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DIN INIMILE TĂRII, 
MARELUI FIU AL TĂRII 

SenHmente de aleasă cinste, emoiionanîe mărturii ale stimei si prețuirii, 
ale unității pcaorulu în turul partidului, al secretarului său general

Pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a perspectivelor mărețe 
de dezvoltare a patriei noastre, este necesar să întărim tot mai puternic 
partidul, rolul său conducător în toate domeniile, unitatea și forța sa 
invincibilă de acțiune, să intensificăm permanent activitatea politico-educa- 
tivă de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și 
comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Țara întreagă a îmbrăcat în aces

te zile haină de sărbătoare, cinstind 
cu sentimente de aleasă stimă, de 
profundă prețuire aniversarea zilei 
de naștere și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. într-o im
presionantă vibrație de cuget și 
simțire, toți locuitorii României — 
tineri și virslnici. bărbați și femei, 
muncitori, țărani, intelectuali — au 
adus un Înflăcărat omagiu condu
cătorului iubit și stimat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a cărui 
pilduitoare viață și eroică activi- 
ate revoluționară se identifică de 
Ieste cinci decenii și jumătate cu 
lipta gloriosului nostru partid 
omunist, cu interesele vitale ale 
tirii. cu idealurile scumpe de li
bertate. independență, pace și pro- 
ges ale poporului român.

A fost această zi aniversară o 
enoționantă sărbătoare națională, 
tir minunai prilej pentru intreaga 
nastră națiune de a-și manifesta 
recunoștința fierbinte față de 
tonrășul Nicolae Ceaușescu — 
strălucitul strateg al epocii inau- 
guute de Congresul al IX-lea, 
ctitor al mărețelor înfăptuiri ce 
imjodobesc această perioadă fără 
egai in istoria multiseculară a 
țări. Erou intre eroii neamului, 
pronotor consecvent al idealurilor 
de tace și dezvoltare, de indepen
denți și progres ale poporului 
romin. Numărul impresionant al 
mesrjelor. scrisorilor de felicitare, 
al fiptelor de muncă eroică pe- 
trecue in aceste zile, atmosfera de 
înaltă vibrație patriotică învederea
ză sentimentele de nemărginită 
dragoste cu care este înconjurat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. stau 
mărtusie pentru o realitate defini
torie .' societății noastre : unitatea 
strînsă a poporului în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, ho- 
tărîreacu care este urmată politica 
partiduui, cu care sînt transpuse 
in viați programele de dezvoltare 
multilaterală a țării.

Atmotfera de mare sărbătoare, 
de neță-murită bucurie, de puter
nic entiziasm a culminat cu Adu
narea silemnă omagială, organiza
tă în ctpitala țării de către Co
mitetul Central al Partidului. Con
siliul de Stat, guvernul țării, Ma
rea Adtnare Națională, Frontul 
Democratei și Unității Socialiste

aduna-e care s-a inserts ca un

eveniment de neuitat, cu profunde 
semnificații, omagiu de adincă 
simțire, adus de intreaga națiune 
celui mai iubit fiu al său. pentru 
prodigioasa activitate desfășurată 
în slujba partidului, a patriei și 
poporului, a cauzei socialismului 
și păcii.

Ca o expresie a înaltei prețuiri, 
in semn de recunoaștere a rolului 
hotăritor al secretarului general 
al partidului. in făurirea edificiu
lui modern al României de astăzi, 
in făurirea economiei, afirmarea 
rolului partidului de centru vital 
al națiunii, edificarea structurilor 
democrației socialiste, revoluționa
re, in promovarea unei active și 
clarvăzătoare politici de pace. în
țelegere și colaborare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost inmi- 
nate Titlul de Onoare Suprem 
„Erou al Republicii Socialiste 
România". Ordinul „Victoria So
cialismului" și Medalia Jubiliară, 
conferite in acest cadru prin Ho- 
tărirea-Decret a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cu profundă satisfacție au pri
mit comuniștii. întregul nostru po
por cuvintele de vibrantă emoție, 
de adincă prețuire cuprinse în Me
sajul omagial de felicitare adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
Comitetul Central al P.C.R., Con
siliul de Stat. Guvernul Republicii 
Socialiste România, Marea Aduna
re Națională și Frontul Democra
ției și Unității Socialiste cu prile
jul acestui moment aniversar. Dind 
glas celor mai alese ginduri și 
simțăminte ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră. Mesajul sintetizează 
aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
strategiei de dezvoltare a Româ
niei. la îmbogățirea patrimoniului 
teoriei și practicii revoluționare, la 
regindirea intregului proces al 
construcției socialiste în lumina 
unor noi exigențe,’ superioare, la 
accelerarea procesului istoric de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la soluționarea 
creatoare a tuturor problemelor pe 
care le ridică evoluția țării in eta
pa actuală, exprimă dorința intre
gului nostru popor de a urma cu 
neabătută consecvență minunatul 
exemplu de muncă și luptă revo
luționară al secretarului general al 
partidului. hotărirea întregii na

țiuni de a acționa astfel incit să 
asigure înfăptuirea exemplară a 
prevederilor Congresului al XIII- 
Iea și ale Conferinței Naționale, a 
orientărilor Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Cuvintarea rostită cu acest pri
lej de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, consti
tuie o vibrantă și profundă evocare 
a unor momente de mare însemnă
tate in viața politică a României 
din ultima jumătate de veac, a ro
lului ce a revenit partidului comu
niștilor în apărarea independenței 
și integrității teritoriale a țării, in 
făurirea noului său destin socia
list, un strălucit program pentru 
dezvoltarea prezentă și viitoare a 
patriei, pentru accelerarea con
strucției socialiste, pentru promo
varea idealurilor scumpe ale dez
voltării, păcii și progresului. Cu 
magistrala sa capacitate de a intui 
imperativele istorice ale fiecărei 
etape — însușire pregnant relevată 
de eroica biografie revoluționară a 
secretarului general al partidului 
—. de a analiza intr-o viziune uni
tară, de mare profunzime proble
mele care condiționează progresul 
societății, cuvintarea rpstită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
scrie printre documentele politice 
memorabile ale timpului nostru. în
tregind și îmbogățind cu noi ele
mente și aprecieri impresionanta 
operă teoretică a secretarului gene
ral al partidului, tezaurul gîndirii 
și practicii revoluționare. Cuvin- 
tarea pune în lumină un adevăr de 
mare forță politică, educativă, pa
triotică: pilda istorică pe care viața 
și activitatea revoluționară ale to
varășului Nicolae Ceaușescu o oferă 
generațiilor de azi și de mîine, în
tregii națiuni române. Așa cum 
sugestiv sublinia secretarul general 
al partidului, în propria activitate, 
ca și în cea a partidului, cu care 
a înțeles să-și împletească întreaga 
existență încă din fragedă tinerețe, 
au existat momente grele, momen
te de reale dificultăți. Dar pină la 
urmă totul a fost învins pentru că 
țelurile asumate slujeau idealuri 
drepte și scumpe, pentru că lupta 
revoluționară se situa de partea 
adevărului istoric, de partea celor 
mulți. O cauză dreaptă, o cauză 
adevărată poate fi pentru, un timp 
întirziată, poate cunoaște greutăți

de moment, dar pină la urmă 
triumfa, pentru că simbolizează 
vrerea celor multi, cerințele arză
toare ale progresului, aspirațiile 
spre o viață mai bună. Fie că este 
vorba despre lupta hotărită împo
triva fascismului și războiului, pen
tru pregătirea,' organizarea și asi
gurarea victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 
August 1941, pentru zdrobirea de
plină și definitivă a fascismului, 
pentru succesul luptelor purtate de 
masele populare — sub conducerea 
partidului — de cucerire a puterii 
politice, de refacere și reconstruc
ție a economiei naționale, de 
democratizare a tării, de or
ganizare a societății românești 
pe baze socialiste —. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat perma
nent in mijlocul evenimentelor 
fierbinți din viața țării, acolo unde 
se hotărau destinele României, 
al'irmindu-și pe deplin calitățile or
ganizatorice, spiritul de luptă re
voluționară. dorința nestăvilită de 
a contribui la izbinda idealului de 
dreptate și libertate, a cauzei , so
cialismului. Aceste alese calități 
aveau să cunoască o deplină afir
mare o dată cu alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al parti
dului — la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului din 1965 — care 
avea să inaugureze o epocă de mă
rețe împliniri pe toate planurile, de 
afirmare plenară a spiritului no
vator, de puternic tumult revolu
ționar, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Comuniștii, întregul popor au 
evocat și cu acest prilej pagina 
de glorioasă ctitorie revoluționară, 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
cu conștiința limpede că datorează 
secretarului general al partidului 
promovarea în intreaga această pe
rioadă a unui puternic suflu nova
tor in toate domeniile, ceea ce a 
stat la baza mărețelor realizări ale 
celor peste 22 de ani care au trecut 
de la acel eveniment istoric. Modul 
exemplar în care partidul și-a în
deplinit și iși îndeplinește misiunea 
de centru vital al națiunii noastre 
socialiste. în care soluționează pro
blemele dezvoltării, asigurînd evo
luția mereu ascendentă a țării, con
stituie temelia sigură a unității 
strinse a poporului in jurul parti
dului. al marelui său conducător,

(Continuare în pag. a Il-â)

fapte ale hărniciei muncitorești 
pentru realizarea exemplară a planului

Intreagi țară, întregul nostru popor, intr-o deplină unitate de ginduri 
omagiază <ea de-a 70-a aniversare a zilei de naștere și împlinirea a 
peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, iubitul nostru conducător, prin exemplare fapte de 
muncă. Se leliefează cu pregnanță cu acest prilej că de numele secreta
rului genered al partidului se leogă tot ceea ce am înfăptuit in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — industria modernă 
prezentă astăzi in toate județele țării, înfățișarea nouă a satelor și ora
șelor, gradul înalt de civilizație, progres și bunăstare al intregului nostru 
popor.

Firesc, cel mai concret omagiu adus de oamenii muncii din întreaga 
țară îl constituie faptele lor de muncă, rezultatele tot mai bune în înde
plinirea ritmică și integrală a planului la toți indicatorii, și îndeosebi 
la producția fizică și export. Așa cum a subliniat in repetate rînduri 
secretarul general al partidului, sint create condiții pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de producție, a programelor de dezvoltare și mo
dernizare pe care ni le-am propus. Esențial este ca pretutindeni, în 
fiecare intreprindere, la fiecare loc de muncă, în toate sectoarele econo
miei, în minerit si siderurgie, în energetică și chimie, fără excepție, in 
toate ramurile economiei să se acționeze cu fermitate pentru folosirea 
judicioasă a bazei tehnico-materiale, pentru valorificarea superioară a

materiilor prime, materialelor și energiei, pentru ridiccrea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor. O atenție prioritară trebuie să acorde realizării 
planului la producția fizică colectivele de mineri, petroliști, energeticieni 
și metalurgiști. Este știut faptul că de realizarea exemplară a planului 
la producția de țiței, cărbune, energie electrică și oțel depind în mod 
hotăritor buna funcționare a mecanismului economic, buna aprovizionare 
a întreprinderilor cu materiile prime necesare producției.

Oamenii muncii din întreaga economie au un program limpede, mo
bilizator, menit să asigure înălțarea României pe noi culmi de progres 
și civilizație. Rod al gîndirii creatoare, novatoare, revoluționare a secreta
rului general al partidului, aceste programe trebuie transpuse în practică 
prin acțiunea hotărită, perseverentă a tuturor colectivelor din economie. 
Dovedindu-și deplinul atașament la politica partidului, comuniștii, toți 
oamenii muncii din unitățile industriale, de pe șantierele de investiții, 
din institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică au datoria 
să muncească în așa fel incit sarcinile de plan să fie îndeplinite ritmic, 
integral, la toți indicatorii.

Prezenți în fabrici și uzine, reporterii și corespondenții „Scinteii" au 
consemnat ■ modul în care oamenii muncii au acționat in aceste zile 
pentru îndeplinirea exemplară a planului de producție.

MOTRU: Cantități suplimentare
de cărbune energetic

Tn aceste zile sărbătorești, cînd
Întregul popor cmagiază împlinirea 
a peste 55 de ani de activi
tate revoluționară 
zilei de naștere 
Nicolae Ceaușescu,

și aniversarea 
a tovarășului 
colectivele mi

nelor subterane din bazinul car
bonifer al văii Motrului și-au in
tensificat eforturile pentru livrarea 
unor cantități mereu sporite de 
cărbune energetic Prin utilizarea 
cu randament superior a complexe
lor de tăiere, susținere și transport 
și a combinelor de înaintare, prin 
întărirea disciplinei tehnologice, 
minerii de la Horăști. Lupoaia, 
Ploștina, Leurda și Roșiuța au în

registrat în aceste zile de sărbă
toare adevărate recorduri in pro
ducție, in semn de aleasă cinstire 
adusă conducătorului iubit al parti
dului și poporului. Ei au ridicat la 
peste 30 000 tone cantitatea de lignit 
extrasă suplimentar din abatajele 
frontale și galerii, de la începutul 
anului și pină în prezent.

— Asemenea oamenilor muncii 
de pe tot cuprinsul patriei, și noi, 
minerii din bazinul carbonifer al 
văii Motrului — ne-a spus comu
nistul Nicolae Ciortan, șef de bri
gadă la mina Horăști — am ținut 
să aducem prinosul dragostei și re
cunoștinței noastre secretarului ge

neral al partidului. „Minerul de 
onoare al țării", prin fapte de 
înaltă abnegație muncitorească. Am 
obținut astfel numai in abatajul 
nostru mai bine de 7.000 tone 
cărbune peste plan. Și sîntem 
hotărîți să muncim în așa fel, incit 
să ne înscriem permanent in rîn- 
dul brigăzilor fruntașe din bazinul 
Motru.

Puternic mobilizați de însufleți- 
toarele chemări adresate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu de la tri

buna adunării solemne omagiale 
din Capitală, minerii din Motru ac
ționează cu perseverență in direc
ția valorificării cit mai depline a 
puternicului potențial tehnic și 
uman de care dispun, a sporirii 
randamentului pe post cu peste 10 
Ia sută în fiecare mină subterană, 
astfel ca planul la producția de 
cărbune pe primul trimestru și pe 
întregul an să fie exemplar înde
plinit. (Dumitru Prună).

BACAU: Petroliștii la datorie
în rînd cu toți oamenii muncii 

din intreaga țâră, care aduc oma
giul lor fierbinte, de înaltă cinstire 
și prețuire celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, tovarășul

9
Nicolae Ceaușescu, colectivele de 
muncă din cadrul Schelei de foraj 
Tirgu Ocna înscriu pe graficul în
trecerii socialiste noi și semnifica
tive fapte de muncă. în cinstea ani-

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise felicitări de cătrepreședintele Republicii Liban, Amin Gemayel
In cadrul unei convorbiri telefonice, 

care a avut loc miercuri dimineața, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, i-au fost adresate, cu prilejul 
celei de-a 70-a aniversări a zilei 
sale de naștere, cald» felicitări, im- 
preună cu urarea tradițională de 
„La multi ani !“, de către președin

tele Republicii Liban, Amin Ge
mayel.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise, de asemenea, 
cele mai bune urări din partea po
porului libanez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru felicitările și 
urările transmise și a adresat, la

rindul său, președintelui Amin 
Gemayel un salut cordial și urări de 
succese tot mai mari in intreaga ac
tivitate.

De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat poporu
lui libanez prieten urări de succese 
in realizarea unității și independen
ței sale naționale.

REMARCABILĂ OPERĂ TEORETICĂ, SINTEZĂ CREA TOARE

A PROCESULUI REVOLUȚIONAR DE CONSTRUCȚIE SOCIALISTĂ

0 concepție profund novatoare privind 
rolul națiunii și al statului național 

in lumea contemporană
A devenit un adevăr obișnuit, un 

adevăr care a intrat în conștiința 
noastră de fiecare zi. făptui că cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. a 
deschis o nouă etapă in devenirea 
socialistă a României. Această etapă 
vizează nu numai o dezvoltare eco- 
nomico-socială fără precedent, o 
nouă calitate a muncii și vieții oa
menilor, a poporului, ci și proiec
tarea spiritualității românești pe noi 
și creative coordonate.

Premisa acestei renașteri spirituale, 
am putea spune, a constituit-o — cu 
deosebire pentru gindirea social-po- 
litică. dar nu numai pentru ea — 
descătușarea de dogme, scheme și 
rețete prestabilite, refortificarea fi
lonului dialectic al teoriei marxiste, 
confruntarea permanentă și fără 
prejudecăți. CU procesele vieții reale. 
Acest demers este adeseori sintetizat 
în expresia : „aplicarea creatoare de 
către P.C.R. a adevărurilor generale 
ale materialismului dialectic și isto
ric. ale socialismului științific la 
condițiile concrete, specifice ale țării 
noastre". Aceasta înseamnă un uriaș 
efort și demers teoretic de a analiza 
— intr-un autentic spirit marxist — 
problemele noi pe care le aduce 
după sine, pe de o parte, procesul 
revoluției și construcției socialiste în 
România și. pe de altă parte, evolu
ția complexă a lumii contemporane, 
formularea pe această bază de noi 
tezei sesizarea unor tendințe legice 
care nu s-au manifestat pină acum, 
identificarea de soluții teoretice și 
practice la aceste probleme și situa
ții inedite. Aceasta înseamnă ela
borarea. crearea. îmbogățirea per
manentă. reîmprospătarea și revigo
rarea continuă a corpusului catego

rial. de teze și legități al teoriei 
revoluționare, menținerea mereu vie 
a spiritului ei esentialmente deschis, 
creator, dialectic.

Unul din domeniile în care da- . 
torâm partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu elaborarea unor 
principii novatoare, care au îmbogă
țit teoria revoluționară, este cel 
referitor la locul și rolul națiunii și 
al statului national in epoca contem
porană.

Un prim set de idei vizează însăși 
apariția națiunii și înțelegerea evo
luției șale în lumina unei concepții 
largi privind determinismul istoric. 
Nașterea — intr-un proces istoric 
îndelungat, complex și divers — a 
națiunii ca formă specifică de comu
nitate umană a fost — și pentru un 
număr mare de popoare este și azi
— nu un fenomen întimplâtor sau 
un accident al istoriei, ci unul legic
— necesar, impus de imperativele 
unei anumite epoci și orînduiri. 
„Apariția națiunii ca formă de co
munitate umană — afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și dezvoltarea 
vieții naționale a popoarelor este un 
proces social legic, o etapă necesară 
și obligatorie în evoluția tuturor 
popoarelor".

Procesul legic de transformare a 
popoarelor în națiuni este, desigur, 
determinat de un ansamblu întreg 
de cauze interne și influențat de 
numeroși factori externi, ceea ce si 
face ca el să nu aibă loc concomi
tent în diverse zone geografice. 
Unele popoare au o existență na
țională, ca să zicem așa. de cîteva 
secole, iar altele s-au angajat pe 
acest drum mult mai tirziu. Evolu
ția spre forma de comunitate umană

națională a fost evident și serios frt— 
nată. aminată chiar de jugul domina
ției coloniale, de exemplu, dar ea 
n-a putut fi împiedicată, oprită.

Uriașul creuzet al timpului în care 
se adună și se încheagă caracteristi
cile materiale, politice și cultural- 
spirituale ale comunităților naționale 
este, neîndoielnic, epoca de naștere 
a capitalismului. Insistind asupra 
faptului că fiecărei orinduiri sociale 
îi corespunde o formă dată de co
munitate umană — ceea ce este 
perfect adevărat in esența sa — o 
anume interpretare a teoriei mar
xiste a națiunii, nenuanțată și prea 
puțin dispusă să ia în considerare 
diversitățile, introduce un fel de 
determinism direct, linear, conside- 
rind națiunea un fel de produs 
automat și destul ’de .simplu, un re
zultat exclusiv al modului de pro
ducție capitalist. în această viziune, 
națiunea apare ca o mutație totală 
în existenta socială, dar care nu este 
pregătită istoricește, nu are rădăcini 
în istorie.

