trăiți ani multi și feri-*^’ 
mult iubite și stimate tovar*’e se" 
cretar general Nicolae ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ca patria să urce 
piscurile de aur ale prosperității șl 
civilizației comuniste. într-o lume a 
păcii și a dreptății. 1
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MESAJE DE FELICITARE DE PESTE HOTARE 
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice șl 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. vă felicită cu ocazia celei 
de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, pe dumneavoastră, militant 
de seamă al mișcării comuniste șl muncitorești Internationale, 
conducător de partid și de stat care de peste două decenii vă aflați 
în fruntea Partidului Comunist Român și a României socialiste 
frățești.

în Uniunea Sovietică este bine cunoscută marea importantă pe 
care' dumneavoastră o acordați dezvoltării colaborării sovieto- 
române. Sintem convinși că adinclrea multilaterală in continuare a 
legăturilor sovieto-române în toate domeniile — politic, economic, 
științific și cultural — răspunde intereselor fundamentale ale ambe
lor noastre popoare. Noi apreciem conlucrarea reciprocă sovieto- 
română in problemele internaționale.

Vă dorim multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră 
plină- de răspundere, desfășurată în interesul înaintării ferme a 
României pe calea socialismului, al întăririi relațiilor sovieto- 
române, a prieteniei și colaborării dintre toate țările socialiste.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Vă adresez cele mai cordiale felicitări șl calde urări prietenești 

eu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere.

Comuniștii și oamenii muncii din Republica Populară Bulgaria 
vă cunosc ca pe un revoluționar consecvent și dau o înaltă apre
ciere contribuției dumneavoastră la lupta Partidului Comunist 
Român pentru victoria revoluției socialiste. De activitatea dumnea
voastră multilaterală, neobosită și îndelungată, în calitatea de 
conducător al partidului și statului, sînt legate succesele de seamă 
ale României vecine și frățești în edificarea noii orinduiri.

în persoana dumneavoastră salutăm pe eminentul militant pen
tru întărirea pozițiilor și solidarității forțelor progresiste, care luptă 
pentru o lume mai dreaptă și pașnică.

Decorarea dumneavoastră cu ordinul „Bulgaria — 13 secole", cu 
eșarfă, constituie o expresie atît a recunoștinței noastre față de 
ajutorul frățesc pe care poporul român l-a acordat poporului nostru 
in lupta de eliberare națională, cit și față de contribuția dumnea
voastră personală la întărirea prieteniei și colaborării între Repu
blica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România în con
strucția socialismului.

Sînt ferm convins că prietenia tradițională șl colaborarea mul
tilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta in conti
nuare, spre binele poporului bulgar și al poporului român, în 
numele socialismului, pentru triumful cauzei păcii în lume.

De ziua aniversării dumneavoastră jubiliare, dragă tovarășe 
Ceaușescu, vă doresc multă sănătate, fericire personală și noi suc
cese in activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere pentru 
traducerea în viață a hotăririlor celui de-al XîII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresăm, în numele Partidului Comunist Chinez și al po
porului chinez, precum și al nostru personal, cele mal calde 
felicitări.

Ca militant activ al luptei revoluționare a clasei muncitoare din 
România și conducător eminent al partidului și statului român ați 
adus contribuții remarcabile la eliberarea socială și națională a 
României, la dezvoltarea multilaterală a României socialiste și la 
dezvoltarea cauzei promovării păcii și progresului în lume.

în cursul îndelungatei lupte revoluționare comune și în opera 
de construire a socialismului, cele două partide, țări și popoare ale 
Chinei și României au întemeiat între ele o profundă prietenie mi
litantă, caracterizată prin simpatie și sprijin reciproc. Ca vechi 
prieten respectat al poporului chinez, ați adus mari și Importante 
contribuții la consolidarea și dezvoltarea prieteniei româno-chi- 
neze. Partidul Comunist Chinez și poporul chinez acordă o deose
bită prețuire acestei prietenii și vom depune eforturi neobosite pen
tru întărirea și dezvoltarea pe mâi departe a relațiilor de colabo
rare prietenească dintre cele două partide, țări și popoare ale 
noastre.

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă urăm din inimă, 
dumneavoastră, multă sănătate și viață îndelungată, iar Partidului 
Comunist Român și poporului român, noi și noi realizări în opera 
de edificare a socialismului.

ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, al Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, al corțiuniștilor și tuturor oamenilot muncii 
din Republica Democrată Germană, precum șl al meu personal, 
cele mai calde felicitări și un salut frățesc.

Sub conducerea partidului clasei muncitoare, România s-a trans
format, dintr-o țară agrară înapoiată, intr-un stat socialist cu o in
dustrie dezvoltată și o agricultură de mare randament. în fruntea 
Partidului Comunist Român și a statului muncitorilor și țăranilor, 
dumneavoastră ați adus la aceasta o mare contribuție. Vă expri
măm respectul nostru pentru activitatea neobosită in slujba păcii 
și a progresului social, pentru întrecerea pașnică dintre sistemele 
sociale, intr-o lume fără arme nucleare și alte arme de .distrugere 
în masă.

Membrii Partidului Socialist Unit din Germania, cetățenii Repu
blicii Democrate Germane cunosc meritele dumneavoastră perso
nale In dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre partidele si po
poarele noastre.

La aniversarea dumneavoastră jubiliară, vă urăm sănătate de
plină, fericire personală șl putere de muncă In activitatea dumnea
voastră plină de răspundere.

Cu salutări comuniste,

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresez, dragă prietene, cele mai calde felicitări în 
numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al 
Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului 
coreaan, precum și al meu personal.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu 
dumneavoastră, poporul frate român a transformat țara sa lntr-un 
stat socialist industrial-agrar, cu o industrie modernă și o agri
cultură dezvoltată, și continuă astăzi să obțină mari succese in 
lupta pentru accelerarea dezvoltării economiei, în revoluția tehnico- 
științifică, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Poporul nostru se bucură din toată inima de succesele obținute 
de poporul român in revoluție șl construcție și lși manifestă soli
daritatea fermă cu lupta pe care o duceți pentru realizarea dezar
mării și înlăturarea pericolului unui război nuclear in Europa, 
pentru transformarea Peninsulei Balcanice într-o zonă a păcii și 
cooperării, liberă de arme nucleare și chimice, pentru salvgardarea 
păcii și securității mondiale.