Analizind modul specific de for
mare a națiunii române, dar avi nd 
in vedere și traiectoria istorică a 
altor popoare în evoluția lor spre 
faza națiune — extrem de bogatul 
și contorsionatul proces de naștere 
si apariție pe scena istoriei în zilele 
noastre a unor noi și numeroase 
națiuni —. secretarul general al 
partidului nostru demonstrează că 
națiunea are o geneză anume, că 
anumite elemente de permanentă a 
popoarelor, condițiile lor specifice de

Iosif BODA
(Continuare în pag. a Il-a)

în ultima perioadă, la întreprinderea de scule și elemente hidraulice din Focșani au fost lansate în fabri
cație o serie de produse noi și modernizate. Printre acestea se numără accesoriile pentru mașini-unelte cu un înalt 
grad de complexitate1 tehnică și automatizare, echipamentele hidraulice pentru mașini agricole, mandrinele de filetat 
ireversibile, supapele de protecție pentru distribuitoarele hidraulice, capetele multifuncționale pentru strunjiri exte
rioare și multe altele, majoritatea lor fiind realizate pe baza brevetelor de invenții ale muncitorilor și specialiș
tilor din întreprindere. în imagine, linia de transfer automată pentru prelucrarea unor repere ale distribuitoarelor 
hidraulice. (Eugen Dichiseanu).

versării zilei de naștere și a înde
lungatei activități revoluționare a 
secretarului general al partidului, 
petroliștii de aici au predat pro
ducției. cu mult mai devreme decît 
prevedea planul, două noi' sonde 
de mare adîncime și au început în 
avans forajul la alte 3 sonde de 
mare adîncime pentru gaze și țiței. 
Succesul se datorează unei mai 
bune organizări a muncii. întăririi 
ordinii și disciplinei în toate sec
toarele de activitate, menținerii în 
funcțiune la parametrii optimi a 
tuturor mașinilor și utilajelor, pro
movării unor tehnologii moderne 
de foraj.

— Acest raport muncitoresc — ne 
spunea ieri inginerul loan Cipcă, 
directorul schelei — constituie 
omagiul nostru pe care îl aducem 
conducătorului iubit. faptele de 
muncă prin care petroliștii din a- 
ceastă zonă. asemenea intregului 
popor, cinstesc pe omul care -și-a 
închinat Întreaga viață și activitate

slujirii patriei și partidului. Ne 
angajăm ca fiecare sondă nouă 
pe care o vom fora în acest 
an să fie predată producției cu cel 

tpuțin o săptămînă mai devreme. 
Avem toate condițiile să ne înde
plinim^ ritmic sarcinile de plan, 
pentru a da patriei tot mai mult 
țiței, realizind in același timp im
portante economii de materiale,

ARAD: Produse
întreprinderea de vagoane din 

Arad, unitate cunoscută in tară si 
pe toate continentele lumii pentru 
produsele sale de o tot mai inaltă 
complexitate si competitivitate. At
mosferă de muncă entuziastă, spe
cifică marilor evenimente din via
ta partidului si poporului. în fie
care secție, la fiecare loc de muncă, 
priceperea si hărnicia, răspunderea

energie și combustibil. Dovadă este 
și faptul că la 26 ianuarie, in ziua 
de naștere a gloriosului nostru con
ducător dfe partid și țară, am rapor
tat îndeplinirea planului de foraj 
pe prima lună a anului 1988, crein- 

/I du-ne astfel condiții de a fora în 
plus pînă la finele lunii ianuarie cel 
puțin 1 000 de metri. (Gheorghe 
Baltă).

noi, moderne
față de lucrul bine făcut sînt grăi- 

■ toare pentru hotărirea oamenilor 
muncii de aici de a ridica necon
tenit nivelul tehnic si calitativ al 
produselor pe care le realizează.

— Pe baza prețioaselor indicații 
si sarcini date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi-

(Continuare în pag. a IV-a)
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IT O VÂRĂȘULUI NÎCO L A E CE AUȘESCU, PRINOS DE RECUNOȘTINȚĂ, 1
DE CALDĂ DRAGOSTE Șl ALEASĂ PREȚUIRE

Nume de tară, simbol de istorie
•J

VOLUM OMAGIAL DEDICAT TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Un impresionant buchet al expresiilor de ' 

gratitudine, ales respect și unanimă, adincă 
prețuire, sentimente nutrite de întregul nos
tru popor față de conducătorul de stat și de 
partid, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cuprinde volumul omagial dedicat de Uniu
nea Scriitorilor din România vizionarului 
cirmaci âl destinelor noastre. Poeți, proza
tori. istorici și critici literari, filologi, teore
ticieni semnează acești Lauri pe stemă 
(Editura Cartea Românească), un volum 
dens, remarcabil, cu o prezentare grafică 
deosebită, reunind texte de un vibrant pa
triotism, omagiind cu însuflețire viața și 
activitatea revoluționară ale marelui bărbat de 
stat al României contemporane, personalitate 
complexă a istoriei de astăzi, erou al păcii, 
cel care a întrevăzut cu limpezime calea 
dezvoltării armonioase, drumul unei con
strucții fără precedent în existența poporu
lui român. în intervenții cu aspect divers, 
de la poem și imn la reportaj, de la sonet și 
odă Ia/insemnarea de istorie literară, scri
itorii iși exprimă sentimentele de dragoste 
față de secretarul general al partidului, al 
cărui exemplu de viață dedicată unei idei 
reprezintă cheia de boltă a înfăptuirilor pre
zentului socialist al patriei, atașamentul și 
deplina adeziune la politica înțeleaptă a par
tidului, încrederea in forțele țării, in inepu
izabilele resurse ale poporului, izvoare cărora 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie-a dat o nouă 
strălucire. Epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a însemnat, pentru litera
tură. reciștigarea identității de sine : „Con
gresul al 
mereu ne 
lor sale", 
petrecute 
scriitorului un tonic sentiment al durabilu
lui : „Sentimentul viitorului, conștiința con
tinuității străbat întreaga noastră viață li
terară actuală, legînd generație de generație, 
operă de operă intr-un unic și responsabil 
efort de a sluji năzuințele poporului, de a 
fi depozitar al memoriei sale și. totodată, 
factor de progres, cu adinei răsfringeri în 
conștiințe. Este peisajul spiritual complex și 
dinamic, a cărui existentă se datorează fun
damental climatului inspirat din gindirea și 
fapta tovarășului Nicolae Ceaușescu. Acum. 
omagiindu-1 pe președintele României la 
împlinirea vîrstei de 70 de ani, cuprindem 
în fierbințile noastre urări de fericire și 
sănătate recunoștința adresată omului care 
ne-a chemat să fim noi înșine, dimpreună 
cu angajamentul de a servi statornic acest 
crez". (Dumitru Radu Popescu). Inaugurarea 
acestei epoci de creație, in care energiile 
și-au redobindit adevărata menire, e sinoni
mă cu ridicarea pe noi trepte de progres a 
civilizației românești, cu dezvoltarea fără 
precedent a economiei, a vieții sociale in 
complexitatea sa. a culturii. împlinirile 
Epocii Nicolae Ceaușescu au făcut ca patria 
noastră să cunoască un nivel de dezvoltare 
pe care înaintașii nici nu-1 puteau visa. 
Pentru acest motiv, in urarea fierbinte a 
întregului popor sint omagiate puterea de 
muncă. dăruirea. spiritul revoluționar, 
eroismul, „Sub acest înalt semn, Președin
tele Țării a indicat totdeauna principiul uma
nismului revoluționar drept axa cardinală a 
oricărei activități umane. El a cerut tot
deauna ca întreaga energie creatoare a 
poporului român să fie dinamizată de 
impulsul și stimulul permanent al comuniș
tilor pentru modelarea omului nou, apt să 
edifice reala Cetate a Soarelui a contempo
raneității, statul armonic al civilizației supe
rioare. al culturii integrale in care freamătă 
plenar intreaga efervescență creatoare a 
unui popor liber. înfăptuirea înaltului său 
destin umanist". (Alexandru Bălăci). Opera 
secretarului general al partidului — fie că 
e vorba de opera teoretică sau de cea prac
tică, de ideile clarvăzătoare ori de fapta 
plină de cutezanță — prilejuiește construc
torilor vieții noi din patria noastră posibili
tatea de a pătrunde, de a discerne și evalua 
complexitatea realității de astăzi, cu convin
gerea fermă in viitorul socialist și comu
nist. „De două’ș doi de ani ne este ghid / 
Conducătorul nostru de partid / Spre mindre 
comuniste culmi de aur.. / Scoțind 
din străfund tezaur", scrie Mihai 
Metaforic, epoca în care trăim este 
aprins", o „zi" care arde, freamătul 
lor fără precedent : „Toată suflarea, 
meleaguri carpatice — / Marea

IX-lea al partidului a redat, cum 
place s-o spunem, artistul unelte- 
Evenimentele politice revelatoare, 
după 1965 in România, au dat

al tării 
Beniuc. 
un „ev 
innoiri- 
acestor 

de inimi

(Urmare din pag. I)
existentă în spațiu și timp, un anume 
mod de a fi. de a munci, de a trăi, 
de a gindi. de a simți, o anume 
cultură și civilizație care conferă 
identitate popoarelor se prelungesc, 
căpatind, in mod firesc, noi valențe 
in ființa națională.

Este evident, in cazul nostru, că 
națiunea română este moștenitoarea 
de drept a comunității lingvistice, a 
celei cultural-spirituale. in general a 
obiceiurilor si tradițiilor specifice, a 
aspirațiilor de libertate și neatirnare. 
a conștiinței originii comune, a 
apartenenței la același neam a ro
mânilor de pe întreg cuprinsul pă- 
mintului de la Dunăre. Carpați și 
Mare, a dragostei față de glia stră
bunilor — ca patrie — caracteristici 
proprii poporului român, anterioare 
formării națiunii, dar care se vor 
cristaliza, ca un mesaj al istoriei. în 
trăsăturile ei definitorii de mai 
tirziu.

O atare concepție impune o 
nouă viziune insăsi asupra isto
riei. a esenței și conținutului aces
teia. Istoria — așa cum afirma to
varășul Nicolae Ceaușescu in expu
nerea la Plenara din. 1—2 iunie 1982 
a C.C. al P.C.R. — este, neîndoielnic, 
istoria luptelor de clasă, dar ea nu 
este numai atît. ea este și istoria 
luptei popoarelor pentru indepen
dență si suveranitate, ea este și isto
ria trudei acestor popoare pentru 
clădirea unor noi civilizații.

Afirmarea hotărită a unui punct 
de vedere de clasă, de pe liniamen- 
tele teoriei revoluționare a clasei 
muncitoare este, fără doar și poatț. 
indispensabilă pentru emiterea unor 
pertinente și corecte judecăți de va
loare. Ea însă nu exclude, ci. din 
contră, presupune anumite nuanțări 
și distanțări critice fată de orice 
reducționism. de reprezentările sim
pliste. schematice. înțelegerea uni
tară a determinațiilor de clasă isto
rice. naționale, in măsură să furni
zeze o perspectivă corectă, cuprin
zătoare asupra unei realități sociale 
asa de complexe, cum este formarea 
și dezvoltarea națiunii.

lin alt set de idei care demonstrea
ză atit spiritul riguros științific, 
sistemic. cit și originalitatea teoriei 
partidului nostru, a secretarului său 
general, cu privire la națiune vizează 
tocmai prezentul si viitorul acesteia.

pulsînd de la munți, peste șes, către mare — 
/ Ritmuri de mari împliniri epopeice / Vru 
să intimpine ziua aceea care cuprinde un 
nume, / Cînd sub albe ondulări semințele 
dorm germinind pe ogoare, / Visind rod 
fabulos in valuri de aur spre zări să se 

' încline. / Atunci, în ziua aceea e bine." 
(Radu Boureanu). Acțiunea revoluționară, 
gindirea novatoare, indicind soluții practice, 
devotamentul și nobilul patriotism specifice 
secretarului general al partidului reprezintă 
garanția unei vieți stabile, prospere : „Dacă 
mări de grine, valuri de aur ridică. / Dacă 
gigantice fabrici produc munți de mașini / 
înseamnă că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
veghează / Asupra viitorului patriei." (Mara 
Nicoară). Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
„un întemeietor, este întemeietorul însuși, 
fiind vrednic de laudă, fiind vrednic de o 
dreaptă și sinceră cinstire^ așa cum e vred-

nică de laudă ziua cînd e înaltă și cuprin
zătoare." (Ion Lăncrănjan). însuflețite 
omagii, pline de dragoste, respectul, admira
ția pe care toți slujitorii scrisului le nutresc 
față de secretarul general al partidului, sint 
semnate de Alexandru Andrițoiu. Horia Bă- 
descu, Teofil Bălaj, Ion Dodu Bălan, Florin 
Bănescu, Vasile Băran, Geo Bogza, Franz 
Johannes Bulhardt, Constanța Buzea, Liviu 
Călin, Radu Cârneci, Neculai Chirică. Șerban 
Cioculescu, Romulus Cojocaru, Daniela Crăs- 
naru, Mihai Cruceanu. Anghel Dumbrăvea- 
nu. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Eugen Evu, 
Nicolae Dan Fruntelată, George Genoiu, 
Alecu Ivan Ghilia, Slavomir Gvozdenovici, 

' Hajdu Gyozo, Ilarie Hinoveanu, Ion Hoba-
na, Traian Iancu, Carolina Ilica, Nicolae 
Iliescu, Ion Iuga, George Ivașcu. loan Lă
custă. Letay Lajos, Franz Liebhardt, Cleo
patra Lorințiu, Nicolae Lupu, loan Meițoiu, 
Ivo Muncian. Ion Nicolescu, Edgar Papu, 
Platon Pardău. Teodora Popa-Mazilu. Al. 
Raicu, Vasile Rebreanu, Al. Rosetti. Szasz 
Jânos. Alex. Ștefănescu, Viorel Stirbu. Eu
gen Teodoru. Mircea Tomuș. George Țărnea, 
Constantin Țoiu, Mircea Vaida, Radu Vaida, 
Violeta Zamfirescu, A. I. Zăinescu ș.a.

Strins unit sub tricolor, în jurul eroului- 
României socialiste, poporul român iși re
afirmă astăzi vocația constructivă, eviden
țiată într-o îndelungată istorie. Ea și-a gă
sit în această epocă expresia cea mai clară, 
în spiritul militant al Președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al unei politici 
consecvente de pace, prietenie, înfrățire în
tre popoare, de bună înțelegere, strateg 
neobosit al armoniei pe mult încercata noas
tră planetă. „Nu-i de mirare că numele lui

e rostit pretutindeni cu admirație, cu Încre
dere, cu speranță" (Maria Banuș), „Sub stea
gul mare al păcii" (Aurel Rău) se scrie o 
istorie exemplară, vegheată de destinul eroic 
al celui ce luptă neobosit pentru dezarmare, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru 
cooperare. „Ilustrul bărbat politic" se iden
tifică, pe toate meridianele, cu voința de 
pace, este purtătorul de cuvint al unui popor 
pașnic, convins dintotdeauna că pacea poate 
fi salvgardată. Apărarea dreptului la pace, 
la viață reprezintă esența ființei umane.

„Patria este lumina nestinsă a sufletului 
nostru. Ea ne însoțește pretutindeni, ca și 
amintirea mamei, de la naștere și pină la 
moarte. Nimic nu poate înlocui in ființa 
noastră sentimentul patriei. (...) Sentimentul 
patriei vine, de asemenea, din viitorul care 
cu o viteză specifică veacului înaintează spre 
noi și căruia, cu o voință comună și cu un 
mare efort constructiv, trebuie să-i dăm o 
față umană demnă, să-1 supunem și în ace
lași timp să ne adaptăm lui... Dar putem 
oare gindi prezentul, care ca o sămință pre
țioasă stringe in el trecutul și viitorul, fără 
a purta necontenit în inimă 
patriei ?“ (George Bălăiță). Secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a identificat deplin cu aspirațiile, cu idea
lurile națiunii noastre, cu voința sa. con
structivă. Legătura dintre partid și popor, 
dintre conducătorul său iubit și țară, profi- 

■ Iul spiritual al poporului român, ritmurile 
energice, epopeice ale construcției socialiste 
constituie tot atitea puncte de pornire ale 
unor expresive meditații lirice semnate de 
Cornel Brahaș, Florin Costinescu, Victor Fe
lea, Tudor George. Valeriu Gorunescu, Ion 
Sofia Manolescu, Florea Miu, Ileana Roman, 
Dan Rotaru. Niculae Stoian, Victor Tulbure, 
ale unor poeme scrise de Jăsef Balogh, 
Aurelian Titu Dumitrescu, Mihai Negulescu, 
Ion Potopin. ale unor evocări istorice, cum 
este aceea a lui Emil Poenaru, ale textului 
de analiză ideologică (Dumitru Ghișe) ori 
de ideologie literară (Cornel Moraru, Mihai 
Sin). Reportaje, fragmente memorialistice, 
poeme in proză de Ion Andreită. Aurel Ma
ria Baros, Valeriu Bârgău, Nicolae Calomfi- 
rescu, Traian Coșovei, Daniel Drăgan. Ion 
Șerban Drincea. George Ghidrigan, Nicolae 
Mateescu, Dan Mucenic. Florin Mugur, Mir
cea Nedelciu, Arthur Porumboiu, Alex. Ru- 
deanu evocă mărețele ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu : Canalul Dunăre — 
Marea Neagră. Poarta Albă — Midia — Nă
vodari. centrul civic, modernizarea cursului 
Dîmboviței, metroul. Se simte, in aceste pa
gini, suflul nou. efortul neintrerupt. și te
merar, dedicat țării, propășirii acesteia, operă 
pusă in practică de gindirea clarvăzătoare a 
președintelui României. „Totul pare a se eli
bera aici de puterea metaforei, fiindcă aici 
termenii oricărei comparații dispar, și fiindcă 
întreaga lucrare este, in adincdl înțelesului ei. 
o hieroglifă de incrîncețiare și aspirație, de 
generozitate și asprime, de renunțare și de
voțiune" (Traian T. Coșovei). Se conturează 
astfel trăsăturile particulare ale epocii^ pe 
care o trăim, ale poporului român, stăpin 
liber și demn al soartei sale, al drumului pe 
care l-a chemat, pentru a-1 urca neînfricat, 
secretarul general al partidului. Este drumul 
afirmării forței creatoare, al asimilării neîn
cetate a celor mai noi cuceriri ale cunoaș
terii. drumul spre propria lui desăvîrșire, 
pentru ridicarea patriei pe înalte culmi de 
civilizație și progres. Pentru toate acestea 
versul patriotic omagiază pe bărbatul care 
și-a identificat destinul cu acela al poporu
lui. cu viitorul comunist al patriei : 
„Nicolae Ceaușescu — nume drag, simbol 
măreț. / încrustat în cartea țării printr-un 
exemplar destin, / în lumina faptei sale, 
veacul nostru e-ndrăznet / Și privește cu 
speranță către anii care vin... // Pentru viața 
Lui prin care s-a unit cu-al țării gînd / Ca 
în veci să fie-n lume Țara noastră Româ
nească / Un popor 1-așează-n inimi și îl 
luminează-n cint, / Și-n urarea ca în pace 
și-ntru multi ani să trăiască 1“ (Nicolae 
Dragoș). Sînt cuvinte care sintetizează starea 
de conștiință a națiunii, încrederea nemărgi
nită a poporului în fiul său cel mai iubit, 
în Omul ce simbolizează țara, destinul ei 
milenar, prezentul și viitorul ei de fapte 
eroice.
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DIN INIMILE ȚARII, 
MARELUI FIU AL TĂRII
(Urmare din pag. I)
a atașamentului profund față de 
politica partidului, a hotărini de 
a-i da viață.

Omagiindu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. națiunea româ
nă iși omagiază istoria, voința se
culară de a-si apăra ființa națio
nală. de a lupta/ neostenit pen
tru binele si fericirea tării. 
Sint memorabile si pilduitoare 
cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la adresa rolu
lui poporului — de forță hotăritoa- 
re a istoriei noastre naționale, a 
progresului si dezvoltării. Inscri- 
indu-se cu strălucire — prin vasta 
sa operă teoretică si practică, prin 
patriotismul înflăcărat si exempla
rul spirit revoluționar, prin încre
derea sa nestrămutată in popor — 
al cărui eminent fiu este — in șirul 
marilor bărbați ai neamului, con
ducătorul României socialiste de 
astăzi este întruchiparea strălucită 
a virtuților românești, exponentul 
si promotorul idealurilor care 
străbat intreaga istorie a tării.

Omagiindu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, națiunea română 
isi omagiază mărețele realizări, 
obținute sub conducerea partidu
lui. si îsi reafirmă hotărirea de a 
se angaja si mai puternic pentru 
înfăptuirea exemplară a progra
melor de dezvoltare multilaterală 
a. tării, pentru înfăptuirea obiecti
vului strategic al etapei actuale — 
trecerea României intr-un nou sta
diu. superior, de dezvoltare. Ne 
aflăm într-o asemenea etapă —

sublinia secretarul general al parti
dului — cind. pentru a asigura 
progresul țării, se cere un spirit 
nou. revoluționar, o atitudine nouă 
si o înțelegere nouă a rolului ști
inței si tehnicii in progresul gene
ral <al societății. Tocmai de aceea 
a acționa pentru dezvoltarea socie
tății înseamnă in primul rind a 
stimula știința, cercetarea, noul, a 
asigura afirmarea unei gindiri noi, 
revoluționare in toate domeniile.

Omagiindu-1 pe tovarășul 
Nicolae Cfeaușescu, națiunea întrea
gă îsi omagiază afirmarea mereu 
mai vie. mai puternică a tării noas
tre Pe plan internațional, il oma
giază pe marele om politic cu o 
contribuție decisivă la făurirea 
prestigiului internațional al Româ
niei, pe marele Erou al păcii. La 
baza extinderii neîntrerupte a rela
țiilor României cu toate statele, 
sporirii continue a participării ac
tive la viata internațională, la e- 
forturile pentru soluționarea con
structivă a marilor si complexelor 
probleme ale lumii contemporane 
s-au aflat permanent gindirea. acti
vitatea creatoare ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — . adevăratul 
arhitect al politicii externe româ
nești în răstimpul glorios care a 
trecut de la Congresul al IX-lea, 
personalitate de frunte a mișcării 
comuniste si muncitorești interna
ționale. ferm si neobosit promotor 
al păcii. înțelegerii si colaborării 
între națiuni. înaltul prestigiu in
ternațional de care se bucură 
secretarul genera1 al partidului, 
președintele Republicii, isi află o
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impresionantă confirmare în con
ținutul mesajelor de felicitare 
primite din partea a numeroși con
ducători de partid si șefi de state, 
în publicarea in numeroase țări 
ale lumii, inclusiv in aceste zile 
aniversare, a unor volume din 
vasta sa operă teoretică sau consa
crate vieții si operei sale. In suita 
măsurilor nenumărate ale prețuirii 
ce se acordă personalității si acti
vității conducătorului partidului si 
al țării noastre, se înscrie, ca o 
elocventă expresie, conferirea to
varășului Nicolae Ceaușescu. prin 
Decret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. a „Ordinului 
Lenin".

...Sint zile de înălțătoare sărbă
toare. zilele in care națiunea în
treagă a cinstit și cinstește cu emo
ționante sentimente de dragoste și 
recunoștință pe marele său fiu. La 
acest moment aniversar, omagiul 
suprem pe care întregul popor, în
tregul partid il aduc conducătoru
lui iubit este angajamentul de con
știință de a urma strălucitul exem
plu de muncă și luptă revoluționa
ră al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a-și spori eforturile, de a-și 
oțeli voința pentru a infăptui 
exemplar hotărîrile Congresului al 
XIII-Iea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, istoricul său 
program și a înscrie, în anii ce 
vin, noi și prestigioase realizări in 
glorioasa cronică a edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. a înaintării spre comunism a 
României.

Angajamentul nostru-noi fapte
de mumă

In aceste zile de ianuarie ani
versar, cînd întreg poporul a cinstit 
și cinstește, aducind cele mai 
profunde omagii, aniversarea zilei 
de naștere și sărbătorirea a peste 
55 de ani de activitate eroi
că, revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noi, muncitorii 
Combinatului de ingrășăminte chi
mice Slobozia, intr-un glas cu in
treaga țară, am dorit din adincul 
inimilor să aducem secretarului ge
neral al partidului, celui dinții pre
ședinte al Republicii 
România, un buchet 
de muncă prin care 
acest eveniment din 
o 'dată cit urările 
multă sănătate și 
muncă, pentru a 
mereu, cu aceeași 
cutezanță, spre noi și mărețe vic
torii. Acum, in acest ianuarie ani
versar, ne angajăm ca prin, noi fap
te de muncă, prin intreaga noas
tră activitate să facem totul pen
tru a contribui la realizarea obiec
tivelor trasate de Congresul al 
XIII-Iea al partidului, de Confe
rința Națională, care poartă am
prenta gindirii geniale a omului de 
mare omenie, legat trup și suflet 
de glia străbună, înzestrat cu o 
rară capacitate de înțelegere a im
perativelor vremii, ce si-a consacrat 
ș-i iși consacră intreaga viață spre 
binele patriei și poporului.

împreună cu tovarășii mei de 
muncă am urmărit adunarea so
lemnă omagială consacrată celei 
de a 70-a aniversări a zilei de 
naștere și sărbătoririi a peste 55 de 
ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. erou 
între eroii neamului, patriot în
flăcărat, care întrunește înaltele 
virtuți ale poporului român și 
dorim să ne exprimăm bucuria fără 
margini pentru conferirea Titlului 
de Onoare Suprem „Erou al Re
publicii Socialiste România". Ordi
nului „Victoria Socialismului" și

Socialiste 
de fapte 

să cinstim 
viața țării, 
noastre de 
putere de 

ne conduce 
clarviziune și

Medaliei Jubiliare, care exprimă 
întreaga dragoste și prețuire pe 
care partidul, patria și poporul’ o 
poartă iubitului conducător.

în cinstea acestui eveniment din 
viața țării raportăm secretarului 
general al partidului că. în ziua de 
26 ianuarie, in cadrul fabricii de 
furfurol s-au încheiat probele la 
noua instalație pentru producerea 
celofurajului. prin recuperarea și 
punerea în valoare a reziduurilor 
rezultate din procesul tehnologic 
de la produsul de bază : furfurolul. 
Primele cantități de celofuraj au și 
fost., expediate beneficiarilor. Noua 
instalație realizată la fabrica de 
furfurol din cadrul Combinatului

de ingrășăminte chimice Slobozia, 
va produce in 24 de ore 500 tone 
de celofuraj, care constituie un va
loros element nutritiv în hrana 
animalelor.

Mulțumim încă o dată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru încre
derea permanentă pe care o are ii 
noi, încredere care ne-a dat n<i 
puteri pentru a obține succese ct 
mai mari în producție, contribuită 
astfel la edificarea socialismului fi 
comunismului în scumpa noastă 
patrie, așa cum ne cere șt ne este 
pilduitor exemplu secretarul gene
ral al partidului, cel mai iubit iu 
al națiunii, care pentru noi conrti- 
tuie simbolul suprem al activitiții 
eroice, revoluționare.

Ion MIHAIL
secretarul comitetului de patid, 
Combinatul de. îngrășărrinte 
chimice Slobozia

Acționăm pentru recolte 
mereu mai mari

importanța independenței si suvera
nității naționale, implicațiile revolu
ției științifico-tehnice in condițiile 
internaționalizării forțelor de pro
ducție asupra relațiilor dintre statele 
naționale, raporturile dintre națiune 
si corporațiile multi- si transnațio
nale. dintre națiune si naționalități.

Răspunsurile teoretice, in primul 
rind. la aceste probleme capătă o 
importantă și mai mare dacă avem 
in vedere faptul că. pe de o parte, 
lumea de azi ni se înfățișează ca un 
ansamblu dp națiuni si state națio
nale — o lume în care relațiile de 
interdependentă se intensifică, dar în

mai propice edificării noii orinduiri, 
iar, pe de altă parte, socialismul, prin 
marile și radicalele transformări pe 
care le produce, propulsează națiu
nea pe o nouă si multilaterală tra
iectorie a dezvoltării sale, determi- 
nind apariția unor trăsături noi și 
întărind cu deosebire coeziunea și 
unitatea sa. Asa cum pilduitor arată 
experiența țării noastre, socialismul 
creează — pentru prima dată în 
istorie — condițiile necesare pentru 
soluționarea 'justă a problemei na
ționale. pentru asigurarea unei reale 
și efective egalități intre toți cetățe
nii. fără deosebire de naționalitate.

care în masă, a culturii în limbile 
naționalităților conlocuitoare — toate 
acestea întemeiază aprecierea for
mulată la Congresul al XIII-Iea 
potrivit căreia in tara noastră a fost 
rezolvată pe deplin problema na
țională.

Este știut, și un fapt îndeobște re
cunoscut, că — mai ales datorită ca
racterului de sistem al economiei 
mondiale si a diversificatelor impac- 
te ale revoluției științifico-tehnice — 
interdependentele între națiuni și 
state în lumea contemporană cresc 
si se intensifică. Este, de asemenea, 
evident că există probleme cu ca

0 concepție profund novatoare privind rolul națiunii 
si al statului national in lumea contemporană

care, totodată, asistăm la o adevă
rată redeșteptare, renaștere națională 
a popoarelor —. iar. pe de altă 
parte, se înmulțesc teoriile care con
sideră că națiunea este o formă de 
comunitate umană „perimată", „ana
cronică". necorespunzătoare cerințe
lor dezvoltării economico-sociale 
contemporane.

Partidul nostru, opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dau acestor pro
bleme un răspuns clar și riguros : 
.... trebuie să avem in vedere că, 
pentru o îndelungată epocă, inclusiv 
perioada construcției comunismului, 
națiunea rămine o importantă cate
gorie social-istorică. un factor de 
bază al progresului societății".

Demonstrarea actualității si viabi
lității națiunii, ca formă specifică de 
comunitate umană, a rolului său de 
forță motrice de prim rang a pro
gresului istoric in epoca contempo
rană este făcută. în documentele 
partidului nostru — cu deo
sebită forță de convingere — în trei 
direcții principale : legătura indiso
lubilă dintre socialism si națiune, 
faptul că, pe de o parte, națiunea 
constituie, asa cum o dovedește ex
periența de pină acum a revoluției 
socialiste, cadrul cel mal adecvat și

Perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea se distinge, și in înfăp
tuirea politicii naționale a partidului 
și statului, drept cea mai fertilă. în 
această perioadă. înfăptuirea politi
cii naționale — beneficiind de orien
tări clare, fundamentate riguros, ela
borate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a dobindit un caracter consecvent 
științific, cuprinzător, multilateral, 
egalitatea in drepturi a tuturor lo
cuitorilor tării, fără deosebire de 
naționalitate, fiind asigurată in toate 
domeniile, componentele si lațurile 
sale esențiale. Politica de repartizare 
armonioasă a forțelor de producție 
pe Întreg teritoriul tării, instituirea 
unui cadru organizatoric amplu de 
participare a tuturor oamenilor mun
cii la conducerea societății, crearea 
consiliilor oamenilor muncii aparți- 
nind naționalităților, menite să asi
gure mobilizarea cetățenilor de dife
rite naționalități la activitatea eco- 
nomico-socială. cît si soluționarea 
problemelor specifice populațiilor 
respective, reprezentarea, proporțio
nală cu ponderea pe care o dețin în 
ansamblul populației tării, a naționa
lităților în organismele de conducere 
politică a tării, dezvoltarea învăță- 
mintului, a mijloacelor de comuni

racter mondial, ba. mai mult, că ele 
se înmulțesc și se amplifică. Proble
mele păcii și ale războiului, lichida
rea subdezvoltării economice, adîn- 
cirea prăpastiei. si a' contradicțiilor 
dintre țările bogate și cele sărace, 
soluționarea crizei de materii prime 
și de energie, consecințele nefaste 
ale datoriilor externe și incă multe 
altele nu privesc doar cîteva națiuni 
și state, ele privesc ansamblul națiu
nilor și al statelor naționale, intreaga 
umanitate.

însă nu națiunea, nu statul, nu 
suveranitatea națională trebuie puse 
în discuție si negate, nu- ele. ca 
realități durabile ale lumii contem
porane. generează fenomene domi
natoare. nu ele împiedică dezvoltarea 
ascendentă — la nivelul științei și 
tehnicii de azi — a forțelor de pro 
ducție. nu ele împiedică rezolvarea 
greutăților pe care le cunoaște ome
nirea, ci tocmai încălcarea atribute
lor fundamentale ale statelor, a 
suveranității și independentei na
ționale. a intereselor vitale ale*po-  
poarelor. Esențialul pentru înțelege
rea problemei nu este atitudinea ni
hilistă față de națiune sț stat, pro
clamarea lor ca entități „conserva
toare". „anacronice" și „imorale", ci

cercetarea, deslușirea și condamna
rea unor politici rapace,' egoiste, im
perialiste, de forță și dictat, care 
viciază atmosfera internațională și 
contravin normelor si principiilor 
fundamentale ale dreptului interna
țional.

Acționînd cu fermitate pentru dez
voltarea multilaterală a națiunii noas
tre socialiste si înălțarea ei pe noi 
culmi de progres și civilizație, pentru 
întărirea independenței și suveranității 
patriei, P.C.R., secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
niază. totodată, că soluționarea ma
rilor și vitalelor probleme cu care se 
confruntă astăzi omenirea cer cu 
necesitate un nou mod de a gindi, o 
nouă abordare a dezvoltării proprii, 
a raporturilor dintre state și popoare, 
a dezvoltării societății omenești în 
general. „în noua gindire — afirma 
tovarășul. Nicolae Ceaușescu la re
centa Conferință Națională a parti
dului — trebuie să se pornească de 
la coexistența pașnică intre sta
tele cu orinduiri sociale diferite, 
de la demonstrarea superiorității 
unei orinduiri sau alteia nu pe calea 
forței, ci pe calea competiției paș
nice. Noua gindire presupune să se 
pornească de Ia respectarea neabătu
tă a independenței, suveranității și 
integrității tuturor țărilor, să se re
nunțe cu desăvirșire la amestecul in 
treburile interne ale altor state. 
Trebuie să se acționeze în așa fel 
incit să se dea o perspectivă nouă, 
de afirmare liberă a fiecărei națiuni. 
Noua gindire trebuie să pună in 
centrul preocupărilor necesitatea dez
voltării economice și sociale a tu
turor popoarelor, ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și spiri
tual, asigurarea echilibrului ecologic, 
dezvoltarea puternică a științei, 
culturii, a umanismului nou, a de
mocrației. in care popoarele să poată 
afirma cu putere voința lor de a trăi 
libere, independente, in pace, să-și 
făurească viața așa cum o dorește 

fiecare".
Iată deci cîteva coordonate esen

țiale ale unei concepții și ale unei 
practici politice, care circumscriu in 
linii mari teoria revoluționară, mar
xistă a națiunii elaborată de către 
partidul nostru; prezentată în opera 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la nivelul 
și dimensiunile cerințelor vremii și 
epocii în care trăim.

Noi, țăranii din Smeeni, acțio
năm cu puteri sporite pentru a în
deplini intocmai orientările si în
demnurile primite la ultima vizită 
de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, președintele 
țării, împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, a făcut-o in cooperati
va noastră agricolă. Primindu-1 ca 

- *pe  cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, care si-a dedicat viata 
cauzei poporului, i-am prezentat 
iubitului conducător rezultatele 
muncii noastre si l-am asigurat că. 
prin folosirea intensivă a pămin- 
tului. prin mai buna aplicare a 
tehnologiilor si printr-o muncă mai 
temeinică, vom răspunde îndemnu
rilor sale de a obține in viitor pro
ducții tot mai bune. Ca de fiecare 
dată cind se află in mijlocul oa
menilor muncii, secretarul general 
al partidului s-a sfătuit îndelung 
cu noi. ne-a dat indicații deosebit 
de prețioase ne care le aplicăm in
tocmai. pentru a ridica necontenit 
nivelul agriculturii noastre.

In acest an hotăritor al actualu
lui cincinal am pus baze trainice 
viitoarelor recolte si avem garanția 
că. asa cum ne-am propus, vom ob
ține producții medii la hectar de 
rel puțin 5 700 kg la griu. 8 160 kg 
la porumb. 2 810 kg la floarea-soa- 
relui, de peste 57 tone la sfecla de 
zahăr și vom depăși 
lapte pe vacă furajată.

Ca unul care lucrez 
Pe ogor, avind totodată 
a participa la multe forumuri ale 
democrației noastre muncitorești 
revoluționare, la consfătuiri de 
lucru, mi-am putut da seama 
de contribuția hotăritoare pe 
care o are secretarul general 
al partidului la realizarea unei

noi calități a muncii în :agri
cultură. la accelerarea noii evolu
ții agrare, ca parte integnntă a 
impetuosului proces de moderniza
re a Întregii activități ecmomice 
si sociale. Deosebit de importante 
în acest sens mi sc par piofunda 
cunoaștere a realităților dn agri
cultură si receptivitatea la suges
tiile lucrători’or de pe ogoa-e. des
prinse din dialogurile pu’tate in 
cadrul vizitelor de lucru. Este a- 
ceasta o dovadă de deplirâ încre
dere in noi. dar si un țiotiv in 
plus. în ceea ce ne privește, de a 
ne afla întotdeauna la înălțimea 
răspunderilor si sarcinilor trasate, 
acționînd cu hotărire pentru obți
nerea unor recolte mari, sigure si 
stabile.

Iată de ce vedem cu t«tii in to
varășul Nicolae Ceaușescu nu nu
mai conducătorul ințelejt. ctitor 
al României socialiste moderne. ci 
si un apropiat 
si idealuri pe 
reu alături de 
și prețuindu-1, 
vom îndeplini 
sale.

în acest moment sărbătoresc, 
pentru partid, pentru fără, și noi, 
oamenii ogoarelor din Smeeni. îm
preună cu intregul popor, adresăm 
gindul nostru 
noștință mult 
lui tovarăș 
urindu-i viată 
de muncă. în 
spre binele poporului, pentru con
tinua inflorire a României.

tovarăș ițe muncă 
care il simțim me- 
noi. RfSpectindu-1 

noi il aiigurăm că 
neabătut indicațiile

4 000 litri

de o viată 
prilejul de

de draguste și recu- 
stimatului si iubitu- 
Nicolae Ceausescu, 
lungă, multă puiere 
sănătate și fericire.

Gheorqhe DINU
„Erou al Muncii Socialiste", 
președintele CA.P. Smeeni, 
județul Buzău

Spre binele și prosperitatea patriei
Am urmărit, asemenea întregului 

popor român, cu adincă emoție și 
inaltă mindrie patriotică adunarea 
solemnă omagială consacrată celei 
de-a 70-a aniversări a zilei de 
naștere și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară, patriotică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mărturie a dragostei și recunoștin
ței cu care este înconjurat de 
intrdgul partid și popor cel mai 
stimat și iubit fiu al națiunii ro
mâne. ctitorul României socialiste 
moderne, marele erou între eroii 
neamului, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Con
ferirea in acest cadru sărbătoresc 
a Titlului de Onoare Suprem „Erou 
al Republicii Socialiste România”, 
Ordinul „Victoria Socialismului" și 
Medalia Jubiliară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se constituie 
într-o vibrantă cinstire adusă 
personalității de excepție, străluci
tului ginditor și om politic care a 
depus și depune o activitate re
voluționară pilduitoare in slujba 
nobilelor idealuri ale poporului 
nostru — progresul, libertatea, in
dependența și pacea.

Pentru mine, ca pentru toți co
muniștii, pentru toți oamenii mun
cii din institut, cuvîntarea rostită 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă un pu
ternic imbold în munca noastră de zi 
cu zi, legată de introducerea cit mai

rapidă în producție a rezultatelor 
cercetării, in vederea valorificării 
superioare a resurselor energetice 
ale tării. în aceste momente de 
sărbătoare, muncitorii și specialiș
tii din Institutul de cercetări, in
ginerie tehnologică și proiectare 
pentru rafinării Ploiești au marea 
bucurie de a raporta secretarului 
general al partidului și, totodată, 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, savant de 
largă recunoaștere internațională, 
că au reușit să pună la punct un 
nou produs pentru combaterea co
roziunii, cu largi utilizări în in
dustria constructoare de mașini. 
Acest produs mărește durata de 
exploatare a pieselor metalice, con- 
ducind la importante economii de 
metal.

Sîntem ferm hoiăriți ca. urmind 
luminosul exemplu de activitate 
revoluționară al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. să conțribuim 
prin munca’ noastră la dezvoltarea 
științei și tehnologiei românești, 
pentru ridicarea necontenită a pa
triei spre noi culmi de civilizație, 
pentru binele si prosperitatea în
tregului popor român.

Inq. Adrian GEORGESCU ' 
cercetător științific principal 
Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectare 
pentru rafinării Ploiești
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MARELUI EROU Al TĂRII - PROFUNDUL OMAGIU, ÎNALTA CINSTIRE 
ȘI RECUNOȘTINȚĂ ALE ÎNTREGULUI PARTID ȘI POPOR

După cum se știe, in cadrul adunării solemne omagiale care a avut 
loc în ziua de 25 ianuarie la Sala Palatului Republicii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 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 a sărbătoririi a peste 55 de ani de activitate revoluționară 
de către delegația membrilor de partid cu stagiu din ilegalitate, de
legațiile 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.