Constatăm cu satisfacție că relațiile tradiționale de prietenie șl 
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre cunosc o 
dezvoltare susținută. în spiritul înțelegerilor convenite la întîlnlrlle 
noastre.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite sincere urări de 
multă sănătate și fericire personală, de noi succese in activitatea 
dumneavoastră energică, consacrată înfăptuirii hotăririlor Congre
sului al XîII-lea al Partidului Comunist Român, creșterii bună
stării poporului român și prosperității țării dumneavoastră.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez cu deosebită plăcere, în numele Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și al 
meu personal, felicitări cordiale și cele mal bune urări de multă 
sănătate și fericire personală, de noi succese in activitatea pe care 
o desfășurați în interesul poporului și clasei muncitoare ale Repu
blicii Socialiste România prietene.

Folosesc acest prilej plăcut pentru a evidenția satisfacția noas
tră privind dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre țările noastre socia
liste vecine, precum și convingerea că ele se vor dezvolta în con
tinuare cu succes în toate domeniile.

BOȘKO KRUNICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresăm felicitările noastre cele mai cordiale și vă 
urăm ani mulți de viață.

In același timp, exprimăm urări pentru întărirea prietenie! șl 
colaborării dintre Partidul Comunist din Spania șl Partidul Co
munist Român, dintre cele două popoare ale noastre, în lupta pen
tru pace, democrație și socialism.

DOLORES IBARRURI
Președinte al Partidului 

Comunist din Spania

GERARDO IGLESIAS
Secretar general 

al Partidului Comunist 
din Spania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, am deosebita plăcere să vă adresez cordiale felicitări șl 
un cald salut și să vă reînnoiesc cele mai bune urări de sănătate, 
fericire personală și viață îndelungată, de succese continue și pros
peritate pentru poporul român prieten.

Doresc, de asemenea, să reafirm convingerea că legăturile strînse 
de prietenie și cooperare existente între Siria șl România se vor 
întări și mai mult în viitor, pe baza înțelegerilor la care am ajuns 
împreună, în avantajul reciproc al celor două popoare.

HAFEZ AL-ASSAD

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

tmi face o deosebită plăcere să vă adresez felicitări cu ocazia 
celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă urez sănătate și succese în activitatea dumneavoastră dedi
cată dezvoltării Republicii Socialiste România.

îmi exprim speranța că prietenia dintre Republica India șl 
Republica Socialistă România se va întări șl mal mult In viitor. 

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.

R. VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Nlcolae Ceaușescu,

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și al 
meu personal, doresc să vă adresez salutări cordiale și cele mai 
bune urări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere.

Sub conducerea dumneavoastră. Partidul Comunist Român, clasa 
muncitoare și toți oamenii muncii din România frățească acțio
nează cu eforturi susținute și deplină angajare pentru edificarea 
socialistă a patriei.

Exprim respectul și considerația în legătură cu realizările obți
nute, față de activitatea dumneavoastră consacrată întăririi Parti
dului Comunist Român și dezvoltării continue a Republicii Socia
liste România, pentru colaborarea dintre statele comunității 
socialiste, pentru pace și securitate internațională. Apreciem in 
mod deosebit contribuția dumneavoastră personală la întărirea 
prieteniei tradiționale polono-române și colaborării dintre partidele 
și popoarele noastre.

Sintem convinși că prietenia noastră tradițională șl colaborarea 
multilaterală se vor imbogăți cu forme și conținuturi noi. se vor 
întări și dezvolta în interesul Poloniei socialiste și României so
cialiste.

Vă doresc, stimate tovarășe Ceaușescu. dumneavoastră, comu
niștilor și poporului român, noi succese în îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XîII-lea al Partidului Comunist Român, spre binele 
clasei muncitoare și al tuturor oamenilor muncii din România.

Totodată, vă rog să primiți cele mai bune urări de multă sănă
tate și fericire in viața personală.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,*
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socia

list Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Un
gare și al nostru personal, vă adresăm un salut cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Poporului nostru muncitor îi este bine cunoscută activitatea 
dumneavoastră neobosită în fruntea Partidului Comunist Român 
și a Republicii Socialiste România.

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă dorim succes In 
activitatea depusă pentru fericirea șl propășirea poporului român 
prieten, pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre, a cola
borării dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și mun
citorești, pentru consolidarea păcii și securității Internaționale.

JÂNOS KĂDÂR
Secretar general 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

KAROLY NEMETH
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu.
Am plăcerea să vă transmit călduroase șl frățești felicitări în 

numele poporului, al Partidului Comunist șl al Guvernului Republi
cii Cuba cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, dată la care poporul României sărbătorește valoroasa 
dumneavoastră participare la lupta Împotriva fascismului, dăruirea 
dumneavoastră operei de construire a noii societăți și contribuția 
dumneavoastră la cauza socialismului și păcii.

Apreciem aportul pe care dumneavoastră 1-ațl adus la lărgirea 
șl consolidarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele 
noastre șl vă dorim cele mai mari sucoese în Îndeplinirea Înalte
lor dumneavoastră răspunderi, precum și fericire personală.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, am deosebita plăcere de a vă adresa sincere 
urări și calde felicitări.

Constatăm cu profundă satisfacție că relațiile Pakistanului cu 
România au cunoscut, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, o 
dezvoltare pozitivă, pe baza respectului, încrederii șl avantajului 
reciproc. Pakistanul și România acționează consecvent pentru dez
voltarea cooperării pe multiple planuri.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de viață îndelun
gată, sănătate și fericire personală, iar poporului român, prospe
ritate și progres continuu.

Vă rog să primiți asigurarea celei mal înalte considerații.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră da 
naștere. Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, tovarășe pre
ședinte, in numele Partidului Muncitoresc Etiopian, al guvernului 
și poporului etiopian, precum și al meu personal, cele mal sincere 
urări și calde felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima, încă o dată, adînca 
noastră recunoștință pentru căldura și ospitalitatea ce ni s-au acor
dat in timpul ultimei noastre vizite în măreața dumneavoastră țară, 
fiind ferm convins că schimbul de vederi pe care l-am avut, atît 
în problemele bilaterale, cit și internaționale, va contribui în mod 
hotăritor la întărirea și adîncirea relațiilor noastre frățești.

Urindu-vă succese depline in îndeplinirea Înaltelor dumneavoas
tră responsabilități, aș dori să vă adresez cele mal bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi progrese și multă prosperitate 
poporului român prieten.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Etiopian, 
Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia 

și comandant suprem 
al Forțelor Armate Revoluționare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

l
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, iml face plăcere să vă adresez sincera felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. al poporului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostru 
personal, vă adresăm sincere felicitări cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Sintem bucuroși că 
aniversați acest Însemnat jubileu in plină activitate creatoare, con
sacrată României socialiste, îndeplinirii importantelor hotăriri 
adoptate de Congresul al XîII-lea și de cea de-a V-a Conferință 
Națională ale Partidului Comunist Român.

Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră văd în dumnea
voastră. conducător al unui partid frățesc și stat prieten, un emi
nent om politic și de stat care iși dedică viața luptei pentru so
cialism și progres social.

Dăm o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră pprsonale la 
Întărirea relațiilor de prietenie, alianță și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica So
cialistă România. Sintem ferm convinși că aceste relații, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
se vor adinei in continuare, în interesul popoarelor noastre, întă
ririi unității și coeziunii comunității socialiste.

Vă felicităm cordial, in numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia și al nostru personal, pentru confe
rirea. la propunerea Prezidiului Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a celei mai inalte distincții cehoslovace 
— ordinul ..Leul AIb“, clasa I, cu colan, in semn de prețuire a con
tribuției dumneavoastră la dezvoltarea relațiilor dintre partidele și 
țările noastre.

Vă dorim, stimate tovarășe Ceaușescu, sănătate deplină, fericire 
personală și succese in activitatea dumneavoastră consacrată înflo
ririi Republicii Socialiste România, cauzei socialismului, păcii și 
progresului in lume.

Cu salutări tovărășești,

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole șl al meu personal, vă adresez felicitări cordiale 
și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere.

în țara noastră sîntețl bine cunoscut ca remarcabil conducător 
de partid și de stat al Republicii Socialiste România, ca unul din 
militanții de frunte al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, ca luptător pentru pace și colaborare intre popoare, pentru 
socialism.

Remarcăm cu multă satisfacție că relațiile frățești dintre parti
dele, țările și popoarele noastre se dezvoltă și se adîncesc pe baza 
principiilor Internaționalismului socialist, In conformitate cu Trata
tul de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Mongolă 
și Republica Socialistă România.

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă doresc 
din toată inima, stimate tovarășe Ceaușescu, multă sănătate, noi și 
mari succese în activitatea dumneavoastră consacrată înfloririi 
României socialiste, întăririi păcii și prieteniei între popoare.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Burai 

Popular al Republicii Populare Mongole

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, doresc să vă adresez, in numele guvernului șl poporului 
indonezian, cit și al meu personal, cele mal călduroase felicitări șl 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Am marea plăcere de a vă adresa calde felicitări șl sincere 
urări cu prilejul fericit al celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere. Vă dorim mulți ani în folosul prietenilor noștri 
din România și al cauzei adincirii prieteniei dintre țările noastre.

Noi apreciem, in mod deosebit, marea bunăvoință pe care 
dumneavoastră și poporul român o manifestați față de poporul Re
publicii Populare Bangladesh. Aceasta a fost demonstrată in mod 
concret cu prilejul vizitei dumneavoastră memorabile de anul tre
cut, vizită care a contribuit substanțial la intensificarea pe mal 
departe a relațiilor strînse dintre cele două țări ale noastre.

Vă rog să primiți urările noastre de sănătate și fericire persona
lă. de viață îndelungată, precum și de pace, progres și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a T0-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresăm cele mai calde felicitări.

Sintem ferm convinși că prietenia șl relațiile de colaborare vlet- 
namezo-române se vor consolida și dezvolta tot mal mult. în Inte
resul celor două țări ale noastre, al păcii șl socialismului.

Vă dorim multă sănătate, precum șl noi și tot mal mari succese 
In activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Republicii Sri Lanka mi se alătură în a vă 
transmite călduroase felicitări și cele mal bune urări cu ocazia celei 
de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Noi, în Sri Lanka, cunoaștem progresele remarcabile economice 
și sociale înregistrate de Republica Socialistă România sub distinsa 
și înțeleaptă dumneavoastră conducere. Dăm, de asemenea, o înaltă 
apreciere politicii de prietenie pe care o promovați cu toate țările, 
indiferent de diferentele ideologice sau de altă natură.

Vă dorim succes deplin în anii care vin.

I. R. JAYEWARDENE
Președintele

Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresez, in numele Consiliului Suprem al Republicii 
Sudan și al poporului sudanez, cele mai calde șl sincere felicitări 
și vă urez viață îndelungată și fericită.

Doresc să-mi exprim încrederea că relațiile de prietenie și co
operare statornicite între Republica Sudan și Republica Socialistă 
România se vor dezvolta In continuare, în Interesul ți spre binele 
reciproc al popoarelor noastre.

Vă rog să primiți urările mele cele mal bune de sănătate șl 
fericire personală, de progres ți prosperitate pentru poporul prie
ten al Republicii Socialiste România.

Cu cea mai înaltă considerație,

EL SAYED AHMED EL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am marea onoare șl plăcere de a vă adresa felicitări șl urările 
cele mai bune cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere.’ Sînt bucuros să exprim cu acest prilej 
deosebit sentimentele frățești pe care le nutrește față de dum
neavoastră partidul, guvernul și poporul meu.

Sărbătorind împreună cu dumneavoastră această zi măreață, am 
plăcerea să constat că relațiile dintre țările noastre continuă să se 
dezvolte an de an tot mal mult. Avem deplină încredere că rapor
turile statornicite între partidele, guvernele și popoarele noastre 
se vor întări tot mai mult în viitor.

Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări 
de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră, de pace, 
progres și prosperitate guvernului și poporului român.

Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerații.

ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Republicii Zimbabwe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, vă adresez cele mal calde felicitări și cele mai 
bune urări. Vă doresc ca și anii următori să fie pentru dumnea
voastră la fel de rodnici ca și cei 55 de ani anteriori — din care 
peste două decenii in calitate de șef al statului român — dedicați 
poporului român printr-o exemplară activitate revoluționară.

Folosesc, totodată, această ocazie pentru a adresa poporului ro
mân prieten, în numele guvernului și poporului filipinez, urări de 
pace și prosperitate continuă, Sub conducerea dumneavoastră 
destoinică.

CORAZON C AQUINO
Președintele Republicii Filipine

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialista România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, am deosebita onoare și plăcere de a vă transmite dum
neavoastră și prin dumneavoastră poporului Republicii Socialiste 
România, in numele partidului, guvernului ți poporului somalez, 
precum și al meu personal, cele mai calde șl cordiale felicitări. 
Doresc să vă exprim cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres, pace ți prosperitate poporului român.

MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia
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AMPLU BÂSUNEI INTERNATIONAL Al GiNDUMI NOVATOARE Si PHBBKIOflSEI 
ACTIVffATI fl PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI SOCSMIE

Apariția în Brazilia a volumului:

„Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind corelația dintre problemele 

dezarmării și dezvoltării"
BRASILIA 26 (Agerpres). — Aprecierea și stima deosebite față de 

activitatea și personalitatea proeminentă ale președintelui României, 
amplul interes fată de opera sa politică profund originală, ce 
răspunde problematicii complexe a vieții internaționale, aspirațiilor 
popoarelor din America Latină și de pe celelalte meridiane ale lumii 
și-au găsit încă o ilustrare prin apariția, în prestigioasa Editură 
„Horizonte”, din Brazilia, a lucrării „CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND 
DEZARMĂRII Șl DEZVOLTĂRII**.

Editată în condiții grafice deo
sebite, lucrarea, al cărui autor este 
deputatul AMAURY MULLER, 
economist și publicist, prezintă 
poziția constructivă a șefului sta
tului român față de marile proble
me ce confruntă omenirea con
temporană. cu precădere necesita
tea opririi cursei înarmărilor și a 
trecerii la dezarmare. Un accent 
deosebit se pune pe faptul că nu
mai prin înfăptuirea dezarmării 
omenirea poate cunoaște o dezvol
tare pe măsura noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, 
pe necesitatea ca popoarele să-și 
făurească propriul viitor în bună
stare și pace.

Mai multe fotografii înfățișează 
aspecte din activitatea politică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu. Sînt 
ilustrate, de asemenea, mari obiec
tive ale construcției socialiste de 
pe cuprinsul tării noastre.

Volumul „Concepția președintelui 
Nicolae Ceausescu privind core
lația dintre problemele dezarmării 
si dezvoltării", scrie. într-o NOTA 
ce precede lucrarea, editorul GE- 
RALDO VASCONCELOS. repre
zintă o lucrare științifică de mare 
valoare, care face o analiză pro
fundă a problemelor cruciale ale 
lumii contemporane prin prisma 
gindirii șefului statului român asu
pra problemei fundamentale a e- 
pocii noastre — oprirea cursei înar
mărilor si trecerea la măsuri hotă- 
rite de dezarmare. în primul rind 
de dezarmare nucleară, asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor La existentă liberă si 
demnă, la viată, la pace.

Dintr-un excelent studiu asupra 
problemelor cardinale ale lumii 
contemporane, lucrarea se trans
formă intr-un vibrant apel la ac
țiuni concretă, neintirziata li ferme 
de dezarmare, nucleară în primul 
rind.. de soluționare a problemelor 
litigioase si a conflictelor dintre 
state exclusiv prin miiloace pașni
ce. pentru lichidarea subdezvoltă
rii si instaurarea noii ordini econo
mice Internationale, ca o cerință 
imperativă a asigurării păcii si 
securității pe planeta noastră, a 
stabilității economice si colaborării 
rodnice între națiuni, arată editorul.

Apariția in Brazilia a acestui vo
lum reprezintă nu numai un im
portant eveniment editorial, ci si 
politic,' relevă, în Prefața la lu
crare. senatorul brazilian MAR- 
CONDES GADELHA. Formulînd 
această apreciere, avem în vedere 
mai ales interesul major al opiniei 
noastre publice fată de experiența 
excepțională a României si, îndeo
sebi. fată de gîndirea si ac
țiunea politică ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Personalitate multilaterală, con
ducătorul partidului si statului ro
mân demonstrează o capacitate 
deosebită în a analiza științific fe
nomenele interne si internaționale, 
a sesiza elementele noi. durabile si 
de esență, formulind. pe această 
bază, initiative Pe cit de cutezătoa
re. pe atit de realiste. Această tră
sătură a operei Domniei Sale este 
dată atit de metodele științifice de 
investigare, cit si de legătura ca
lificată cu viata, cu problemele 
realității.

Președintele Nicolae Ceausescu
— evidențiază senatorul brazilian
— a asigurat politicii românești un 
caracter programatic. îmbinind or
ganic principiile si ideile proclama
te cu initiative si programe realis
te. bine gindite. de amplu ecou in
ternational. Intr-o asemenea viziu
ne au fost elaborate cunoscutele 
programe românești privind dezar
marea si făurirea păcii, edificarea 
noii ordini politice si economice 
mondiale, democratizarea vieții si 
relațiilor internaționale, reglemen
tarea negociată a diferendelor din
tre state. înghețarea si reducerea 
bugetelor militare, corelația dintre 
dezarmare, securitate si dezvoltare.

Opera originală in tezaurul gîn- 
dlrii universale, contribuțiile nre-

CORELAȚIA DINTRE PROBLEMELE

ședintelul Nicolae Ceaușescu la 
clarificarea si solutionarea marilor 
probleme ale unei lumi în conti
nuă devenire trezesc interes si ad
mirație in întreaga lume. Acestui 
interes îi răspunde si editarea în 
Brazilia a prezentului volum — 
subliniază semnatarul prefeței.

Pe parcursul a aproape 200 de 
pagini autorul volumului prezintă 
poziția președintelui României față 
de problemele dezarmării și ale 
dezvoltării, relevînd că între aces
tea există o corelație ce decurge 
din concepția profund umanistă a 
șefului statului român, care consi
deră că finalitatea politicii de pace 
și colaborare trebuie să o constituie 
Omul, cu menirea sa de a visa, 
munci si crea, dat fiind faptul că 
numai într-o lume a păcii cuceri
rile științei si ale culturii pot fl 
puse Pe deplin în sluiba Pro
gresului.

Intitulate sugestiv ..Cursa înar
mărilor — incompatibilă cu dezvol
tarea economică si progresul so
cial". ..înarmările — uriașă risipă 
de resurse umane si materiale". 
„Dezarmarea — problema vitală a 
întregii omeniri". „Dezvoltarea — 
necesitate primordială a umanită
ții", „Marile beneficii ale dezarmă
rii asupra dezvoltării" si „Rolul 
Organizației Națiunilor Unite in 
promovarea dezarmării si dezvol
tării". primele sase capitole ale 
lucrării pun în evidentă fap
tul că în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu pacea se consti
tuie într-o nouă ordine politică si 
economică internațională, capabilă 
să asigure afirmarea ființei națio
nale a fiecărui popor, dezvoltarea 
lui neîngrădită, potrivit aspirații
lor sale fundamentale.

Conceptul președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind noua 
ordine politică si economică inter
națională — relevă autorul volu
mului — consacră concordanta de
plină dintre dezarmare, securitate 
si dezvoltare, raportul de intercon- 
ditionare dintre problemele politice 
si cele economico-sociale ale lumii 
contemporane. Sînt puse în eviden
tă. în context, aprecierile, ca si ini
țiativele si demersurile șefului sta
tului român privind relația dezar- 
mare-securitate-dezvoltare. subli- 
niindu-se că acestea sînt pe de
plin atestate de rapoarte si studii 
competente realizate de specialiști 
din sistemul O.N.U.. ca si de presti
gioase organisme naționale si in
ternaționale. Efectele dezarmării se 
fac simțite. în viziunea președinte
lui României. în stabilitatea econo
mică si politică internațională. în 
progresul general al tuturor națiu
nilor. inclusiv al celor dezvoltate, 
acestea fiind însă nemijlocit con
diționate de lichidarea subdezvol
tării. de realizarea unei noi ordini 
economice mondiale, arată autorul.

Este pus în evidentă faptul că 
președintele Nicolae Ceaușescu 
abordează procesul dezarmării în
tr-o viziune de amplă cuprindere 
si de largă perspectivă, tratînd toa
te laturile sale componente, stabi
lind priorități, etapele si căile de 
înfăptuire integrală a acestui proces.

Aceste determinări — arată Amau- 
ry Miiller — dau substanță și relief 
concepției președintelui României 
privind relația indisolubilă dintre 
dezarmare și dezvoltare. Formu
lînd aprecierea că una dintre pro
blemele fundamentale ale perioadei 
contemporane, de care depinde 
dezvoltarea fiecărui popor este 
problema dezarmării, președinte
le Nicolae Ceaușescu sublinia
ză că. in lumea de azi. o sarcină 
primordială a comunității umane 
este de a veghea ca aceste mari 
cuceriri ale omului să nu fie puse 
în sluiba distrugerii civilizației, ci 
a progresului si păcii, a transfor
mării naturii, a ameliorării condi
țiilor de viată ale locuitorilor pla
netei noastre. Aceasta este însăși 
problema nodală a zilei de mîi- 
ne. a viitorului societății omenești, 
care interesează in cel mai înalt

grad popoarele. Este relevată Ideea 
că președintele României pornește 
de la faptul că omenirea trăiește o 
epocă de mari cuceriri științifice, 
că descoperirile geniului omenesc 
deschid minunate perspective pen
tru ca popoarele să obțină o dez
voltare rapidă în toate domeniile 
de activitate, să poată dispune din 
belșug atît de bunuri materiale, cît 
si de valori spirituale. Mărimea 
unui popor nu constă numai în te
ritoriu si în număr, ci. în primul 
rind. în capacitatea sa de a crea, 
de a contribui la dezvoltarea știin
ței si culturii. Este timpul ca. in 
loc de a se cheltui uriașe mijloace 
pentru înarmare. în loc ca descope
ririle științei să fie puse în slujba 
distrugerii, toate acestea să fie 
consacrate progresului, libertății Si 
bunăstării omului. Istoria va apre
cia tocmai pe aceia care luptă pen
tru progres, pentru civilizație, pen
tru pace.

In ultimul capitol al cărții — 
„Marile realizări ale României so
cialiste, vocația constructivă, paș
nică a politicii sale — consacrare a 
corelației dintre dezarmare și dez
voltare" — autorul pune în evi
dență, cu precădere, transformarea 
pe care a cunoscut-o țara noastră 
în toate sectoarele, grație dezvoltă
rii industriei și agriculturii, avîntu- 
lui puternic al științei, învățămîn- 
tului, culturii, al întregii activități 
de creație în epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului 
comuniștilor români, din inițiativa 
și cu aportul determinant ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

„Putem să apreciem — scrie 
autorul cărții — că președintele 
Nicolae Ceaușescu a asigurat po
porului român un nou destin na
țional, de independență, libertate și 
progres, precum și un nou statut 
internațional, de demnitate, probi
tate, de egalitate in drepturi cu 
toate celelalte națiuni".

Festivitatea prezentării lucrării 
s-a desfășurat la sediul Congresu
lui Național Brazilian.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
senatorul HUMBERO LUSENA, 
președintele Congresului Național 
brazilian, a spus : Constituie pen
tru mine un motiv de onoare și de 
satisfacție să particip la această 
festivitate de lansare publică a unei 
lucrări destinate special promovării 
cauzei păcii mondiale. Autorul lu
crării. deputatul Amaury Miiller, 
s-a inspirat din opera și exemplul 
viu al unuia dintre cei mai emi- 
nenți oameni de stat ai lumii con
temporane — președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. După cum cu
nosc și brazilienii, o bună parte din 
activitatea conducătorului Româ
niei a fost și este dedicată ridicării 
păcii Ia condiția de drept suprem al 
tuturor celor care trăiesc pe pla
netă.

Lecturînd acest volum — a arătat 
vorbitorul — brazilienii vor avea 
un acces mai mare la cunoașterea 
tezelor președintelui României, 
care au ca finalitate primordială a 
politicii de pace Omul.

In încheiere, președintele Con
gresului Național brazilian a rugat 
să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu „admirația și 
respectul pentru drapelul pe care 
îl inalță cu curaj și devotament".

In cuvîntul său, GERALDO 
VASCONCELOS, directorul Editu
rii „Horizonte", a exprimat bucuria 
și satisfacția acestei edituri pentru 
participarea, prin intermediul lu
crării deputatului Amaury Miiller, 
„la difuzarea gindirii și a acțiu
nilor ilustrului președinte al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, unul din
tre cei mai mari lideri politici ai 
zilelor noastre". „Din acest studiu 
pi afund asupra uneia dintre perso
nalitățile cele mai strălucite ale lu
mii contemporane, a gindirii sale 
generoase și acțiunilor sale exem
plare se desprinde concepția pre
ședintelui României cu privire, la 
problema fundamentală a epocii 
noastre — încetarea cursei înarmă
rilor și adoptarea de măsuri ferme 
de dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară, și garantare a 
dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor, la existență liberă și 
demnă, la viață și la pace", a ară
tat vorbitorul.

Prof. univ. ATICO VILAS-BOAS 
DA MOȚA, vicepreședintele Insti
tutului cultural Brazilia — Româ
nia, din Rio de Janeiro, a spus :

AMAURY MULLER

entre os problemas 
do DESARMAMENTO 
e do DESENVOLVIMENTO

Sînt foarte onorat că pot participa 
la acest moment istoric, în care se 
lansează în Brazilia o nouă carte 
despre concepția politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, auto
rul reușind, într-o manieră clară, 
să analizeze gîndirea marelui om 
de stat român asupra problemelor 
sintetizate în binomul dezarmare- 
dezvoltare. Interpretînd opera pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ex
primată în discursuri, interviuri și 
luări de poziție, autorul „a iden
tificat in omul de stat al Româ
niei curajul, optimismul, clarviziu
nea ; a sesizat, de asemenea, in 
activitatea zilnică a președintelui 
Ceaușescu setea de dreptate so
cială și de independență deplină".