Continuăm publicarea mesajelor prezentate.
Grandioasele realizări obținute în 

anii glorioși care au trecut de la 
Congresul al IX-Iea al partidului, 
perioadă intrată în conștiința națio
nală, în semn de înaltă prețuire și 
recunoștință față de dumneavoastră, 
drept Epoca Nicolae Ceaușescu, 
confirmă in mod strălucit că tot 
ceea ce s-a înfăptuit cu patos 
revoluționar și durabil in patria 
noastră este indisolubil legat de 
gindirea vizionară și activitatea 
dumneavoastră titanică, de excepție, 
în care se regăsesc cele mai alese 
virtuți ale neamului românesc — 
iubirea nestinsă de vatra străbună, 
vocația construcției pașnice, profun
dul umanism socialist, încrederea 
neclihtită în triumful socialismului 
și comunismului, atașamentul ge
neros la eforturile întregii omeniri 
consacrate progresului și păcii.

Armata țării vă poartă o nemărgi
nită recunoștință. mult stimate 
tovarășe comandant suprem, pentru 
fundamentarea și orientarea pe baze 
profund științifice a strategiei parti
dului și statului nostru privind 
apărarea patriei drept cauză și 
operă a întregului popor, pentru 
elaborarea și dezvoltarea continuă a 
doctrinei militare, crearea industriei 
naționale de apărare, pentru ridi
carea forței combative a armatei, a 
întregului sistem național de apărare, 
afirmarea ei tot mai activă ca înaltă 
școală de pregătire politico-educa- 
tivă și revoluționară a tinerei gene
rații, participantă activă Ia viața 
politică, economică, științifică și 
socială a țării — se subliniază în 
mesajul consiliului de conducere al 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE.

Mindri de a fi contemporani cu 
cea mai grandioasă epocă din istoria 
patriei, de a munci sub înțeleaptă 
dumneavoastră conducere, ne rein- 
noim legămintul sacru de a acționa 
cu înaltă răspundere, în spirit revo
luționar pentru înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și externe a 
partidului și statului, a tuturor sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XIH-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, a 
prevederilor Directivei dumneavoas
tră privind pregătirea militară și 
politică a armatei In perioada 
1986—1990. Ne angajăm că vom 
acționa cu fermitate și inaltă exi
gență. că ne vom consacra întreaga 
energie realizării exempjare a tu
turor misiunilor incredințate. astfel 
incit armata țării să fie gata să-și 
Îndeplinească oricind. la chemarea 
patriei, la ordinul dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. misiunea de a 
apăra cuceririle revoluționare, inde
pendența. suveranitatea și integri
tatea teritorială ale Republicii So
cialiste România.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și al împli
nirii a peste 55 de ani de eroică și 
prodigioasă activitate revoluționară, 
noi, milioanele de luptători ai gărzi
lor patriotice de pe tot cuprinsul 
României socialiste, muncitori, țărani 
și intelectuali, bărbați și femei, in- 
tr-o comunitate deplină de cuget și 
simțire cu întregul popor, vă adu
cem, cu întreaga căldură a inimilor, 
un fierbinte omagiu de dragoste, 
prețuire și gratitudine, respectuoase 
felicitări și cele mai sincere urări 
de viață lungă și fericită, în deplină 
sănătate și putere de muncă pentru 
a conduce pe mai departe, spre noi 
culmi de progres și civilizație, desti
nele patriei.

Luptătorii gărzilor natriătice — 
continuatorii tradițiilor glorioase ale 
oștii celei mari a țării, care secole 
de-a rindul a stat pavăză apărării 
gliei străbune — vă exprimă și cu 
această ocazie nemărginita gratitu
dine pentru excepționala dumnea
voastră contribuție la dezvoltarea 
științei și artei militare, pentru 
elaborarea doctrinei militare națio
nale al cărei eminent inspirator și 
făuritor sinteți. pentru atenția per
manentă pe care o acordați întăririi 
capacității de apărare a patriei, pen
tru grija neslăbită ce o purtați înzes
trării. instruirii și educării unităților 
revoluționare înarmate ale oamenilor 
muncii de Ia orașe și sate — se 
menționează In mesajul STATULUI 
MAJOR AL GĂRZILOR PATRIO
TICE.

Conștienți de marile răspunderi ce 
Ie avem, ca proprietari, producători, 
beneficiari și apărători ai valorilor 
materiale și spirituale ale țării, îm- 
binînd armonios înfăptuirea sar
cinilor de producție cu cele 
ale pregătirii militare, vă ra
portăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, acționăm cu hotărire și 
fermitate pentru îndeplinirea inte
grală și calitativă a prevederilor 
Directivei comandantului suprem 
pentru perioada 1986—1990. contri
buind la dezvoltarea și întărirea 
întreprinderilor, instituțiilor și a lo
calităților țării, la transformarea 
acestora în cetăți puternice de mun
că. luptă și apărare.

Ca ostași credincios! si devotat! 
pînă la sacrificiul suprem patriei, 
partidului si poporului, trăim din 
plin satisfacția si mindria că tot ce 
a înfăptuit națiunea noastră. în tim
pul eroic inaugurat de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. perioadă pe care poporul, in
tr-o unanimitate impresionantă, o 
numește cu ales respect Epoca 
Nicolae Ceaușescu, își află izvorul 
în prestigioasa si vasta dumneavoas
tră activitate teoretică si practică, ce 
a deschis orizonturi noi in toate sfe
rele creației materiale si spirituale, 
a înlăturat manifestările de rutină 
Si conservatorism, a descătușat si di
namizat energiile creatoare ale ma
selor. a ridicat pe trepte calitativ 
superioare procesul revoluționar de 
făurire a socialismului si comunis
mului in România — se arată în 
mesajul consiliului de conducere al 
MINISTERULUI DE INTERNE.

Ne exprimăm, de asemenea, deo
sebita gratitudine si înalta conside
rație pentru grija statornică pe care 
o acordați, mult iubite si stimate to
varășe comandant suprem, perfec
ționării statului nostru socialist, dez

voltării democrației muncitorești re
voluționare, promovării consecvente 
a principiilor legalității, eticii si e- 
chității socialiste.

Doctrina originală si novatoare 
elaborată de dumneavoastră, cu pri
vire la apărarea valorilor supreme 
ale societății noastre socialiste, fun
damentează in mod științific si o- 
rientează într-o largă viziune acti
vitatea Ministerului de Interne, mo- 
bilizindu-ne să acționăm, sub con
ducerea si îndrumarea permanentă a 
partidului. în strânsă legătură cu oa
menii muncii si organele democra
ției noastre muncitorești revoluțio
nare. cu întreaga capacitate si pu
tere de muncă, vigilentă si comba
tivitate sporite, pentru apărarea cu 
fermitate a avuției naționale, preve
nirea producerii de evenimente ne
gative. asigurarea climatului de or
dine si liniște publică, respectarea 
întocmai a legalității socialiste, a 
normelor de conviețuire socială.

însuflețiți necontenit de'luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viată, de abnegație si patriotism 
înflăcărat, de pasiune si dăruire re
voluționară. vă asigurăm, mult iubi
te și stimate tovarășe comandant 
suprem, că toate cadrele Ministeru
lui de Interne, in frunte cu comu
niștii, devotate trup si suflet țării, 
poporului si partidului. își vor con
sacra întreaga energie înfăptuirii 
neabătute a sarcinilor ce le revin din 
istoricele hotărâri ale Congresului al 
XIII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului, din legile tării, directi
vele. indicațiile si ordinele dumnea
voastră. aducîndu-si astfel, împreu
nă cu întreaga noastră națiune, o 
contribuție tot mai însemnată la a- 
părarea cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii, la ridicarea ne
contenită a scumpei noastre, patrii 
pe cele mai înalte culmi de progres 
si civilizație.

în cei peste 55 de ani de activi
tate revoluționară si cu deosebire in 
anii glorioși ce au urmat istoricului 
Congres al IX-lea al partidului, care, 
prin voința de monolit a întregului 
nostru partid, si popor v-a ales pe 
dumneavoastră, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, v-ati dedicat cu toată 
ființa, puterea de muncă si dăruirea 
revoluționară patriei, partidului si 
poporului, pentru afirmarea demnă 
a României intre statele lumii — se 
menționează in mesajul COMITE
TULUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R.

De numele Si activitatea dum
neavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceausescu, fiul cel mai iubit 
al națiunii, marele Erou intre eroii 
acestui multimilenar si brav popor, 
ctitorul României socialiste moder
ne. sint legate grandioasele înfăp
tuiri ale perioadei inaugurate de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
perioadă ce a intrat pentru totdeauna 
in conștiința întregului popor drept 
Epoca Nicolae Ceaușescu. pe care 
astăzi tara le privește cu mîndrie si 
demnitate.

La această aleasă sărbătoare, 
scumpă întregii noastre națiuni, vă 
rugăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să primiți 
angajamentul nostru solemn, ca su
prem omagiu ce vi-1 aducem, că ne 
vom mobiliza întreaga capacitate si 
putere de muncă, folosind la cele 
mai înalte cote de eficientă bogatele 
resurse materiale si umane de care 
dispunem, in scopul transpunerii in 
practică a tezelor, orientărilor- si sar
cinilor formulate in magistralul Ra
port prezentat de dumneavoastră la 
Conferința Națională a partidului, 
pentru înfăptuirea neabătută a o- 
biectivelor istorice stabilite de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

Asigurindu-vă că vom urma neabă
tut minunatul dumneavoastră exem
plu de muncă si viată, consacrate 
Înfloririi scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România, la acest 
inăltător eveniment, vă rugăm, incă 
o dată, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să primiți 
cele mai calde felicitări, urări de 
ani multi si fericiți. împreună cu 
mult ' stimata tovarășă Elena 
Ceausescu, in deplină sănătate, pen
tru a ne conduce Pe mai departe cu 
aceeași strălucită cutezanță revolu
ționară pe piscurile cele mai înalte 
ale civilizației socialiste si comu
niste.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se 
menționează : Comuniștii, toți locui
torii județului Satu Mare vă roagă să 
primiți profunda lor gratitudine pen
tru mărețele prefaceri înnoitoare, 
pentru iot ce s-a clădit mîndru, rod
nic și durabil intru prosperitatea a- 
cestor plaiuri în anii glorioasei dum
neavoastră ctitorii. împliniri indes
tructibil legate de sprijinul nepre
cupețit și generos, de îndrumările, 
indicațiile și orientările de inesti
mabilă valoare pe care ni le-ați dat 
la fata locului, in mijlocul oameni
lor muncii din unitățile industriale 
și agricole, cu prilejul celor 10 me
morabile vizite de lucru pe care 
le-ați efectuat împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu.

Ca suprem omagiu ce vi-1 adu
cem la această mare sărbătoare, do
rim să vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi toți cei ce muncim înfrățiți 
aici pe străbunele plaiuri sătmărene 
trăim intens, la proba faptelor, ma
rile răspunderi ce ni le-ați trasat in 
magistralul Raport prezentat la Con
ferința Națională a partidului, tre- 
cind cu fermitate revoluționară, incă 
din primele zile ale lunii ianuarie, 
la îndeplinirea șl depășirea sarcini
lor de plan in profil teritorial pe 
anul in curs, an hotărîtor al actua
lului cincinal, hotăriți să obținem un 
spor de 2 miliarde lei productie- 
marfă față de realizările anului tre
cut. să asigurăm printr-o competi
tivitate ridicată a produselor depă
șirea cu peste 30 la sută a ponde
rii exportului din totalul producțiel- 
marfă industriale a județului.

Cu voința fermă ca aceste anga
jamente să devină prin avintatele 
noastre elanuri noi fapte de muncă 

la măreția ctitoriilor Epocii de aur, 
facem legămint solemn, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ac
ționăm ca adevărați revoluționari, 
urmindu-vă neabătut exemplul lumi
nos. pentru ca obiectivele mărețului 
Program al partidului, hotărîrile 
Congresului al XIII-lea și ale Con
ferinței Naționale să devină durabi
le împliniri și trepte spre noi culmi 
de civilizație și progres ale patriei 
noastre.

Noi, cei care muncim și trăim pe 
meleagurile străvechi ale Sălajului
— se arată în mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R
— avem convingerea legitimă că în
fățișarea de astăzi a acestei zone, 
chipul ei modern și prosper, poten
țialul economic puternic, bunăstarea 
și fericirea noastră constituie ex
presii elocvente, incontestabile, ale 
justeței opțiunii dumneavoastră po
litice privind dezvoltarea armonioa
să a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, ale răspunderii și 
clarviziunii profund științifice cu 
care vegheați destinul tuturor fiilor 
patriei.

Vă încredințăm, mult iubite tova
rășe secretar general, că, urmind 
neabătut luminosul dumneavoastră 
exemplu de patriot revoluționar și 
luptător comunist, acționăm zi de zi, 
cu răspundere și fermitate, pentru 
asigurarea tuturor condițiilor necesa
re îndeplinirii și depășirii, lună de 
lună, a prevederilor de plan pe 1988 
în industrie, ridicării activității din 
agricultură la nivelul calitativ cerut 
de noua revoluție agrară, obținerii 
unor însemnate rezultate în toate 
sectoarele. Așa cum ne cereți dum
neavoastră, aplicăm cu toată răspun

• Sentimente de mîndrie patrio
tică, de caldă admirație față de 
strălucita activitate desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

• Deplină angajare comunistă de a acționa, in spirit 
revoluționar, pentru transpunerea neabătută in viață 
a istoricelor hotăriri stabilite de Congresul al XIII-lea 

și de Conferința Națională ale partidului

derea măsuri ferme pentru Îndepli
nirea sarcinilor la export pe acest 
an. conștienți că aceasta asigură un 
suport trainic, concret adeziunii 
noastre nestrămutate la politica ex
ternă a partidului și statului nostru, 
amplificării contribuției României 
socialiste la circuitul mondial de va
lori materiale.

Avind în hotărîrile Congresului al 
XIII-lea si ale Conferinței Naționa
le ale partidului programe ferme ,de 
muncă și acțiune, beneficiind de pre
țioasele orientări și indicații date cu 
prilejul vizitei efectuate de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Sălaj, in mai 1986, vă asigurăm 
că organizația județeană de partid 
este hotărită să acționeze cu toată 
răspunderea pentru mobilizarea co
muniștilor. a tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea lor neabătută, fâ- 
cind din faptele noastre de muncă 
proba omagiului suprem pe care vi-1 
aducem la această sărbătoare scumpă 
întregii națiuni.

Asemenea tuturor fiilor patriei, ne 
facem o datorie de inimă și con
știință din a exprima, în aceste cli
pe solemne, gindurile noastre de 
aleasă prețuire și adîncă recunoș
tință pe care Ie nutrim, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru exemplara dumneavoastră 
activitate, ca militant comunist în
flăcărat, ilustră personalitate a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a vieții politice con
temporane, pentru contribuția deo
sebită pe care ați adus-o și o adu
ceți cu -nesecată vigoare la dezvol
tarea creatoare a teoriei și practicii 
construcției socialiste, unanim recu
noscută și apreciată astăzi pe toate 
meridianele lumii. Omagiem. în a-, 
celași timp, activitatea dumneavoas
tră de patriot revoluționar, care s-a 
identificat — din cei mai fragezi ani 
ai tinereții — cu lupta partidului și 
poporului nostru pentru libertate na
țională și sociplă, cu procesul com
plex de supremă răspundere al ela
borării și înfăptuirii mărețelor pro
grame de făurire a socialismului și 
comunismului în patria noastră, al 
edificării celei mai glorioase epoci 
din multimilenara existență a po
porului român, care se înscrie cu 
litere de aur în istoria patriei drept 
Epoca Nicolae Ceaușescu și care, 
prin realizările ei grandioase, vă 
așază pentru totdeauna în galeria 
celor mai de seamă eroi ai neamu
lui nostru — se relevă in mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R.

Pentru noi, toți cei ce trăim și 
muncim în județul Sibiu, la fel ca 
pentru întregul partid și popor, ac
tivitatea dumneavoastră neobosită 
pusă in slujba înfloririi multilate
rale a națiunii noastre socialiste, a 
afirmării plenare a României pe a- 
rena internațională constituie un 
strălucit exemplu de principialitate 
și dăruire comunistă, de cutezanță 
revoluționară, pe care sintem hotă
riți să-1 urmăm neabătut.

Cu inaltă vibrație patriotică, noi, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
această străveche vatră de civiliza- 
ție-românească, vă aducem cel mai 
fierbinte omagiu, angajindu-ne să 
acționăm cu toată dăruirea, abnega
ția și răspunderea pentru a înfăp
tui neabătut politica internă și ex
ternă a partidului și statului, linia 
politică generală stabilită de Con
gresul al XIII-lea șl Conferința Na
țională ale partidului, sarcinile și 
obiectivele cuprinse în planurile și 

programele de dezvoltare economi- 
co-socială a județului. Folosim acest 
minunat prilej pentru a ne reafir
ma angajamentul nostru solemn ca 
în anul 1988 să depășim planul pro- 
ducției-marfă industriale cu peste 
500 milioane lei.

Sărbătorindu-vă pe dumneavoas
tră, mult stimate conducător, oma
giem pe cel mai iubit fiu al poporu
lui român. Eroul între eroii neamu
lui, comunistul desăvîrșit, revoluțio
narul înflăcărat și omul de stat de 
renume international, care și-a 
dedicat întreaga viață și activitate 
gloriei partidului și țării, înfăptui
rii pe pămintul patriei noastre a ce
lei mai drepte și umane societăți — 
societatea socialistă și comunistă — 
se spune în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

La marea și aleasa sărbătoare, vă 
aducem elogiul nostru, pornit din 
cuget și simțire, pentru edificiile 
fără precedent ctitorite în epoca de 
aur și lumină pe care atit 
de drept șl frumos o numim Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa fără preget pentru 
a transpune în viață hotăririle Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., tezele 
și orientările de inestimabilă valoa
re teoretică și practică cuprinse in 
Raportul prezentat de dumneavoas
tră la Conferința Națională a parti
dului, asigurînd realizarea' planului 
și a programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului Suceava 
pe anul 1988 și întregul cincinal, 
sporindu-ne contribuția la ridicarea 

patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Primiți, vă rugăm, mult stimate 
conducător, urările noastre, pornite 
din inimă și cuget curat, de multă 
sănătate și fericire alături de cei 
dragi' și apropiați, de aceeași vigoare 
și putere de muncă in fruntea parti
dului și a țării, spre binele și prospe
ritatea României socialiste, pentru 
triumful păcii in lume.

în deplină unitate de gîndire și 
simțire cu întregul popor, comuniș
tii, toți oamenii muncii din județul 
Teleorman vă aduc, la aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere și a 
peste 55 de ani de eroică activitate 
revoluționară, un călduros omagiu, 
expresie a celor mai inalte senti
mente de aleasă prețuire, de dra
goste și profundă recunoștință pen
tru abnegația și înflâcăratul patrio
tism cu care acționați spre înflo
rirea continuă a României socialiste 
— se arată in mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R.

Desfășurată zi de zi în orizontul 
inimilor și aspirațiilor legitime ale 
tuturor celor ce muncesc, neobosita 
dumneavoastră activitate a deschis 
patriei calea unor înfăptuiri mate
riale și spirituale fără precedent în 
istorie, a unei largi și prestigioase 
afirmări in viața politică internațio
nală. Tot ce s-a edificat în țară, în 
perioada inaugurată de istoricul 
Congres al IX-lea al partidului — 
glorios arc de timp căruia poporul, 
în semn de înaltă cinstire, i-a 
dat numele genialului său ctitor — 
Epoca Nicolae Ceaușescu — poartă 
pecetea spiritului novator, a gin- 
dirii profund științifice, vizionare, a 
ideilor și tezelor dumneavoastră, 
constituite într-o operă monumen
tală, care reprezintă o originală 
și valoroasă contribuție la dezvol
tarea creatoare a teoriei șl practicii 
revoluționare, a tezaurului spiritua
lității românești și universale.

Animați de înaltă mîndrie patrio
tică, vă sintem profund recunoscă
tori, stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru uriașele transformări 
economico-sociale petrecute, ca pre
tutindeni în țară, și pe aceste me
leaguri, noua cronica a Teleorma
nului păstrează la loc de cinste vi
zitele de lucru, înflăcăra tele dum
neavoastră îndemnuri care și-au gă
sit de fiecare dată puternică expre
sie în mobilizarea energiei creatoare 
a oamenilor muncii în îmbogățirea 
vieții materiale și spirituale a jude
țului nostru cu noi fapte de progres 
și civilizație.