Mesajul României reprezintă o 
lecție pentru acei care încă nu cu
nosc spiritul principiilor apărate 
de români, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru ca lumea 
întreagă să fie o confirmare auten
tică a Idealurilor de pace — a 
Încheiat vorbitorul.

In încheierea festivității a luat 
cuvîntul senatorul MARCONDES 
GADELHA, președintele Grupului 
brazilian din Parlamentul latino- 
american, semnatar al Prefeței 
volumului, care a adus un 
călduros omagiu președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru clar
viziunea sa politică, pentru contri
buțiile sale teoretice și practice la 
soluționarea unor probleme de o 
deosebită însemnătate pentru ome
nirea contemporană.

Dat fiind faptul că lansarea In 
Brazilia a lucrării consacrate șefu
lui statului român coincide. în mod 
fericit, cu aniversarea zilei de 
naștere și Împlinirea a peste 55 de 
ani de rodnică activitate consacrată 
prosperității poporului țării sale 
și participării active a Româ
niei la lupta pentru realizarea 
idealurilor de pace, progres șl 
bunăstare ale întregii omeniri, mă 
alătur tuturor acelora care in 
aceste momente îi urează din 
iriimă multă sănătate și putere de 
muncă pentru a-și continua și de- 
săvîrși grandioasa operă de pace, 
cu convingerea că opinia publică 
din Brazilia, oamenii de bună cre
dință de pretutindeni urmăresc și 
apreciază așa cum se cuvine ac
țiunea, inițiativele, propunerile și 
demersurile sale stăruitoare pentru 
înfăptuirea dezarmării, triumful 
păcii, colaborării, încrederii și 
securității internaționale.

La festivitate au participat mi
nistrul afacerilor externe, ROBER
TO COSTA DE ABREU SODRE, in 
calitate de reprezentant personal al 
președintelui Braziliei, JOSE SAR
NEY, președintele Grupului brazi
lian din Uniunea Interparlamenta
ră. deputatul PAES DE ANDRADE, 
senatorul MARCO MACIEL, pre
ședintele național al partidului 
Frontul Liberal, membri ai Came
rei Deputaților și Senatului Fede
ral din Congresul Național brazi
lian, personalități ale vieții politi
ce, științifice și culturale brazilie
ne, reprezentanți ai unor organisme 
ale O.N.U., conducători ai unor 
companii și societăți economice, oa
meni de afaceri, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați în Brazilia, 
ziariști.

Manifestări omagiale 
în numeroase țări ale lumii

Pe diverse meridiane ale globului continuă să fie organizate, In 
aceste zile, manifestări dedicate aniversării zilei de naștere și împlinirii 
a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară ale secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este relevat rolul decisiv al con
ducătorului partidului și statului român în dezvoltarea economiei, socie
tății românești, în perfecționarea democrației muncitorești revoluționare, 
în înflorirea și valorificarea plenară a personalității umane. In același 
timp, manifestările evidențiază valoroasele inițiative internaționale ale 
României, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pe planul apărării păcii 
și securității, al realizării dezarmării, al făuririi unei lumi fără arme și 
fără războaie, al întronării între toate popoarele a unui climat de înțe
legere și cooperare.

PHENIAN 28 (Agerpres). — La 
Phenian a fost organizată o ma
nifestare omagială în cadrul căreia 
a luat cuvîntul Li Gîn Mo. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Administrativ al
R.P.D. Coreene.

Vorbitorul a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în numele 
C.C. al P.M.C., al guvernului 
R. P. D. Coreene și al întregului 
popor coreean, călduroase felicitări 
și cele mai bune urări cu prilejul 
aniversării sale jubiliare.

Evocînd pe larg deceniile de 
luptă revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, premierul Con
siliului Administrativ a subliniat 
că „toate victoriile strălucite do- 
bîndite de poporul român în lupta 
pentru edificarea socialistă a tării, 
pentru progres sînt indisolubil le
gate de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu". înaltul presti
giu de care se bucură astăzi Româ
nia socialistă în lume este rezulta
tul activității dinamice pe’care to
varășul Nicolae Ceaușescu o des
fășoară pe plan internațional — a 
arătat vorbitorul. Activitatea plină 
de abnegație pusă în slujba dez
voltării și înfloririi necontenite a 
României a făcut ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele fiu al 
poporului român, să se bucure as
tăzi de o înaltă stimă pe toate me
ridianele globului. Premierul Li Gîn 
Mo a subliniat că în R. P. D. Co
reeană conducătorul de partid șl 
de stat al României este bine cu
noscut ca prieten apropiat al po
porului coreean.

La manifestare au participat 
Hong Sang Nam, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepremier, Hoang Giang Yap, 
secretar al C.C. al P.M.C., Ciang 
Song Nam, ministrul relațiilor eco
nomice externe, Kim Bong II, mi
nistrul muncii, președintele Asocia
ției de prietenie coreeano-română, 
adjuncțl de miniștri, generali, ofi
țeri, oameni de cultură, ziariști.

BEIJING 28 (Agerpres). — La 
Beijing a avut loc o festivitate, în 
cadrul căreia președintele Asocia
ției de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea (A.P.C.P.S.), 
Zhang Wenjing, a exprimat senti
mentele deosebite de bucurie ale 
oamenilor muncii din China de a 
cinsti, împreună cu .poporul român, 
aniversarea jubiliară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Militant revoluționar entuziast, 
eminent om politic, angajat din 
tinerețe în lupta pentru victo
ria cauzei socialismului — a 
arătat vorbitorul — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a închinat 
viața și energia idealurilor nobile 
ale suveranității si independentei 
României.

P. C. Chinez și R. P. Chineză 
apreciază elogios politica internă 
a P.C.R. — a spus președintele 
A.P.C.P.S. Sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, poporul 
român a desfășurat o muncă eroi
că și a obținut nenumărate victorii 
strălucite. Poporul chinez se 
bucură de fiecare succes al po
porului român, condus de P.C.R., 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Harnicul și talentatul popor român 
va obține și în viitor succese 
grandioase în îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al 
XlII-lea și de recenta Conferință 
Națională ale P.C.R.