Convinși că, la ceas de aleasă săr
bătoare, cel mai înalt omagiu pe care 
vi-1 putem aduce sint faptele noas
tre de muncă, ne angajăm solemn, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne sporim eforturile pentru a în
deplini exemplar hotăririle celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului, 
să vă urmăm cu încredere, cu dra
goste și devotament pe luminosul 
drum al edificării socialismului și 
comunismului in patria noastră.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se relevă : 
Omagiindu-vă cu cea mai înaltă 
prețuire, cei peste 700 000 de locui
tori ai județului se bucură din ini
mă, mult stimate tovarășe secretar 
general, cunoscînd îndeaproape 
generoasa dumneavoastră grijă pen
tru înflorirea — alături de toate 
celelalte zone ale țării — a acestor 

străvechi meleaguri românești, a 
căror întinerire , stă sub semnul 
uneia dintre întîile vizite memo
rabile pe care le-ați efectuat la Timi
șoara încă din primele luni după 
dobindirea libertății țării și de 
unde ați lansat o istorică chemare 
către generațiile noi de a lupta și 
munci fără preget pentru indepen
dența și progresul patriei. Vibrația 
inimilor noastre se îndreaptă, cu 
adîncă emoție și cinstire, către 
dumneavoastră pentru generospl 
ajutor și sprijinul multilateral acor
date, impreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, căreia îi 
adresăm, și cu acest prilej, vibran
tul nostru omagiu pentru tot ceea ce 
face spre dezvoltarea științei, în- 
vățămîntului, culturii, pentru pro
gresul multilateral al scumpei noas
tre patrii.

Omagiindu-vă cu adine respect, 
gîndul nostru își află izvorul în 
prețuirea transformărilor epocale 
prin care au trecut meleagurile 
timișene în glorioasa Epocă 
Nicolae Ceaușescu, in cadrul căreia 
au fost realizate, practic, tpate cele 
aproape 100 miliarde lei fonduri 
fixe existente azi in economia ju
dețului.

Omagiindu-vă cu fierbinte recu
noștință pentru impresionantele în
făptuiri economico-sociale ale ulti
milor 23 de ani. timișenii vă exprimă 
înalta lor gratitudine pentru că, prin 
întreaga politică a partidului și 
statului, ați pus. omul in centrul 
tuturor prefacerilor sociale, relevînd 
cu strălucire rolul ce revine partidu
lui. activității sale politico-organiza- 
torice in cultivarea trăsăturilor celor 
mai înaintate ale omului nou, cu un 

înalt grad de cultură și civilizație, 
animat de puternice idealuri pa
triotice, revoluționare.

Omagiindu-vă cu cel mai profund 
devotament, sintem conștienți. mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că datoria noastră supremă 
de comuniști, de cetățeni, este de a 
răspunde prin fapte inflăcăratelor 
îndemnuri și mobilizatoarelor che
mări pe care ni le-ați adresat, în
deplinind in cele mai bune condiții 
revoluționarele și patrioticele pro
grame adoptate de Conferința Na
țională a partidului.

Momentele sărbătorești, cu adîncă 
semnificație pe care le trăim astăzi, 
sint aureolate de sentimentul unic 
ce-1 poate da fericirea de a avea in 
fruntea partidului și a țării pe cel 
mai iubit și stimat fiu al său. genial 
conducător de partid și de stat. Erou 
între eroii neamului, luptător 
neinfricat pentru cauza păcii și în
țelegerii intre popoare, de al cărui 
nume sint legate cele mai strălucite 
ctitorii din multimilenara istorie a 
patriei — se menționează în me
sajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R.

Omagiind cu aleasă stimă pro
digioasa dumneavoastră activitate 
de eminent om politic și revoluțio
nar încercat, pentru împlinirea celor 
mai nobile idealuri de progres și 
bunăstare ale poporului nostru, și 
noi. toți cei care trăim șl muncim în 
județul Tulcea, dăm cea mai înaltă 
cinstire contribuțiilor Istorice pe 
care le-ați adus și le aduceți pentru 
ridicarea economico-socială a tuturor 
zonelor țării, consecvenței cu care 
militați pentru promovarea unei noi 
calități în toate domeniile, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, 
afirmării plenare a personalității 
umane in societatea noastră.

în semn de suprem omagiu și 
profundă recunoștință, vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că. puternic mobili
zați de indicațiile și orientările cu
prinse în magistralele documente 
programatice ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român șl ala Conferinței Naționa
le. comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Tulcea acționează cu 
toată hotărîrea pentru realizarea in
tegrală a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru obținerea 
unor producții tot mai mari in in
dustrie și agricultură, punerea la 
termen in funcțiune a obiectivelor 
de investiții planificate, transpunerea 
în practică și a celorlalte programe 
economico-sociale prioritare.

Dind glas gindurilor și sentimen
telor tuturor tulcenilor, vă dorim 
din toată inima să trăiți ani mulți 
și fericiți, în deplină sănătate, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, pentru a conduce 
cu aceeași înțelepciune și clarviziune 
destinele României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Ne este deosebit de plăcut ca, în 
această zi aniversară, dragă întregii 
noastre națiuni — înscrisă cu litere 
de aur in istoria națională — să 
relevăm incă o dată rolul hotărîtor 
pe care l-ați avut și il aveți in 
elaborarea și înfăptuirea mărețelor 
obiective ale edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României, strălucita dum
neavoastră contribuție la fundamen
tarea Programului partidului, a 
strategiei dezvoltării intensive a 
economiei românești, la promovarea 
celor mai viabile căi și soluții pen

tru rezolvarea problemelor complexe 
menite să asigure ascensiunea rapidă 
a țării pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație comunistă — se 
subliniază în mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R.

Intr-un gînd șl o simțire cu toți 
fiii țării, dăm o înaltă apreciere 
meritelor excepționale ce vă revin 
în elaborarea, promovarea și afir
marea politicii externe clarvăzătoa
re a partidului și statului nostru, 
inițiativelor și acțiunilor de largă 
rezonanță în viața internațională în
treprinse de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite conducător, în ve
derea apărării drepturilor fundamen
tale la viață, la pace și libertate ale 
oamenilor de pretutindeni. înțelege
rii și colaborării pașnice dintre sta
te, prin care v-ați impus în con
știința umanității ca personalitate 
proeminentă a lumii politice con
temporane.

Sărbătorirea, în acest an, a zilei 
dumneavoastră de naștere și a peste 
55 de ani de activitate revoluționară 
oferă, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
minunatul prilej să reafirmăm hotă- 
rirea noastră neabătută de a răspun
de prin noi și remarcabile fapte de 
muncă vibrantelor dumneavoastră 
■chemări privind înfăptuirea minu
natelor obiective stabilite de Confe
rința Națională a partidului pentru 
înflorirea multilaterală și armonioa
să a României, de a acționa cu ab
negație și dăruire pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
asigurînd astfel ridicarea patriei 
noastre la stadiul de țară socialistă 
cu un nivel mediu de dezvoltare 
economico-socială.

In aceste înălțătoare momente 
sărbătorești ne exprimăm încă o 
dată, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fierbintele oma
giu pentru îndelungata și neobosi
ta dumneavoastră activitate revolu
ționară pusă, incă din anii fragezi ai 
tinereții, în slujba celor mai scumpe 
idealuri ale fiilor străbunei noastre 
vetre naționale. pentru făurirea 
unei Românii libere și independen
te. pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii pe planeta noastră — 
se arată in mesaiul COMITETULUI 
JUDEȚEAN VlLCEA AL P.C.R.

Congresul al IX-lea al partidului, 
cind istoria, prin voința întregului 
popor, v-a încredințat pe . potrivă 
si după merit cirmele destinului 
nostru comunist, a marcat începu
tul unor uriașe transformări eco
nomico-sociale. patria noastră 
scumpă avind astăzi o industrie mo
dernă și multilateral dezvoltată, o 
agricultură în plin progres, o viață 
științifică și culturală afirmată tot 
mai cutezător, toate acestea fiind 
puse in slujba ridicării calității vie
ții. înaintării'țării spre cutezătoare 
orizonturi de progres și civilizație.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te .tovarășe secretar general al parti
dului, că sintem puternic mobilizați 
de marile obiective pe care le avem 
de înfăptuit in perspectiva transpu
nerii in viață a hotărîrilor istorice 
ale celui de-al XIII-lea Congres și 
ale recentului mare forum al comu
niștilor români, stabilind cele mai 
potrivite măsuri politice, organiza
torice și tehnico-economice în ve
derea pregătirii temeinice a pro
ducției acestui an. ceea ce se reflec
tă in realizarea cu succes a sarci
nilor pe primele două decade ale 
lunii ianuarie in asigurarea tuturor 
condițiilor pentru indep-linirea rit
mică și depășirea prevederilor pla
nului de dezvoltare în profil terito
rial a județului nostru.

Convinși fiind că supremul omagiu 
pe care vi-1 putem aduce la această 
înălțătoare sărbătoare este mobili
zarea tuturor energiilor creatoare ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii de pe înfloritoarele me
leaguri vilcene la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin in 1988 
și pe întregul cincinal, vă rugăm 
respectuos să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, într-un unic și 
fierbinte glas cu tara, cele mai alese 
urări de sănătate și fericire, multă 
putere de muncă spre gloria și 
prosperitatea neamului românesc, 
spre dezvoltarea comunistă, liberă, 
i-ndependentă și suverană a scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România.

însuflețiți de cele mat înălțătoare 
sentimente de profundă recunoștință 
și nemărginită dragoste, comuniștii, 
toți locuitorii legendarelor meleaguri 
ale Vrancei vă adresează, cu mi
nunatul prilej al aniversării zilei 
dumneavoastră*  de naștere și a peste 
55 de ani de eroică activitate revo
luționară. respectuoase felicitări și 
urările, pornite din adîncul ființei 
noastre. de viață îndelungată și 
fericită, în deplină sănătate, un vi
brant omagiu pentru geniala înțe
lepciune și neasemuita cutezanță 
reyoluționară cu care acționați in 
fruntea partidului și țării, asigurînd 
înaintarea fermă a României socia
liste pe drumul glorios al Socialis
mului și comunismului — se men
ționează în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Manifestîndu-ne plenar adeziunea 
Ia politica internă și externă a 
partidului și statului, ne angajăm 
solemn să nu precupețim nici un 
efort pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin din istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea, din do
cumentele Conferinței Naționale ale 
partidului pentru sporirea contribu
ției noastre la înflorirea continuă a 
patriei, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism, 
aceasta constituind un profund 
omagiu adus dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la sărbătoarea 
scumpă a întregii națiuni.

Din adîncul inimilor, cu toată dra
gostea și devotamentul cu care vă 
vom urma întotdeauna minunatul 
exemplu de muncă și viață puse in 
slujba înfloririi continue a patriei, 
ridicării bunăstării poporului, cauzei 
socialismului și păcii in întreaga 
lume, vă rugăm să primiți expresia 
celor mai alese sentimente pe care 
cu toții le nutrim față de dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. față de 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
însoțite de calde urări de sănătate 
și fericire, ani mulți și rodnici în 
fruntea partidului și statului spre 
gloria și măreția României socia
liste.

Cu cele mai vibrante sentimente, 
toți tinerii țării aniversează eroica 
și îndelungata dumneavoastră acti
vitate revoluționară pusă cu dra

goste și devotament în slujba ma
rilor idealuri ale clasei muncitoare, 
ale întregului popor, ale progresu
lui și dezvoltării multilaterale a 
României, pentru triumful cauzei 
socialismului și păcii — se mențio
nează în mesajul adresat de COMI
TETUL CENTRAL AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST și CON
SILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN 
ROMÂNIA.

Prodigioasa activitate pe care o 
desfâșurați cu inepuizabilă energie in 
fruntea partidului și statului nostru, 
pasiunea revoluționară, gindul și 
fapta cutezătoare, viața și munca 
dumneavoastră consacrate edificării 
României socialiste constituie pentru 
tinerii patriei noastre exemplul su
prem de muncă și viată și vă asigu
răm că nu există pentru noi — ge
nerația crescută și formată in Epoca*  
Nicolae Ceaușescu — cea mai lu 
minoasă epocă din multimilena’ 
istorie națională — datorie mai în/, 
tă decit aceea de a vă urma 
abătut' înflăcăratele îndemnuri 
chemări pe care ni le adresa*  
permanentă de a fi în primele 
duri ale muncii pentru țară, df 
noi dimensiuni, revoluționare, * 
lui eroic pe care îl trăim.

Cu sentimente de inaltă 
pectuoasă considerație adresf 
stimatei tovarășe Elena C< 
eminent om politic și sa 
largă recunoaștere interni.,. Ja. 
nețărmurita noastră recunoștință și 
gratitudine pentru contribuția re
marcabilă adusă la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru. înflorirea continuă a 
științei, invătămîntului si culturi 
românești, la consacrarea cuceririle 
cunoașterii umane, prosperității 
progresului întregii umanități.

Și î-n aceste momente de ale 
sărbătoare a întregii noastre nat; 
vă adresăm cele mai fierbinți r 
tumiri pentru minunatele condit 
muncă, viată și învățătură r 
din inițiativa și cu aportul dur 
voastră decisiv, pentru posibi' 
nelimitate de afirmare plenar 
rite în toate domeniile de a 
te. pentru grija permanentă 
o manifestați față de edu 
formarea multilaterală a tir 
nerații și vă încredința 
iubite și stimpte t c 
Nicolae Ceaușescu’ că vr 
mereu din glorioasa pildă 
activității dumneavoastră 
suprem al tinereții f, noai 
ționare — că vom nKunc 
tie și devotament f'en*  
rea multilaterală f tă /
națiunii noastre ; Riali I

Animați de cel fma /
timente de drage jee > I
dind glas adm i tați? /
țărmuri te față da cl' /
tică și patriotismul /
care conduceți .'des /
român, ne angaSîări /
dumneavoastră, ni / I
te tovarășe secret, /
mindu-vă întotdeau / M.
xemplu de revoluție / K
cauzei partidului si pa. 
sacrăm întreaga noastri' cap3CT!«.<. 
de muncă transpunerii in viață a 
grandioaselor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea si Conferința 
Națională ale Partidului Comunist 
Român pentru ridicarea Republicii 
Socialiste România pe cele mai înalte 
trepte de civilizație și progres.

In această zi înscrisă cu litere de 
aur în calendarul celor mai dragi 
aniversări ale poporului român, pio
nierii si șoimii patriei, toti copiii 
României socialiste si cadrele care 
le indrumă activitatea, cu inimile vi- 
brînd de caldă si nețărmurită dra
goste. îsi îndreaptă cele mai frumoa
se gînduri si întreaga lor recunoș
tință spre dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, adresindu-vă res
pectuoasa rugăminte de a primi 
urarea lor fierbinte de ani multi și 
fericiți, sănătate si putere de mun
că. de noi si mărețe realizări in ma
gistrala activita'e. pe care, cu înalt 
patriotism și dăruire revoluționară, 
o desfășurat! pentru edificarea-' so-' 
cialismului si comunismului în .na 
tria noastră, pentru pace, nrie 
și colaborare intre popoarele 
— se relevă in mesajul adresy 
CONSILIUL NATIONAL AL OR< 
NIZAȚIEI PIONIERILOR.

Gindurile si sentimentele de fier 
binte dragoste, nețărmurită admira
ție și recunoștință ale purtătorilor 
cravatei roșii cu tricolor, ale tutu
ror copiilor tării se îndreaptă, tot
odată. intr-un cald si respectuos 
omagiu către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, emi
nent om politic si prestigios savant, 
care îsi dedică viata cu înalt patrio
tism înfăptuirii politicii partidului 
Si statului nostru. înfloririi st’intei. 
jnvățămîntului si culturii românești, 
dezvoltării si afirmării multilaterale 
a personalității umane.

Lupta si activitatea revoluționară, 
patriotică pe care le desfășurați de 
peste cinci decenii si jumătate, cu 
devotamentul unei vieți exemplare 
dăruite întregului nostru popor, dez
voltării și progresului său. înfloririi 
necontenite a științei, culturii și ci
vilizației românești. în pas cu cele 
mai noi cuceriri ale cunoașterii uma
ne. reprezintă pentru noi. cele mai 
tinere vlăstare ale patriei, o lumi
noasă pildă de viată, avind dimen
siunile impresionante ale unei exis
tente de excepție, aureolată de vir
tuți izvorîte din tot ceea ce are mai 
bun si definitoriu spiritualitatea ro
mânească.

Trăim acest timp generos, expri- 
mindu-ne din adîncul inimii marea 
noastră dragoste si nemărginita re
cunoștință pentru grija pe care dum
neavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. impreu
nă cu mult stimata si iubita tovarășă 
Elena Ceaușescu. ne-o acordați per
manent, nouă, copiilor țării, făurarii 
timpului viitor al României si ne 
angajăm, in această zi de aleasă săr
bătoare. să devenim, asa cum ne in- 
vătati. demni urmași ai comuniști
lor. să ne însușim cutezanța si ro
mantismul revoluționar. înaltele tră
sături morale ale celor ce constru
iesc comunismul pe meleagurile 
străbune ale patriei.

înflăcărați de crezul și drumul re
voluționar al națiunii noastre, pur
tătorii cravatelor roșii cu tricolor pă
șesc cu încredere pe calea deschisă 
de dumneavoastră in Raportul pre
zentat la tribuna Conferinței Națio
nale, document istoric datorat gin- 
dirii vizionare, clarviziunii politice 
a bărbatului din fruntea tării, stră
lucită dovadă a gîndirii politice ro
mânești, a căilor pe care întreg po
porul le urmează, spre a duce mai 
departe, cu hotărire si 'devotament, 
flacăra biruitoare a socialismului si 
comunismului.
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Fapte ale hărniciei muncitorești 
pentru realizarea exemplară a planului

(Urmare din pag. I)
zitelor de lucru efectuate în unita
tea noastră — ne spune tovarășul 
Dan Dihelu. directorul întreprinde
rii — acționăm cu toate forțele în 
vederea înnoirii continue a produc
ției si realizării unor vagoane de 
Înaltă complexitate, capabile să ne 
asigure noi piețe de desfacere. Nu
mai in acest an vom realiza 15 noi 
tipuri de vagoane de marfă si 7 
noi tipuri de vagoane pentru călă
tori. Trei dintre ele sint deja rea
lizate : vagonul specializat in 
transportul cerealelor, vagonul au- 
todescărcător pentru transportul de 
cărbune si un nou tip de vagon 
etanșat pentru transportul autotu
rismelor de teren ARO. Eforturile 
pe care colectivul nostru de muncă 
le depune pentru înnoirea si mo
dernizarea producției este ilustrat 
si de faptul că noile produse dețin 
51,3 la sută din producția marfă a 
acestui an. Sintem hotăriti să 
urmăm intru totul înaltul exemplu 
de muncă si viată al mult stima

ZALĂU: Producții record --------- 5 
în schimburi de onoare

La fel ca In toate unitățile eco
nomice din județul Sălaj, la între
prinderea de țevi din municipiul 
Zalău au fost organizate în aceste 
zile schimburi de onoare si zile-re
cord in producție. In legătură cu 
modul in care au acționat si acțio
nează comuniștii. întreg colectivul 
de aici pentru a marca prin noi si 
însemnate fapte de muncă a- 
niversarea zilei de naștere a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, si a celor 
peste 55 de ani de activitate revo
luționară pusă în slujba poporului 
de cel mai iubit fiu al poporului 
român, ne relatează loan Călugăru. 
secretarul comitetului de partid 
din" întreprindere :

— Cel mai ales omagiu pe care

La întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală se muncește intens, bine organizat pentru finalizarea echipamentelor complexe de comandă auto
mată necesare industriei noastre constructoare de mașini-unelte. in imagine : un aspect de lucru din secția montaj circuite electronice

Foto : E. Dichiseanu

In perioada 1-8 februarie se va desfășura recensămintul animalelor domestice
Precizări asupra normelor și prevederilor 

legale ce trebuie bine cunoscute și riguros respectate
In cadrul preocupărilor statornice 

ale conducerii partidului și statului 
pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare în țara noastră, o atentie 
deosebită se acordă dezvoltării zoo
tehniei. creșterii contribuției acestei 
ramuri la mai buna aprovizionare a 
populației, la satisfacerea altor ne
voi ale economiei naționale. Așa 
cum se subliniază in Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceausescu 
la Conferința Națională a partidului, 
trebuie să facem să crească pu
ternic efectivele de animale și mai 
cu seamă producția animalieră de 
lapte, carne, lină. La sfîrșitul acestui 
cincinal, ponderea zootehniei in to
talul producției agricole urmează să 
ajungă la 46—48 la sută, concomi
tent cu creșterea efectivelor de ani
male, care, la finele anului 1990, 
urmează să ajungă la 11 milioane 
bovine. 15—16 milioane porcine. 28— 
30 milioane ovine si 80 milioane pă
sări ouătoare.

Fundamentarea temeinică a măsu
rilor de natură economică și teh- 
nico-organizatorice privind dezvol
tarea zootehniei. înfăptuirea preve
derilor cuprinse în Programul de 
autoconducere si autoaprovizionare 
impun cunoașterea detaliată a evo
luției septetului, a structurii aces
tuia. pe specii, grupe de vîrstă si 
sex. în toate categoriile de unități. 
Aceste informații de mare utilitate 
în organizarea acțiunilor pentru 
dezvoltarea zootehniei se obțin prin 
recensămintul animalelor, care, po
trivit Decretului Consiliului de Stat 
nr. 1/1982. se efectuează la începutul 
lunii februarie a fiecărui an in co
mune. orașe si municipii, pe întreg 
teritoriul tării. Acțiunea de recen
zare a animalelor din acest an ur
mează să stabilească cu exactitate 
efectivele de bovihe, porcine, ovine, 
caprine, cabaline, iepuri de casă, 
animale de blană din crescătorii, 
păsări si familii de albine existente 
la 1 februarie 1988 în unitățile so
cialiste și alte unități deținătoare de 
animale, precum si in gospodăriile 
populației.

In această acțiune deosebit de în
semnată. sarcini complexe revin co
mitetelor și birourilor executive ale 
consiliilor populare, care răspund de 
întreaga activitate de recenzare a 
animalelor, avind obligația să asi
gure aplicarea întocmai a măsurilor 
stabilite, respectarea strictă a nor
melor legale privind desfășurarea 

tului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si să realizăm 
exemplar toate sarcinile de plan. 
Pentru aceasta, vom acționa cu 
răspundere, in vederea realizării in 
anul în curs a peste 12 000 tone de 
piese turnate din otel, prin func
tionarea la capacitate a noii tur
nătorii de otel si să producem noi 
înșine 4 500 boghiuri, prin mai 
buna valorificare a celui de-al 
doilea profil de fabricație din în
treprindere. Succesele în produc
ție. pe care le obținem acum, cind 
sărbătorim. împreună cu întregul 
popor, aniversarea zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae Ceausescu si 
a peste 55 de ani de eroică activi
tate revoluționară, ca si roadele 
tot mai semnificative- ale muncii 
noastre de zi cu zi. dorim să le 
constituim intr-un cald si emoțio
nant omagiu adus de constructorii 
de vagoane arădeni conducătorului 
nostru iubit. împreună cu urarea 
de sănătate si fericire, pentru a ne 
conduce si oe mai departe spre noi 
și importante izbinzi. (Tristan 
Mihufa).

noi. comuniștii, toti metalurgistii 
de la întreprinderea noastră îl pu
tem aduce secretarului general al 
partidului il constituie îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan; am 
organizat schimburi de onoare si 
zile-record in producție. Urmare a 
unei mobilizări exemplare, din 
partea întregului colectiv, oină in 
ziua de 26 ianuarie, ne-arn onorat, 
integral sarcinile la producția de 
export Pe luna ianuarie. Totodată, 
menționez că. in aceste zile, schim
burile de onoare din secția laminor 
continuu au realizat cea mai mare 
producție de țevi de la punerea in 
funcțiune a acestei importante ca
pacități. întrecind toate recorduri
le înregistrate oină in prezent. 
(Eugen Teglas).

recensămintului. Potrivit planurilor 
comisiilor teritoriale de organizare și 
desfășurare a recensămintului. pină 
la această dată lucrările de pregătire 
au fost încheiate. urmînd ca. în 
zilele 'de 30—31 ianuarie, comisiile 
comunale, orășenești și municipale, 
recenzorii, membrii echipelor de ve
rificare și ai comisiilor județene să 
stabilească ultimele măsuri legate de 
declanșarea si efectuarea recensă
mintului în cele mai bune condiții.

Ținem să subliniem că data de 
1 februarie ora 8 dimineața este 
considerată moment de referință, 
fată de care se fac înregistrările in 
toată perioada de recensămint. atit 
in unitățile socialiste deținătoare de 
animale, cit si in gospodăriile popu
lației. Ca urmare, animalele livrate 
statului, vindute, sacrificate sau 
cumpărate in intervalul cuprins in
tre momentul de referință si mo
mentul înregistrării se vor înscrie 
la gospodăria care le-a deținut. Ani
malele născute după această dată de 
referință nu se înregistrează, intru- 
cît nu existau în gospodărie in 
momentul declanșării recensămîntu- 
lui. După aceeași metodologie se re
cenzează și animalele din unitățile 
socialiste, operațiuni ce se efectuea
ză de către recenzori cu pregătire 
și cunoștințe temeinice in domeniul 
respectiv.

înscrierea în formularele de recen- 
sămint a animalelor se va face 
potrivit principiului proprietății, și 
nu al folosinței (custodiei). înregis
trarea efectivelor de animale are loc 
potrivit programei de observare ela
borată de Comisia centrală de re- 
censămint — programă unitară pen
tru toate categoriile de unități agri
cole și gospodăriile populației — 
care cuprinde indicatorii privind 
efectivele de animale pe specii, ca
tegorii de vîrstă. sex și destinație 
economică.

în conformitate cu prevederile 
decretului amintit, cu normele me
todologice si organizatorice, vizitarea 
<le către recenzori a fiecărei gospo
dării. instituții sau întreprinderi este 
obligatorie atit in comune, cit și în 
orașe și municipii. Menționăm că Ia 
comune se vor înregistra in formu
larele de recensămint toate gospodă
riile. indiferent dacă au sau nu ani
male, iar la orașe si municipii nu
mai gospodăriile ce dețin animale 
din speciile care fac obiectul recen

OLTENIȚA: Motonavă livrată 
în avans la export

Harnicul si destoinicul colectiv 
al Șantierului naval Oltenița a în
scris in cronica întrecerii lunii ia
nuarie un nou succes : predarea la 
export a primei motonave de 3 300 
tone complet modernizate, urmînd 
ca oină la sfirsitul lunii ianuarie 
să fie predată partenerilor de peste 
hotare si cea de-a doua navă de 
aceeași capacitate.

— Printr-un inalt grad de satu
rare — ne spune tovarășul Marin 
Micu. secretarul comitetului de 
partid — prin aplicarea unor meto
de avansate la construcția secțiilor 
si blocsectiilor, prin armarea cu 
module si panouri de tubulatură, 
print.r-o mai bună organizare a 
muncii, am reușit să scurtăm pe

GIURGIU^ Planul realizat înainte 
de termen

Zile-record de producție aici, pe 
meleagurile județului Giurgiu. 
Omagiind prin noi și însemnate 
fapte de muncă ziua de naștere a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
îndelungatei sale activități revolu
ționare, colectivele din 33 de uni
tăți economice, organizindu-și în
treaga activitate în schimburi de 
onoare, și-au realizat sarcinile de 
plan pe luna ianuarie la producția- 
marfă industrială cu 7 zile mai 
devreme. De asemenea, alte 10 uni
tăți industriale din județ anunță 
că și-au onorat integral sarcinile de 
plan la export pe prima lună a 
anului.

— Prin obținerea acestor succese 
— ne-a spus inginerul Constantin 
Toma, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc — 
au fost create condițiile tehnico- 
materiale pentru ca. pină la sfirși- 
tul lunii, să se realizeze suplimentar 
importante cantități de echipamen

zării. în satele subordonate direct 
consiliilor populare orășenești și 
municipale, precum si în unele orașe 
sau zone din orașe unde frecventa 
gospodăriilor cu animale este mai 
ridicată și care vor fi stabilite de 
comisiile județene de recensămint. 
înregistrarea se face la fel ca si la 
comune.

Potrivit prevederilor legale. înre
gistrarea animalelor se efectuează 
pe baza observării directe și decla
rației proprietarului animalelor, ur- 
mind ca recenzorii să verifice exac
titatea declarației prin numărarea 
animalelor Ia fata locului. în cazul 
in care animalele sau o parte din 
acestea nu se află la proprietar, 
acesta este obligat să le declare, în
registrarea urmind să se facă după 
verificarea existentei animalelor 
acolo unde se află. în unitățile agri
cole socialiste, recenzarea animalelor 
se face de către recenzorii stabiliți 
pentru fiecare dintre fermele uni
tăților respective, pe baza declarației 
conducerii unității si a numărării 
animalelor la fata locului, rezulta
tele consemnîndu-se in formularul 
nr. 1 de recensămint si care va fi 
semnat de persoanele în drept. Pen
tru recenzarea animalelor aparținînd 
gospodăriilor populației — membri 
ai cooperativelor agricole, producă
tori particulari, personal muncitor 
din întreprinderi si instituții si alte 
categorii de crescători — se utili
zează formularul nr. 2.

După înscrierea datelor în formu
larul de recensămint. proprietarul 
sau deținătorul de animale va con
firma sub semnătură efectivul de 
animale pe care-1 deține. Totodată, 
recenzorul are obligația de a emite 
o declarație de recenzare a efecti
velor de animale deținute, care va fi 
semnată atit de declarant (proprie
tar sau deținător de animale), cit și 
de recenzori. Se cuvine să subli
niem însemnătatea înregistrării co
recte a datelor recensămintului in 
registrele agricole pentru fiecare 
gospodărie și în fiecare unitate 
administrativ-teritorială.

O atentie deosebită trebuie acor
dată înregistrării animalelor aflate 
in transhumantă, locuri greu acce
sibile. tirguri si oboare, a celor 
aflate In curs de transport — pe 
calea ferată, cu mijloace auto sau 
navale — și comunicării acestor date 
comisiilor de recensămint conform 

rioada de livrare a acestor nave cu 
o lună de zile. în aceste, momente 
de sărbătoare a națiunii noastre 
socialiste. sintem deosebit de 
bucuroși să alăturăm faptele noas
tre de muncă la vibrantul omagiu 
adus de întregul ponor celui mai 
iubit fiu al poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceausescu. la 
aniversarea zilei de naștere si a 
eroicei activități revoluționare des
fășurate cu dirzenie. abnegație si 
exemplar devotament de peste 55 
de ani. Totodată, ne . angajăm să 
facem din 1988 un an de referință 
in întreaga noastră activitate, obti- 
nind noi si importante succese. 
(Mihail Dumitrescu).

te navale, gaze asociate utilizabile, 
utilaje tehnologice pentru indus
triile minieră și petrolieră, con
fecții textile, produse ale industriei 
alimentare și altele. Cu prilejul a- 
cestei aniversări, scumpe nouă tu
turor, cind întreaga țară și poporul 
11 omagiază, prin fapte remar
cabile de muncă, pe marele său 
conducător, noi. toți cei ce mun
cim și trăim pe meleagurile jude
țului Giurgiu, am pus in funcțiune 
cea de a doua linie de alimentare 
cu cărbune la centrala electrică și 
de termoficare, ceea ce ne-a per
mis ca. în perioada scurtă care a 
trecut din acest an. să înregistrăm 
o depășire a producției de energie 
electrică programată cu 1 972 MWh. 
De asemenea, la întreprinderea 
pentru construcții de mașini și uti
laje grele din Giurgiu a fost in
trodusă in fabricație o nouă insta
lație de prospecțiuni geologice tip 
FG-12.5 cu 'o adincime de lucru de 
pină la 1 200 metri. (Ion ManeajI

normelor metodologice și organiza
torice stabilite. Dat fiind importanta 
deosebită a recensămintului. în de
cretul amintit se precizează că. in 
cazul in care o persoană fizică nu 
declară întregul efectiv de animale 
existent, animalele nedeclarate se 
consideră că nu-i aparțin și se pre
iau fără plată, in proprietatea sta
tului. Declararea de către o unitate 
socialistă de stat sau cooperatistă a 
unui număr de animale mai mic 
decit cel real atrage preluarea, fără 
plată, la fondul de stat a animalelor 
nedeclarate. Persoana vinovată de 
încălcarea obligației de declarare va 
suporta contravaloarea pagubei adu
se unității. De asemenea, declararea 
unui număr de animale mai mare 
decit cel detinut efectiv constituie 
infracțiune și se pedepsește conform 
legii penale. Acționind in spiritul 
prevederilor legale, membrii și dele
gații comisiilor teritoriale de re
censământ. echipele de verificare au 
datoria să desfășoare încă din prima 
zi a inregistrărilor un control rigu
ros asupra modului de desfășurare a 
lucrărilor de recenzare, atit în uni
tățile socialiste, cit și în gospodă
riile populației.

Pentru reușita deplină a acestei 
acțiuni de interes national se im
pune ca toate consiliile populare, 
personalul care participă la lucrările 
recensămintului să asigure preve
nirea abaterilor de orice fel de la 
normele legale, să controleze exis
tenta animalelor si să verifice 
exactitatea datelor.

în perioada de înregistrare si con
trol. comisiile de recensămint au 
obligația să urmărească realizarea 
punct cu punct a măsurilor cuprinse 
în programul de organizare si desfă
șurare a recensămintului. să asigure 
un control permanent in scopul res
pectării riguroase a fiecăreia dintre 
prevederile legale, astfel incit toți 
deținătorii de animale, alături de 
comisiile de recensămint si de echi
pele de verificare să-și îndeplinească 
îndatoririle ce le revin, să contri
buie la buna desfășurare a acestei 
acțiuni de deosebită importantă pen
tru fundamentarea măsurilor de dez
voltare a zootehniei. în interesul 
economiei naționale, al fiecărui ce
tățean.

Stefan SCARLAT
director în Direcția Centrală 
de Statistică

Cronica zilei
La Ambasada Republicii Socialiste 

Cehoslovace la București a avut loc. 
miercuri, o conferință de presă. în 
cadrul căreia ambasadorul Jan Papp 
a' relevat preocupările existente in 
țara sa pentru perfecționarea meca
nismului economic. in conformitate 
cu hotăririle adoptate de Plenara 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia din 
luna decembrie a anului trecut. în 
acest cadru au fost prezentate ac
țiuni intreprinse pentru aplicarea in 
practică a măsurilor stabilite în acest 
domeniu.

Au participat ziariști din presa 
centrală, precum și corespondenți de 
presă acreditați la București.

★
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene la București a 
avut loc. miercuri, o conferință de 
presă, in cadrul căreia însărcinatul 
cu afaceri ad-interim. Mun Ben 
Sam. a prezentat Declarația purtă
torului de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe. In declarație se 
arată că. inceoînd de la 1 februarie 
a.c.. nu vor mai avea loc intîlniri 
ale reprezentanților coreeni cu di- 
plomati americani, nu va mai fi per
misă intrarea in tară a cetățenilor 
americani si vor fi sistate negocie
rile referitoare la rămășițele oămin- 
testi ale soldatilor americani căzuti 
in războiul din Coreea. S-a subliniat 
că aceste măsuri au fost determinate 
de instaurarea. de către S.U.A.. a 
unor sancțiuni impotriva R.P.D. Co
reene. sub pretextul complicității 
acestei țări la dispariția avionului de 
pasageri sud-coreean. in noiembrie 
1987.

(Agerpres)

t V
20.00 Telejurnal
20,20 Imn pentru conducătorul tării 

. (color)
20,40 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Experiența 
fruntașilor — cunoscută, însușită, 
grabnic generalizată

20.55 Imagini din India. Documentar 
(color)

21,10 Film artistic în serial (color), 
lancu Jiariu. Producție a Casei 
de filme 1. Partea a treia

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea ORIENTUL MIJLOCIU
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 ianuarie, ora 20 — 31 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
în general închisă și va deveni umedă 
în partea a doua a intervalului. V6r 
cădea precipitații, .mai ales sub formă 
de ploaie, începîncl din vest, treptat, 
în toate regiunile țării. Izolat, -4n ves
tul și sud-vestul țârii, cantitățile de 
apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat, 
spre sfirșitul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu intensi
ficări trecătoare in sud-vestul și estul 
țării, din sectorul sudic. Temperatura 
aerului va marca o creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 5 grade, izolat mai coborîte 
în prima noapte, iar maximele. în ge
neral., intre 3 și 10 grade. Pe alocuri, 
în estul țării, condiții de polei. în 
București : Vremea va fi in general 
închisă. Temporar, vor cădea precipi
tații sub, formă de. ploaie, mal ales în 
partea a doua a intervalului. Vînt slab 
pină la moderat. Temperatura aerului 
va marca o creștere ușoară. Minimele 
vor oscila între 1 și 3 grade, iar maxi
mele între 4 și 7 grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
PREDEALUL GĂZDUIEȘTE 

„Cupa Carpați" la schi-fond
La Predeal, pe Valea Rîșnoavei. a 

Început ieri competiția internațio
nală de schi-fond „Cupa Carpați". 
Proba feminină de 10 km a fost 
dominată de reprezentantele tării 
noastre, locul întii revenind Ilenei 
Hangan, cronometrată in 31’07”8/10. 
urmată de Adina" Țuțulan (31’36” 
6/10), Rodica Oha (31'47”). Mihaela 
Cirstoi (32’19”1 10).

Tot ieri s-a desfășurat și o probă 
masculină de 15 km, cu participare 
internă, cîștigată de Elener Tanko 
(Dinamo Brașov) — 43’15".

Astăzi ^are loc proba de ștafetă 
4X5 km.

DE MiINE, IN PATRU ORAȘE 
Etapa a ll-a

a „Cupei României" la handbal 
feminin

Vineri, sîmbătă și duminică se va 
desfășura etapa a II-a a „Cupei 
României" la handbal feminin. Cele 
16 formații vor evolua în patru 
grupe după cum urmează : grupa I 
(la Ploiești) : Hidrotehnica Constan
ța, Știința Bacău. C.S.M. Sibiu, Me
canică fină București : grupa a ll-a 
(la Buzău) ; Rulmentul Brașov, 
Confecția București. Oțelul Galați, 
C.S.M. Sf. Gheorghe ; grupa a IlI-a 
(la Brașov) : Chimistul Rm. Vilcea, 
Dorobanțul Ploiești, Rapid București, 
Universitatea Cluj-Napoca ; grupa 
a IV-a (la Cluj-Napoca) : Mureșul 
Tg. Mureș, TEROM Iași, Construc
torul Timișoara, Textila Zalău.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se vor califica pentru sfer
turile de finală ale competiției.

★
ȘAH. în localitatea canadiană 

St. John a început turneul candida- 
ților la titlul mondial de șah. După 
primele două runde, scorurile smt 
următoarele ; Nigel Short (Anglia)
— Gyula Sax (Ungaria) 2—0 ; Andrei
Sokolov (U.R.S.S.) — Kevin Sprag- 
gett (Canada) 1,3—0.5 ; Yasser Sei- 
rawan (S.U.A.) — Jonathan Speel- 
maun (Anglia) 1.5—0,5 ; Johann Hjar- 
tarson (Islanda) — Viktor Korcinoi 
(Elveția) 1—0 (1) ; Ian Elvest
(U.R.S.S.) — Artur Iusupov U.H.S.S.) 
1,5—0.5 ; Rafael Vaganian (U.R.S.S.)
— Lajos Portisch (Ungaria) 1—1 ; 
Jan Timman (Olanda) — Valeri 
Salov (U.R.S.S.) 1—1. în fiecare din 
cele 7 perechi se vor disputa cite 6 
partide, învingătorii urmînd a se 
califica pentru sferturile de finală, 
fază la care va participa și fostul 
campion mondial Anatoli Karpov. 
Așa cum se cunoaște, actualul cam
pion al lumii, Gări Kasparov 
(U.R.S.S.), iși va pune titlul in joc 
în anul 1990.

SCHI. Austriacul Klaus Sulzenba- 
cher a terminat învingător în con
cursul de la Seefeld (Austria), con- 
tînd pentru „Cupa mondială" la 
combinată nordica si. după cinci 
probe, conduce in clasamentul gene
ral, cu 81 puncte, secundat de nor
vegianul Torbjorn Loekken (71 
puncte).

TELEG R AJ\A E E XTERNE

Mesajul președintelui S. U. A.
cu privire la

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a prezentat, in fața celor două ca
mere reunite ale Congresului, tra
diționalul Mesaj cu privire la starea 
uniunii, in care a făcut un bilanț 
al politicii desfășurate in ultimul an 
și a conturat liniile directoare de 
viitor, pină Ia Încheierea mandatului 
său prezidențial. După cum trans- 

■mite Buletinul de știri al Casei 
Albe, șeful executivului american a 
declarat că una dintre prioritățile 
politicii externe o reprezintă „crea
rea unei lumi mai sigure și redu
cerea pericolului unui război nu
clear". El a subliniat. în context, im
portanta pe care o acordă semnării 
Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mâi 
scurtă de acțiune și a cerut insis
tent Senatului să ratifice acest 
tratat.