în politica externă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu promovează 
principiile unanim recunoscute 
ale dreptului internațional, o poli
tică de pace și înțelegere intre 
popoare, jucind un rol activ în so
luționarea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Partidul Comunist Chinez, po
porul chinez, a continuat vorbito
rul, prețuiesc foarte mult priete
nia cu Partidul Comunist Român 
și poporul român și vor depune și 
în viitor toate eforturile pentru 
dezvoltarea neîntreruptă a priete
niei și colaborării bilaterale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost adresate, în Încheiere, 
cele mai calde felicitări, urări de 
succese in activitate, sănătate și 
viață îndelungată. Celelalte perso
nalități chineze prezente la festi
vități au dat expresie sentimentelor 
lor de prețuire, de înaltă conside
rație și respect pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, transmițîndu-1 
felicitări din inimă, urări de sănă
tate si ani îndelungați la conduce- 
cerea Partidului Comunist Român, 
a României.

Au fost prezențl Chu Tunan, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari. LI 
Qiang, președintele Asociației de 
prietenie China — România. Qian 
Qichen, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Li Shuzhen. 
adjunct al șefului Secției pentru 
relații externe a C.C. al P.C.C., 
alte oficialități, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, organizații 
economice, de masă și obștești, ai 
principalelor cotidiane. posturi 
centrale de radio și televiziune, ai 
oamenilor muncii din Beijing.

BELGRAD 28 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o manifestare 
omagială în cadrul căreia a fost 
reliefată personalitatea proemi
nentă a conducătorului partidului 
și statului nostru. Arătîndu-se că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
consacrat întreaga viață și energie 
Împlinirii celor mai înalte idealuri 
ale poporului român, s-a subliniat 
că de numele său sînt legate toate 
mărețele înfăptuiri din perioada 
pe care cu mindrie poporul o nu
mește „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— cea mai fertilă din istoria mul
timilenară a poporului român. 
Prin glasul celui mai remarcabil 
fiu al său — s-a relevat, de aseme
nea — România s-a făcut cunoscută 
pe toate meridianele lumii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu lmpu- 
nîndu-se în conștiința umanității 
ca un luptător neobosit pentru 
dezarmare, colaborare șl pace, 
pentru o lume fără arme și fără 
războaie.

In cadrul unei expoziții de foto
grafii intitulată „O viață închina- 

-tă celor mai înalte idealuri ala 
’poporului român", organizată cu a- 
cest prilej, au fost înfățișate viața 
și activitatea revoluționară ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. lupta 
sa neobosită. dusă încă din fra
gedă tinerețe, din anii grei ai ile
galității, pentru interesele suprema 
ale clasei muncitoare și ale în
tregii națiuni, pentru Înflorirea 
necontenită a României socialiste.

A fost vernisată, totodată, o ex
poziție de carte, în cadrul căreia, 
la loc de cinste, s-au aflat volu
mele ce reflectă gîndirea și activi
tatea practică ale conducătorului 
României, contribuția sa inestima
bilă la îmbogățirea tezaurului teo
riei revoluționare, aplicarea crea
toare a legilor generale de dezvol
tare a societății la condițiile țării 
noastre.

Au participat Marko Orlandicl, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Miloș Milosavlievici, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I.. alte oficialități, 
conducători de instituții centrale și 
de întreprinderi economice, oameni 
de artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, șefi de misiuni 
diplomatice, ziariști.

RABAT 26 (Agerpres). — In holul 
central al Teatrului național din 
Rabat au fost expuse volume din 
gîndirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, precum și lucrări scrise 
de autori străini .consacrate vieții și 
activității conducătorului partidului 
și statului nostru. De asemenea, a 
fost organizată o expoziție de foto
grafii intitulată „Culorile Bucu- 
reștiului".

La vernisaj au luat parte Abdel- 
kader Nouini, secretar general al 
Ministerului Transporturilor, Aii 
Skalli, director general pentru pro
bleme politice din Ministerul Afa
cerilor Externe și Cooperării, funcr

ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Culturale, membri ai 
corpului diplomatic, oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros 
public.

BRASILIA 28 (Agerpres). — La 
Brasilia și Rio de Janeiro au fost 
deschise expoziții de carte social- 
politică în care sînt prezentate lu
crări din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu traduse în nu
meroase țări ale lumii. La loc de 
cinste se află volumul apărut la 
Brasilia „Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind corela
ția. dintre problemele dezarmării 
și dezvoltării", care a stîrnit un 
larg și legitim interes în rîndul 
cititorilor, în rîndul oamenilor poli
tici brazilieni.

La Brasilia, în holul Bibliotecii 
Centrale Universitare, ca și la Rio 
de Janeiro, în holul Prefecturii 
municipale, au fost inaugurate, tot
odată, expoziții de fotografii pre- 
zentînd aspecte din viața social- 
economică și politică a României, 
realizări de seamă obținute în ulti
mele decenii de poporul român.

KUALA LUMPUR 28 (Agerpres). 
— In sălile Institutului național de 
arhitectură din Kuala Lumpur a 
fost inaugurată expoziția de foto
grafii, „România — noi realizări 
urbanistice".

Manifestarea a fost deschisă de 
ministrul culturii al Malayeziei, 
Datuk Haji Sabbaruddin Chik, care 
a subliniat că expoziția reprezintă 
o mărturie elocventă a realizărilor 
urbanistice in România.

In alocuțiunile rostite au fost 
evidențiate marile rezultate ob
ținute de poporul român, sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in toate do
meniile.

TOKIO 28 (Agerpres). La Am
basada Republicii Socialiste Româ
nia în Japonia au venit să exprime 
omagiul lor președintelui 
Nicolae Ceaușescu numeroase per
sonalități politice japoneze, repre
zentanți de frunte ai cercurilor de 
afaceri și culturale nipone.

Printre cei prezenți s-au aflat 
Takeo Fukuda, fost prim-ministru, 
Osamu Inaba, membru al Dietei, 
președintele Ligii parlamentare de 
prietenie cu România, Hanumatu 
Ebisutani, vicepreședinte al Parti
dului Comunist Japonez, membri ai 
conducerii altor partide politice, 
membri ai Dietei japoneze. Cei 
prezențl au rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
urările lor de sănătate, de viață 
lungă șl deplin succes In condu
cerea României pe calea progresu
lui și prosperității, in activitatea 
sa pe plan internațional pentru în
făptuirea păcii și colaborării în 
lume.

a
VIENA 28 (Agerpres). — In ca

drul unei manifestări omagiale or
ganizate la Viena a fost prezen
tată o expoziție documentară de 
fotografii, dedicată activității teo
retice și practice multilaterale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, rea
lizărilor remarcabile obținute da 
poporul român în anii socialismu
lui, îndeosebi în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., politicii active de dezarma
re, pace, înțelegere și colaborare 
cu toate națiunile promovate de 
România, de președintele ei.

Totodată, a fost vernisată o ex
poziție de carte social-politică ro
mânească, în care, la loc de frun
te, s-au aflat opere ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

La manifestare au luat parte 
membri ai Adunării Naționale, re
prezentanți ai conducerii principa
lelor partide politice din Austria, 
ai Ministerului de Externe, oameni 
de afaceri, personalități ale vieții 
științifice și culturale din capitala 
Austriei, membrii conducerii Aso
ciației „Unirea — prietenii Româ
niei în Austria".

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — 
La Stockholm au fost organizate o 
expoziție documentară de fotogra
fii ilustrînd aspecte din viața și 
activitatea revoluționară ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu și o ex
poziție de carte, cu lucrări din 
opera social-politică a președinte
lui României. A fost deschisă, de 
asemenea, expoziția „Culorile 
Bucureștiului".

La vernisaj au participat membri 
ai Parlamentului, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
altor ministere și instituții centra
le suedeze, ai conducerii Asociației 
de prietenie Suedia—România, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la Stockholm, oameni de afaceri.

începerea dezbaterilor din forurile legislative ale U.R.S.S. 
și S.U.A. asupra Tratatului privind lichidarea rachetelor 

cu rază medie si mai scurtă de acțiune
MOSCOVA 26 (Agerpres). — După 

cum informează agenția T.A.S.S.. in 
Sovietul Suprem al U.R S.S. a început 
dezbaterea problemelor privind rati
ficarea Tratatului dintre U.R.S.S. și
S.U.A. cu privire la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie și 
mal scurtă de acțiune, document 
semnat la 8 decembrie 1987 la 
Washington. In conformitate cu pre
vederile constitutionale. ratificarea 
acordurilor internaționale intră în 
prerogativele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Tratatul a fost 
transmis pentru examinare comi
siilor pentru relații externe ale So
vietului Uniunii si Sovietului Națio

nalităților ale Sovietului Suprem al 
U.R. S.S.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în Senatul american au inceput au
dierile în legătură cu Tratatul so- 
vieto-american privind lichidarea 
rachetelor nucleare cu rază medie si 
mai scurtă de acțiune, semnat la 
Washington. Audierile se desfășoară 
în paralel în Comitetul pentru rela
țiile externe si în Comitetul pentru 
forțele armate, acesta fiind primul 
pas în vederea ratificării documen
tului. După cum se așteaptă, dezba
terile în plenul Senatului vor avea 
loc la sfîrsitul lunii aprilie — înce
putul lunii mai — relatează agenția
T.A.S.S.

PRAGA

Consfătuire consacrată 
problemelor economice
PRAGA 26 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc o consfătuire a primilor- 
secretari ai comitetelor regionale și 
orășenești Praga și Bratislava ale 
P.C. din Cehoslovacia, care s-a des
fășurat sub președinția lui Milos 
Jakes, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

După cum transmite agenția C.T.K., 
au fost discutate probleme economi
ce în lumina hotărîrilor plenarei din 
decembrie 1987 a C.C. al P.C.C., 
punîndu-se accent pe necesitatea mo
bilizării tuturor rezervelor pentru 
creșterea productivității muncii și 
asimilarea realizărilor științei si teh
nicii. Au fost discutate, de asemenea, 
probleme ale intensificării participă
rii oamenilor muncii la rezolvarea 
problemelor dezvoltării social-econo- 
mice a țării.

Agențiile de presa
- pe scurt '

—■——

ÎNTRE GUVERNELE BULGA
RIEI ȘI ALBANIEI S-A REALI
ZAT O ÎNȚELEGERE PRIVIND 
RIDICAREA RELAȚIILOR DI
PLOMATICE DINTRE CELE 
DOUA ȚARI LA RANG DE AM
BASADE. în cadrul schimbului de 
păreri, care a avut loc la Tirana 
Intre adjuncți ai miniștrilor de ex
terne ai celor două țări, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale în domeniile 
economic, politic și cultural și cu 
privire la viitoarea reuniune a mi
niștrilor de externe din țările bal
canice, precizează agenția.

PARLAMENTUL FRANCEZ SE 
VA REUNI ÎN SESIUNE EX
TRAORDINARA, la 2 februarie, 
pentru a lua în dezbatere proiec
tele de lege privitoare la finanța
rea activității partidelor politice șl 
a campaniilor electorale, informea
ză agenția EFE, citind surse ofi
ciale din Paris. După cum se știe, 
aceste proiecte au declanșat con
troverse serioase în rîndul forțelor 
politice franceze, în contextul a- 
propierll momentului declanșării 
campaniei pentru alegerile prezi
dențiale din primăvara acestui an.

PRIMIRE. Președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, To
dor Jivkov, l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Columbiei, 
Julio Londono ParedeS, aflat in
tr-o vizită oficială la Sofia.

CEREMONIE. Ramsew Sankhar 
și-a preluat funcția de președinte 
al Republicii Suriname pentru ur
mătorii cinci ani. In funcția de 
vicepreședinte al țării a fost de
semnat Henck Arron, care va de
ține și responsabilitatea de prim- 
ministru.

ÎN LEGĂTURĂ CU RAPORTU
RILE DINTRE IORDANIA ȘI TU
NISIA. Regele Hussein al Iorda
niei l-a primit pe primul-ministru 
al Tunisiei, Hedi Baccouche, sosit 
în vizită la Amman. în cadrul în- 
tîlnirii, premierul tunisian a trans
mis suveranului iordanian un me
saj din partea președintelui Tuni
siei, Zine El Abidine Ben All. 
După cum relevă agenția PETRA,

mesajul se referă la raporturile 
dintre cele două țări și la dorința 
Tunisiei de a le dezvolta.

NUMIRE. Vicepreședintele Tan
zaniei, președintele Consiliului Re
voluționar din Zanzibar, Idris Ab
dul Wakil, a numit în funcția de 
prim-ministru al noului guvern pe 
Omar Aii Juma.

EXTINDEREA STĂRII DE UR
GENȚA ÎN SUDAN. Consiliul Su
prem al Sudanului a hotărît să ex
tindă starea de urgență în țară pe 
o perioadă de încă șase luni.

1N AUSTRALIA au fost organi
zate marți ample manifestări pen
tru a marca împlinirea a 200 de ani 
de la formarea primelor așezări 
ale europenilor pe pămint austra
lian. Ceremoniile au inclus sosirea 
in portul Sydney a II nave con
struite după modelul celor care au 
sosit la 26 ianuarie 1788 cu primii 
coloniști.
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