In ce privește problemele interne, 
R. R.eagan a spus că. in prezent, 
deficitul bugetului federal reprezin
tă 3,4 la sută din produsul național 
brut, apreciind că nivelul cheltuie
lilor guvernamentale continuă să fie 
foarte inalt. Ronald Reagan s-a re
ferit la acordul realizat cu Camera 
Reprezentanților și cu Senatul pri
vind reducerea deficitului in viitorii 
doi ani cu 76 miliarde dolari și a

WASHINGTON

Audierile din Comitetul pentru 
afaceri externe al Senatului

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Inaugurind audierile din Comitetul 
pentru afaceri externe al Senatului 
S.U.A. pe marginea Tratatului so- 
vieto-amerlcan privind lichidarea ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, președintele comitetului, 
Claiborne Pell, a caracterizat acest 
tratat drept ..primul pas necesar in 
procesul de inversare a cursei Înar
mărilor nucleare". La rindul său, 
Robert Dole, liderul minorității re

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a prezentat 
Consiliului de Securitate un raport 
in care se arată că susține cererea 
guvernului libanez privind prelun
girea cu încă sase luni a mandatului 
Forței Interimare O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.), care expiră la 31 Ianua
rie. In document se apreciază că 
U.N.I.F.I.L. constituie un factor ma
jor de menținere a păcii in sudul 
Libanului.

KUWEIT 27 (Agerpres). — Salah 
Khalaf. membru al C.C. al Mișcării 
de eliberare națională palestiniană 
„Al Fatah", a declarat intr-un in
terviu acordat ziarului kuweitian 
„Al Watan" că inițiativa luată re
cent de organizația libaneză Amal 
de a ridica asediul asupra. taberelor 
de refugiati palestinieni din Liban 
reprezintă un pas pozitiv în direcția

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a avut noi 
convorbiri cu reprezentanții perma
nent! la O.N.U. ai Iranului si Iraku
lui. Potrivit agenției A.D.N.. in cen
trul discuțiilor s-au aflat probleme 
privind aplicarea rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate, care pre

Politica agresivă a Pretoriei accentuează 
tensiunea în Africa australă

Date care confirmă amploarea atacurilor declanșate 
împotriva Anqolei

LUANDA 27 (Agerpres). — Din 
noiembrie anul trecut, cind regimul 
rasist de la Pretoria a declanșat 
agresiunea impotriva Angolei. in 
sudul acestei țări acționează 30 000 
de soldați sud-africani dislocați in 
provinciile Cunene. Hila si Namibe 
—- a informat postul de radio ango
lez din Lubango. Potrivit acestei 
surse oficiale, trupele sud-africane 
au pătruns pe o distantă de 500 km 
in interiorul teritoriului angolez. In 
perioada de timp amintită, avioanele 
militare ale Africii de Sud au violat 
spațiul aerian al Angolei de 160 de 
ori, au întreprins 20 de raidurL de 
bombardament asupra pozițiilor an
goleze. Guvernul de la Pretoria a 
folosit 100 de avioane tactice de

cinema

starea uniunii
apelat la sprijinul forului legislativ 
in realizarea acestui obiectiv.

Referindu-se. intr-o declarație te
levizată, la mesajul prezidențial, li
derul majorității democrate din Se
nat. Robert Bird, a formulat critici 
la adresa politicii economice și so
ciale a actualei administrații, ară- 
tind că. în șapte ani de guvernare 
a acesteia. deficitele bugetare și 
dezechilibrele balanței comerciale au 
dus la pierderea de către S.U.A. a 
unor poziții importante pe piețele 
externe din întreaga lume. Referin- 
du-se la alte probleme acute care 
îi preocupă pe americani, senatorul 
democrat a subliniat că națiunea 
continuă să fie foarte divizată in 
privința politicii față de America 
Centrală. De asemenea^ el a relevat 
că indicele cate reflectă cel mai fi
del puterea și potențialul țării nu 
constă numai in numărul tancurilor 
și rachetelor de care dispune, ci și 
in calitatea sistemului de educație 
al acesteia.

La rindul său. președintele Came
rei Reprezentanților. Jim Wright, a 
criticat politica administrației da 
reducere continuă a fondurilor alo
cate programelor de ameliorare a 
sistemului educațional, exprimind 
îngrijorarea față de pregătirea gene
rațiilor viitoare.

publicane din Senat, candidat la în
vestitura partidului pentru funcția 
de președinte, a arătat că ..tratatul 
corespunde intereselor S.U.A.".

In cadrul audierilor din Comitetul 
pentru problemele forțelor armate 
al Senatului. ministrul apărării, 
Frank Carlucci, și președintele Co
mitetului șefilor de stat major, 
amiralul W. Crowe, au dat o apre
ciere pozitivă tratatului, exprirnin- 
du-și speranța că el va fi aprobat de 
Senat.

restabilirii relațiilor intre această 
Organizație si palestinieni.

BEIJING 27 (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al P. C. Chinez. 
Zhao Ziyang, a adresat președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P.. Yas
ser Arafat, o scrisoare in care se ex
primă sprijinul hotărit al P. C. Chi
nez. al guvernului și poporului chi
nez față de lupta dreaptă a poporu
lui palestinian pentru apărarea drep
tului său la existentă — a anunțat 
purtătorul de cuvînt al M.A.E. chi
nez. in cadi'ul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Beijing.

ROMA 27 (Agerpres). — Situația 
din Orientul Mijlociu nu poate fi so
luționată decit în mod global; in cen
trul ei trebuind să se afle problema 
palestiniană — a afirmat ministrul 
italian de externe. Giulio Andreotti,' 
într-o declarație făcută in Senat.

vede in esență încetarea ostilităților 
dintre cele două state. Purtătorul de 
cuvint al secretarului general al 
O.N.U. a informat că reprezentanți
lor Iranului și Irakului li s-a comu
nicat că. la o dată ce urmează să 
fie stabilită. Consiliul de Securitate 
se va intruni pentru noi consultări 
asupra situației din Golf.

luptă. 24 elicoptere si peste 1 000 
blindate.

LUANDA 27 (Agerpres). — For
țele armate ale Angolei au respins 
atacurile trupelor sud-africane agre
soare asupra orasuiui Quito Cuana- 
vale. situat in provincia Cuando Cu
bango — s-a anunțat oficial Ia 
Luanda. So menționează că unități 
sud-africane. estimate la 6 000 de 
militari, au asediat timp de mai 
multe zile localitatea Quito Cuana- 
vale. Riposta forțelor militare ale 
guvernului de La Luanda a fost deo
sebit de puternică, folosindu-se si 
aviația. In prezent, trupele armatei 
angoleze isi consolidează pozițiile in 
interiorul si in preajma localității 
Quito Cuanavale.

0 Secretul sistemului de alarmă : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Un anotimp fără nume — 18 ; 
(sala Atelier) : D-ale carnavalului — 
17,30
0 Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Gheorghi Badev (R. P. Bul
garia) — 18

• De Ia literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 16; 19
• Timp eroic pe plaiuri de legendă
— 16 ; O zi la București — 9; 11; 13; 
19 : SCALA (11 03 72)
9 Un drum pentru milenii — Trepte ; 
Pădureanca: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Un drum pentru milenii — Gene
ze. Cale liberă : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Ani eroici. Vulcanul stins — 17 ; 
19, Program de animație românească 
r- 9; LI; 13; 15: DOINA (16 35 38)
0 Simboluri. Unde ești copilărie : 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trepte de istorie. Drumul oaselor : 
VIITORUL (10 67 40) — 14,45; 17; 19
0 Un drum pentru milenii — Ultimul 
frac. Primăvara bobocilor : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Palatul soarelui pentru copii. Ac
țiunea „Autobuzul" : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
0 Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(13 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. FLAMURA (35 77 12) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
0 Misiune specială : LUCEAFĂRUL 
(1'5 87 67) — 8.30; 10.15; 12; 14; 16: 18;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Vînătorul de șerpi : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Miss Iugoslavia î LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Cucoana Chirița : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
0 Liceenii : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30: 15; 17; 19
0 Vulcanul stins: POPULAR (35 15 17) 
15; 17; 19
0 B.D. In alertă : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19

0 Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Victoria și-ai ei husar — 18
0 Teatrul „Lucia S tu rd za Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) ; Dimineață 
pierdută — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan 
— 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă (premieră ofi
cială) — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
0 Teatrul ..Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18.30
O Teatrul Gîulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  (13 13 00) : Cintă, ciocirlie 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
Mary Poppins — 11 ; Pistruiatul — 18 
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Poveste despre marionetă — 15
O Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului — 18,30
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ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via și al meu personal, inii este deosebit de plăcut să vă adresez 
calde felicitări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, impreună cu urările noastre sincere de fericire 
personală și multă sănătate, de noi și continue succese in activita
tea de inaltă răspundere ce o consacrați progresului și prosperității 
poporului român prieten.

Noi, in Iugoslavia, dăm o inaltă apreciere caracterului prietenesc 
el relațiilor, înțelegerii și încrederii dintre cele două țări ale noas
tre. consolidate și extinse in perioada de cind dumneavoastră vă 
aflați în fruntea Republicii Socialiste România și a Partidului Co
munist Român. Frecventele întîlniri pe care le-am avut cu dumnea
voastră in toată această perioadă au permis ca relațiile noastre să 
fie așezate pe baze principiale trainice și să dezvoltăm multilateral 
colaborarea reciprocă, in interesul popoarelor Iugoslaviei și Româ
niei. spre binele pă'cii, securității și progresului general în Balcani, 
în Europa și in lume.

LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere a
Excelenței Voastre, doresc să vă transmit cele mai calde felicitări.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vâ rog să primiți sincerele mele felicitări și bune urări eu pri
lejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

CARL XVI GUSTAF
Regele Suediei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmit, mult stimate domnule președinte, felicitările 
mele sincere, impreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire.

KURT WALDHEIM
Președintele federal al 

Republicii Austria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc fericita ocazie a zilei de naștere a Excelenței Voastre 
pentru a vă transmite sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări de „La mulți ani !“ în deplină sănătate și fericire.

HUSSEIN I
Regele Iordaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea aniversării zilei dumneavoastră de naștere este 
pentru noi un prilej deosebit de plăcut de a vă exprima cele mai 
călduroase felicitări, impreună cu cele mai sincere urări de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate mereu crescindă pentru 
poporul României.

Folosim această ocazie pentru a vă reînnoi expresia foarte înal
tei noastre considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, doresc să vă transmit salutările mele calde și prietenești, 
impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire. Devota
mentul dumneavoastră de o viață pentru cauza bunăstării și pros
perității poporului român și înțelepciunea dumneavoastră vor con
stitui. fără îndoială, ghidul trainic pentru Republica Socialistă 
România și poporul său.

Vă rog să acceptați asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele po
porului. al Comitetului Militar de Redresare Națională, al guvernu
lui guineez, precum și al meu personal, calde felicitări.

Cu acest prilej fericit vă rog să-mi permiteți să reafirm dorința 
noastră sinceră de a da noi dimensiuni relațiilor tradiționale de 
prietenie și cooperare existente între țările noastre.

Vă adresez urări de sănătate deplină, de fericire și bunăstare 
poporului român prieten și vă rog să primiți, domnule președinte, 
asigurarea considerației mele celei mai inalte.

General LANSANA CONTE
Președintele Comitetului Militar 

de Redresare Națională, 
Șef al statului.

Președintele Republicii Guineea

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, 
vă acfresez. Excelență, cele mai cordiale felicitări și cele mai bune 
urări in numele guvernului și poporului liberian, al doamnei Doe 
și al meu personal.

Urez Excelenței Voastre, sănătate deplină, viață îndelungată șt 
fericire personală, iar guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România pace și prosperitate continuă.

Exprim dorința ca relațiile statornicite între țările și popoarele 
noastre, caracterizate în mod fericit prin cordialitate și respect re
ciproc, să se întărească continuu.

Cu cele mai alese sentimente de stimă și inaltă considerație,

SAMUEL K. DOE
Președintele Republicii Liberia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului Republicii Federale Nigeria 
și al meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa cele mai 
bune urări și sincere felicitări cu fericitul prilej al celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de 'naștere — 26 ianuarie 1983.

Guvernul și poporul nigerian mi se alătură in a vă ura viață 
îndelungată și sănătate deplină pentru a continua să slujiți țara 
și poporul dumneavoastră și să le conduceți pe calea progresului, 
prosperității și fericirii.

Exprim dorința fierbinte ca legăturile de prietenie care unesc 
țările și popoarele noastre să continue să se întărească spre binele 
reciproc.

Vă rog să acceptați asigurarea înaltei mele considerațiuni.

General IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Președintele Republicii, 

Comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericitei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai sincere și cor
diale felicitări, impreună cu cele mai bune urări de multă sănătate 
și fericire personală, de progres continuu și bunăstare pentru po
porul român prieten.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului mozambican. al partidului FRELIMO și în 
numele meu personal, vă adresez dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. felicitările noastre cele mai călduroase și fră
țești cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, care se sărbătorește la 26 ianuarie 1988.

Militant consecvent și luptător neobosit pentru libertatea po
poarelor, mare prieten al poporului mozambican, dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați bucurat întotdeauna de 
simpatia și admirația noastră.

Sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, poporul frate al Repu
blicii Socialiste România a știut să consolideze permanent temeliile 
patriei sale socialiste prospere.

Personalitatea dumneavoastră marcantă constituie astăzi o mîn- 
drie pentru poporul român și pentru popoarele care luptă împo
triva imperialismului și politicii de apartheid.

Cu fericitul prilej al celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, vă exprim, scumpe tovarășe, sincere urări de 
sănătate și viață lungă.

Folosesc această ocazie pentru a reînnoi încă o dată voința sin
ceră de a adinei continuu relațiile noastre de prietenie frățească, 
de solidaritate militantă și de cooperare exemplară care consoli
dează legăturile tradiționale ce unesc de mult timp popoarele, 
partidele și statele noastre.

Cu multă considerație.

JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FRELIMO. 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă transmit 
cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului român progres și prosperitate.

Colonel MOAMMER AL-KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 

a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU -
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. îmi face deosebită 

plăcere să vă adresez, personal, cele mai cordiale felicitări, 
dorindu-vă multă sănătate și fericire, iar poporului român prieten, 
continuu progres și bunăstare.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
In această zi in care România sărbătorește aniversarea zilei 

dumneavoastră de naștere, permiteți-mi să mă alătur și eu și să 
vă rog să primiți urările mele cele mai sincere pentru persoana 
dumneavoastră, pentru succesul înaltei dumneavoastră misiuni, 
pentru fericirea și prosperitatea poporului român, care este dintol- 
deauna legat de Franța printr-o prietenie profundă.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 
considerațiuni.

ALAIN POHER
Președintele Senatului 

Republicii Franceze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă rog să primiți cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a 

70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Al dumneavoastră, cu respect,

NOBORU TAKESHITA
Președintele 

Partidului Liberal Democrat 
din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării a 70 de ani de viată îmi este foarte plăcut 
să vă transmit felicitările mele si cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală.

Entuziasmantele idei asupra dezarmării nucleare si convențio
nale pe care le-ați exprimat la recenta Conferință Națională a 
partidului dumneavoastră coincid total cu poziția Partidului Revo
luționar Instituțional. împărtășim ideea că cursa înarmărilor con
stituie pericolul fundamental al menținerii păcii si securității 
mondiale.

Reuniunea crupului celor șase care are loc în aceste zile la 
Stockholm — Suedia, in care Mexicul este deosebit de activ, caută 
posibile alternative pehtru solutionarea problemei înarmărilor.

Reinnoindu-vă dumneavoastră si poporului român urările me’e 
de progres și bunăstare, vă exprim considerația cea mal distinsă.

Democrație și dreptate socială .'

JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ
Președintele Comitetului Executiv Național 

al Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele partidului și al meu personal, vă adresez cele mai 
calde urări.

REMY GIACOMINI
Președintele Partidului Socialist Sanmarinez

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea să vă transmit felicitări cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Toți cetățenii din Costa Rica sărbătoresc această zi cu mare 
satisfacție și vă transmit dumneavoastră și întregului popor român 
felicitări pentru succesele deosebite in dezvoltarea noii societăți 
românești, ia obținerea cărora un rol hotăritor l-a avut activitatea 
dumneavoastră îndelungată și laborioasă.

Cu deosebită stimă.

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Partidului Eliberării Naționale 

din Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei. dumneavoastră de 
naștere, imi este deosebit de plăcut să vă transmit, dumneavoastră 
și familiei dumneavoastră, urările mele cordiale de sănătate și 
fericire și să evoc contribuția dumneavoastră esențială lâ cauza 
destinderii și dezarmării in lume, și îndeosebi in Peninsula 
Balcanică.

ANDREAS PAPANDREU
Primul-ministru al Greciei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, permite

ți-mi să vă adresez, in numele partidului nostru și al meu personal, 
cele mai bune urări de sănătate și succese in activitatea dumnea
voastră.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi din toată 
Inima pentru urările ce mi le-ați făcut și pentru a vă reconfirma 
interesul nostru pentru dezvoltarea de relații de prietenie și cola
borare între cele două țări ale noastre și intre Partidul Comunist 
Italian și Partidul Comunist Român.

Cu multă cordialitate,
ALESSANDRO NATTA

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

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

naștere, vă adresez felicitări din inimă. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și succes in activitatea pe care o desfășurați in 
fruntea Partidului Comunist Român.

Imi exprim, totodată, dorința ca relațiile de cooperare dintre 
Partidul Comunist Japonez și Partidul Comunist Român să se dez
volte pe mai departe, pentru atingerea importantelor obiective În
scrise in declarația noastră comună din aprilie 1987.

KENJI MIYAMOTO
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Japonez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

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

naștere, vă transmit cordiale salutări și urări de sănătate, fericire 
personală și succese in activitatea de inaltă răspundere pe care o 
desfășurați in conducerea partidului comunist și a statului român.

ALVARO CUNHAL
Secretar general

al Partidului Comunist Portughez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă adresez salutări comuniste frățești cu prilejul celei de-a 70-a 

aniversări a zile;, dumneavoastră de naștere, impreună cu cele mai 
bune urări de succes th construirea pe mai departe a socialismului 
in Republica Socialistă România.

Vă doresc multă sănătate.
AI dumneavoastră,

GORDON McLENNAN
Secretar general al Partidului Comunist 

din Marea Britanie

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe și prietene.
Este o plăcere pentru mine, amintindu-mi de solidaritatea 

dumneavoastră mereu activă față de comuniștii spanioli, să vă 
felicit cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.

Vă doresc, cu această ocazie, multă sănătate și succes in activi
tatea dumneavoastră.

SANTIAGO CARRILLO
Președintele

Partidului Muncitorilor din Spania — 
Unitatea Comunistă

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 rugăm să primiți sincerele noastre salutări frățești.

încă din tinerețe v-ați dedicat viața cauzei mișcării revoluțio
nare a clasei muncitoare in lupta pentru pace și socialism, pentru 
viitorul patriei dumneavoastră — o Românie independentă și 
socialistă.

Ați avut un rol important în lupta de eliberare de sub fascism, 
în eradicarea înapoierii, in construirea unei societăți noi. De aceea, 
vi s-au incredițat. cele mai inalte posturi de incredere în condu
cerea partidului și statului român.

Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la dezvoltarea 
relațiilor frățești dintre partidele noastre și dorim ca acestea să 
fie continuate și în viitor.

Acest fapt are o însemnătate primordială în lumea de astăzi, 
în care toate forțele trebuie să se unească pentru a asigura supra
viețuirea omenirii în condiții de pace, de dezarmare și de pro
gres social.

Vă dorim viață îndelungată în lupta pentru cauza noastră 
comună, multă sănătate și fericire.

Cu salutări tovărășești,
OLE SOHN

Președintele
Partidului Comunist din Danemarca

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere imi este deosebit de plăcut să vă transmit, in numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Libanez, precum și al meu 
personal, cele mai bune urări de sănătate și viată indelungată, de 
supeese tot mai mari in activitatea ce o desfășurați in slujba po
porului român prieten. în îndeplinirea mărețelor obiective pe care 
și le-a propus pentru dezvoltarea tot mai amplă a construcției 
socialiste.

Sînt fericit să vă pot exprima din nou sentimentele noastre de 
prietenie deosebită pentru contribuția activă și rolul dumneavoastră 
personal în lupta ce se desfășoară pe plan mondial pentru pace, 
dezarmare, progres și libertate.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere poziției Româ
niei de apărare a independenței și unității Libanului, de sprijinire 
a dezvoltării sale democratice, cit și acțiunilor ferme pentru găsirea 
unei soluții juste crizei din Orientul Mijlociu, pe baza retragerii 
complete și necondiționate a Israelului din teritoriile arabe ocu
pate. pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace, 
sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, reprezentantul unic și legitim al poporului arab palestinian.

Dind o inaltă prețuire succeselor remarcabile obținute de po
porul român, precum și contribuției dumneavoastră deosebite la 
înfăptuirea acestora, ne exprimăm convingerea că relațiile noastre 
se vot*  dezvolta și adinei in continuare, in interesul întăririi prie
teniei și colaborării dintre popoarele României și Libanului.

Cu cele mai calde salutări tovărășești,

GEORGES HAOUI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte.
Sint deosebit de bucuros să vă adresez cele mai cordiale felici

tări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră da 
naștere..

Comunitatea internațională folosește această fericită ocazie pen
tru a onora acțiunea dumneavoastră neobosită pentru salvgardarea 
și consolidarea păcii și securității internaționale, precum și pentru 
întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite.

Vă transmit, stimate tovarășe președinte, urări de sănătate și 
energie in activitatea dumneavoastră viitoare consacrată păcii șl 
înțelegerii intre popoare.

PETER FLORIN
Președintele Adunării Generala 
a Organizației Națiunilor Unita

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe secretar general și președinte drag.
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere, imi face plăcere să vă transmit dumneavoastră 
personal. Partidului Comunist Român. Guvernului Republicii So
cialiste România și poporului român prieten, in numele poporului 
arab palestinian, al membrilor Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei și al meu personal, cele mai calde 
și sincere felicitări și cele mai alese urări tovărășești de sănătate 
și putere de muncă, in fruntea țării dumneavoastră prietene, anga
jată pe calea realizării aspirațiilor de dezvoltare socialistă, de pro
gres și bunăstare socială.

Marcarea de către poporul român a acestui fericit prilej con
stituie expresia dragostei, respectului și devotamentului său față 
de dumneavoastră, a înaltei aprecieri pe care o acordă operei și 
vieții dumneavoastră dedicate luptei continue pentru garantarea 
libertății, independenței și demnității sale. Aceste manifestări 
demonstrează, totodată. încrederea deosebită pe care poporul român 
o are in dumneavoastră și dorința fierbinte de a-1 conduce pe mal 
departe spre noi realizări pe calea construcției socialiste, a pro
gresului, bunăstării și propășirii sale. Vă felicităm pentru această 
incredere și felicităm poporul român pentru aniversarea zilei 
dumneavoastră de.naștere.

Doresc să folosesc și această aleasă ocazie pentru a vă exprima 
înalta apreciere și mulțumirile noastre profunde pentru poziția 
principială și de ferm sprijin față de lupta justă a poporului pa
lestinian. sub conducerea’ Organizației pentru Eliberarea Palestinei 
— reprezentantul său legitim și unic — față de. revoluția palesti
niană și insurecția populară din teritoriile noastre impotriva ocupa
ției israeliene. pentru eliberarea patriei sale de sub jugul opresiu
nii, pentru redobindirea drepturilor naționale inalienabile, inclusiv 
dreptul la reintoarceie. autodeterminare și crearea statului palesti
nian independent.

Doresc, de asemenea, să vă exprim mindria și satisfacția noastră 
deosebită față de relațiile strînse și raporturile trainice de prietenie 
și solidaritate militantă existente între Organizația pentru Elibera
rea Palestinei și România socialistă, intre popoarele palestinian și 
român prietene. Vă reafirmăm, totodată, grija noastră pentru 
întărirea și dezvoltarea acestor relații. în interesul comun al po
poarelor noastre și spre realizarea aspirațiilor lor spre progres, 
propășire, bunăstare și pace justă.

Reinnoindu-vă caldele noastre felicitări, vă dorim multă sănăta
te și_ fericire personală, succes deplin luptei Partidului Comunist 
Român, bunăstare și progres poporului român pric.en, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă și curajoasă.

Revoluție pină Ia victorie 1
Cu urările mele cele mai bune.
Al dumneavoastră frate, 1 ,

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandantul general

al Forțelor Revoluției Palestiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe secretar general.
Cu ocazia celei de-a 7U-a aniversări a zilei dumneavoastră dș 

naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară, in numele 
Comitetului Central al S.W.A.P.O.. în numele poporului luptător 
namibian. precum si in numele meu personal, doresc să vă transmit 
tovarășe secretar general, salutări si felicitări cu ocazia acestei 
deosebite sărbători.

Noi. cei din mișcarea de eliberare națională, sîntem pe deplin 
recunoscători pentru spriiinul politic si diplomatic acordat de Parti
dul Comunist Român, sub conducerea dumneavoastră dinamică, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comu
nist Român, poporului namibian condus de S.W.A.P.O.. pentru a 
lupta și a se elibera de sub jugul colonialismului, imperialismului, 
rasismului si dominației străine.

Vă dorim, tovarășe Nicolae Ceaușescu. sănătate deplină, putere 
sporită’si viată îndelungată pentru a conduce in continuare poporul 
român spre prosperitate economică si un viitor fericit.

Vă rog să primiți, stimate tovarășe secretar general, asigurările 
considerației și stimei mele celei mai inalte.

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte.
Am onoarea să vă exprim urările Comitetului Național Executiv 

al Congresului Național African și să vă adresez calde felicitări cu 
prilejul zilei dumneavoastră de naștere.

Acest fericit eveniment coincide, de asemenea, cu aniversarea 
a peste 55 de ani de activitate politică în lupta pentru libertate și 
transformări revoluționare in România. Contribuția dumneavoastră 
la aceste eforturi eroice a avut un impact și în afara granițelor 
țării dumneavoastră, situindu-vă printre conducătorii de stat de 
prestigiu ai lumii în care trăim.

Sîntem incredințați că vom beneficia In continuare dc sprijinul 
dumneavoastră, tovarășe președinte, in lupta pe cate o ducem 
pentru înlăturarea din țara noastră, din regiunea australă și din 
intreaga lume a sistemului criminal de apartheid. Sintem siguri de 
victoria comună asupra acestui sistem cu convingerea că servim 
astfel obiectivului extinderii frontierelor libertății și justiției inter
naționale și aducem o contribuție însemnată la pacea lumii și 
reducerea tensiunilor internaționale.

Cu ocazia aniversării' vă dorim incă o dată, tovarășe președinte, 
multă sănătate, fericire personală și succes in activitatea dumnea
voastră.

Vă rugăm să primiți asigurările înaltei noastre considerații 
revoluționare.

OLIVER TAMBO
Președintele 

Congresului Național African

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Am deosebita bucurie de a vă transmite cele mai călduroase fe
licitări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară.

Cunoaștem angajarea dumneavoastră, incă din fragedă tinerețe, 
in lupta impotriva imperialismului, a reacțiunil, pentru indepen
dența României, pentru progres, socialism și pace. Ceea ce a mar
cat această indelungată și continuă activitate a fost credința dum
neavoastră de nezdruncinat in principiile marxist-leniniste, pre
cum și voința fierbinte de a învinge toate dificultățile.

Puteți fi mindru. și cu dumneavoastră toți comuniștii, de re
zultatele pe care le-ați obținut, care sint in folosul poporului ro
mân, al idealurilor noastre comuniste.

Vă uram viață indelungată, sănătate, noi și multe succese. 
Primiți îmbrățișările noastre frățești.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Progresului 

și Socialismului din Maroc,
ALI YATA

Secretarul general
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ÎNALTĂ APRECIERE INTERNAȚIONALA fl OPEREI Șl ACTIVITĂȚII 
REVOLOTIONARE ALE PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI SOCIALISTE

Apariția în Japonia a volumului:

„Inițiative de pace ale României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu"

Manifestări omagiale 
în numeroase țări ale lumii

TOKIO 27 (Agerpres). - Reflectînd interesul larg existent in cercurile 
politice și în opinia publică niponă față de personalitatea proeminentă și 
activitatea strălucită ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de contribu
ția sa excepțională la cauza înțelegerii, cooperării- și păcii internaționale, 
în Japonia a apărut volumul „Inițiative de pace ale României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu", publicat de prestigioasa editură „Kobun- 
sho" din Tokio. Lucrarea, editată în condiții grafice excelente, înmănun
chează ample selecțiuni din cuvîntările și scrierile conducătorului parti
dului și statului nostru consacrate problemelor păcii și cooperării inter
naționale, definirii căilor și modalităților practice de soluționare viabilă 
și eficientă a marilor probleme care confruntă omenirea contemporană.

Tn PREFAȚA lucrării, semnată 
de OSAMU INABA, membru al 
Camerei Reprezentanților a Die
tei japoneze. președintele Ligii 
parlamentare de prietenie Japo- 
nia-Romănia. sint evidențiate ca
racterul atotcuprinzător, științific 
și novator, profunzimea și realis
mul concepției de politică externă 
elaborate și promovate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Lumea 
contradictorie de astăzi — sub
liniază autorul prefeței — i 
sc infățișează președintelui 
Nicolae Ceaușescu asemenea unei 
mări involburate. în expuneri de 
referință, președintele României a 
vorbit pe larg despre tensiunile ce 
o caracterizează : economice, poli
tice, ideologice, morale și militare. 
Dar a vorbit și despre forțele care 
acționează fără incetare pentru a 
se pune capăt acestor tensiuni. 
Și convingerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu este că acum se 
impune să fie intensificată lupta 
pentru izolarea și anihilarea for
țelor care acționează in direcția 
încordării și războiului ; numai 
prin întărirea unității popoarelor 
— această mare putere a lumii 
contemporane, fără arme și fără 
armate, dar cu o mare capaci
tate de influențare a cursului 
vieții internaționale —■ rațiunea 
poate să triumfe. Președintele 
Nicolae Ceaușescu pledează pentru 
o politică nouă in problemele 
păcii și războiului. Doctrina sa por
nește de la argumente istorice.

Punînd in relief locul central pe 
care problematica opririi cursei 
înarmărilor și realizării dezarmării, 
in primul rind a dezarmării nuclea
re, a apărării dreptului sacru al 
popoarelor, al tuturor oamenilor de 
pe planeta noastră Ia viață, la 
pace. îl ocupă in ansamblul con
cepției de politică externă a pre
ședintelui României, care a formu
lat teza, de o excepțională valoare 
teoretică și practică, potrivit că
reia apărarea păcii reprezintă in 
zilele noastre sarcina fundamenta
lă. prioritară a întregii umanității. 
Osamu Inaba continuă : ,,Impera
tivul unei politici noi. mai îndrăz
nețe, revoluționare chiar. în solu
ționarea problemelor mondiale 
constituie unul dintre fundamen
tele doctrinei Ceaușescu. Se por
nește de la ideea că problemele 
actuale ale vieții internaționale pot 
și trebuie să fie soluționate intr-un 
mod nou. iar forța Ce poate să de
termine schimbarea cursului eve
nimentelor. realizarea unei lumi a 
dreptății, a libertății și indepen
denței. a păcii o constituie unitatea 
tuturor popoarelor".

Evidențiind valoarea deosebi
tă a conceptului președintelui 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căruia 
..securitatea reală nu poate fi asi
gurată decit printr-o dezarmare 
reală", autorul prefeței arată : 
..Acesta este motivul esențial 
pentru care inițiativele de pace 
ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu sint racordate 
la o tematică largă a . dezarmării, 
de la interzicerea experiențelor 
nucleare la eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa ; de la prevenirea extinde

rii cursei Înarmărilor in spațiul 
cosmic la lichidarea armelor nu
cleare pînă la sfrrșitul acestui se
col, de la ipterzicerea armelor chi
mice, a armelor radiologice. a al
tor arme de distrugere in masă la 
acordarea de garanții de securitate 
țărilor care nu sint posesoare de 
astfel de arme. România consideră 
că. in aceste direcții, mari răspun
deri revin forurilor internaționale, 
Organizației Națiunilor Unite, care 
trebuie să-și intensifice activitatea 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale. pentru adoptarea de mă
suri eficiente, inclusiv în domeniul 
armamentelor clasice și al efecti
velor militare, să acționeze pentru 
reducerea bugetelor militare".

Contribuția activă la asigurarea 
păcii in lume este unul dintre o- 
biectivele de prim ordin ale poli
ticii externe a României, ale acti-, 
vitătii pe plan internațional pe 
care o desfășoară președintele 
Nicolae Ceaușescu — se subliniază 
in continuare in prefața lucrării. 
La baza acestui obiectiv se află 
convingerea fermă, fundamentată 
pe realitățile lumii contemporane, 
că pacea nu vine de la sine, că ea 
poate fi asigurată numai prin 
lupta tuturor popoarelor, intr-o 
strinsă unitate, prin contribuția 
tuturor ’ statelor, inclusiv a celor 
mici și mijlocii. Numai pe această 
cale pericolul unui nou război 
mondial, care s-ar transforma în 
mod inevitabil intr-un holocaust 
nuclear, poate fi evitat. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a propus 
poporului său. de la tribuna Marii 
Adunări Naționale, in numele inte
reselor supreme ale țării, ale apă
rării valorilor civilizației univer
sale. să-și intensifice lupta pentru 
dezarmare și pace. A propus ca 
România să dea un exemplu lumii 
întregi și să fie cea dinții care să 
treacă, in mod unilateral, lă redu
cerea cu cinei la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor 
militare. Această propunere a fost 
aprobată de întregul popor român 
in cadrul unui referendum națio
nal. La baza acestei generoase ini
țiative românești, primită cu viu 
interes de către o serie de guverne, 
de numeroși oameni politici, de 
cercurile largi ale oamenilor de 
știință și cultură, de opinia publi
că mondială, se află imperativul 
suprem al păcii.

In incheiere. autorul prefeței jși 
exprimă convingerea că volumul 
publicat in Japonia va contribui la 
mai buna cunoaștere a gindirii po
litice și a acțiunilor practice ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
puse neabătut in slujba idealurilor 
nobile ale ințelegerii șl păcii între 
popoare. ..Prezentul volum repre
zintă o dovadă concludentă a fap
tului că România se situează, prin 
propunerile realiste pe care le a- 
vansează. pe poziții dintre cele 
mai constructive".

Textele selectate din cuvintările. 
declarațiile, interviurile și alte 
luări de poziție ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu in marile pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale sint organizate in capitole 
tematice purtind titluri semnifica
tive : „Dreptul la pace, dreptul la 

viață" ; „în numele rațiunii" ; 
„Obiectivul prioritar — Europa" ; 
„Lumea fără arme și fără răz
boaie" ; „Dezarmarea — condiție 
fundamentală a dezvoltării".

Parcurgerea celor peste 300 de 
pagini ale volumului „Inițiative de 
pace ale României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu" permite 
cititorului japonez să cunoască ca
racterul multidimensional, profund 
științific și realist al teze
lor și abordărilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind proble
matica de importanță cardinală a 
dezarmării și păcii, pozițiile, ini
țiativele și demersurile sale de 
excepțională valoare vizind edifica
rea unei păci autentice. durabile 
pe planeta noastră.

Volumul se.deschide cu portretul 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
include, de asemenea, imagini ilus- 
trind aspecte semnificative ale ac
tivității șefului statului român, atit 
in România, cit și in străinătate.

Lansarea oficială a volumului a 
avut loc la Tokio, in cadrul unei 
festivități la care au participat 
ISUO OGATA, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. Japonez, CHI- 
SATO TATEBAIASHI, membru 
al Comitetului Central Executiv al 
P. S. Japonez. OSAMU INABA, 
membru al Camerei Reprezentan
ților a Dietei, președintele Ligii 
parlamentare de prietenie Japonia- 
România, SHIGA SETSU. membru 
al Dietei japoneze, secretar gene
ral al Ligii parlamentare de prie
tenie Japonia-România, SHOICIII 
TANAKA, vicepreședinte al Comi
tetului economic Japonia-România, 
prof. univ. TAKESHI SHIMMURA, 
președintele Asociației de priete
nie Japonia-România. membri ai 
Dietei, membri ai conducerii prin
cipalelor partide, personalități ale 
vieții politice, economice și cultu
rale, reprezentanți de frunte ai 
cercurilor de afaceri și ai mijloace
lor de informare in masă.

Personalitățile care au luat cu- 
vîntul în cadrul ceremoniei au evi
dențiat semnificația deosebită a 
apariției in limba japoneză a 
volumului președintelui 
Nicolae Ceaușescu. apreciind că 
acesta cuprinde idei deosebit do 
valoroase in problemele dezarmării 
și păcii. A fost subliniată contribu
ția deosebită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
politicii externe independente a 
României. orientată consecvent 
spre dezvoltarea relațiilor politice 
și economice cu toate statele lumii, 
fără deosebire de sistemul lor so
cial-politic. A fost reliefată, de ase
menea, importanța faptului că, 
prin apariția acestei lucrări, citi
torii niponi vor avea posibilitatea 
să cunoască nemijlocit ideile de 
excepțională însemnătate ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
problemele de importanță crucială 
ale opririi cursei înarmărilor, ale 
realizării dezarmării, cu prioritate 
a dezarmării nucleare*,  in scopul 
eliminării riscului unei conflagrații 
nucleare pustiitoare și al salvgar
dării păcii intregii lumi.

în cuvintul său, OSAMU INABA, 
autorul prefeței volumului, și-a ex
primat deosebita satisfacție in le
gătură cu apariția acestei cărți in 
Japonia, arătind că evenimentul 
dobîndește o profundă semnifica
ție cu prilejul sărbătoririi ce
lei de-a 70-a aniversări a zi
lei de naștere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Evocînd cu deosebită plăcere 
faptul că. in 1985. a avut onoarea 
de a fi primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu — aflindu-.se la 
București in fruntea unei delegații 
parlamentare japoneze — vorbito-

rul a dat o înaltă apreciere activi
tății neobosite desfășurate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentru 
propășirea României, pentru in
staurarea unor raporturi noi, de 
conlucrare reciproc avantajoasă, de 
înțelegere, prietenie și pace intre 
popoare.

La rindul său, prof. univ. TA
KESHI SHIMMURA a declarat : 
„Apreciez in mod deosebit și salut 
din. inimă apariția in Japonia a lu
crării consacrate gindirii președin
telui Nicolae Ceaușescu privind 
pacea și dezarmarea. Fac acest lu
cru in calitate de intelectual japo
nez, pentru mesajul său înalt uma
nist. Fac acest lucru pentru che
marea pe care cartea o adresează 
lumii în vederea lichidării mijloa
celor de purtare a răboiului. și 
înainte de toate a armelor nuclea
re. Iar această chemare are o deo
sebită rezonanță aici, in Japonia, 
țara care a trăit tragedia a două 
bombardamente atomice. Am vizi
tat in mai multe rinduri România. 
Mi-am dat seama că poporul ro
mân dorește sincer pacea și înțe
legerea internațională, iar pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
un fidel interpret al sentimentelor 
și voinței poporului român".

în cuvintul său. TAKESO SHI- 
MODA, fost ambasador al Japoniei 
la București, a relevat : în activi
tatea mea de ambasador in Româ
nia am remarcat politica indepen
dentă promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu pe plan inter
național. De asemenea, pe plan 
intern, politica promovată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a dus 
la o remarcabilă dezvoltare indus
trială a României.

Pentru poporul japonez, iubitor 
de pace, publicarea in Japonia a 
cărții președintelui României este 
un eveniment deosebit. Neîndoiel
nic. volumul apărut in editura 
„Kobunsha" — a spus Shimoda — 
va contribui la adincirea înțelegerii 
dintre cele două țări și popoare, la 
dezvoltarea in continuare a relații
lor dintre Japonia și România pe 
multiple planuri.

Festivitatea de lansare a volu
mului s-a constituit intr-un 
cald omagiu adus personalită
ții și activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, contribuției sale 
de maximă valoare la eforturile 
pentru materializarea aspirațiilor 
de înțelegere, colaborare și pace 
ale tuturor popoarelor de pe pla
neta noastră.

Continuă in diferite țâri ale lumii manifestările consacrate aniver
sării zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară 
a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Acestea se constituie in grăitoare mărturii ale aprecierii de care se 
bucură politica internațională a României in sprijinul rezolvării con
structive a marilor probleme ale umanității. demersurile și inițiativele 
președintelui' Nicolae Ceaușescu pentru dezarmare, pace,, pentru lichi- 
'darea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale. Sint. puse in evidență transformările ample ce au avut loc 
în societatea românească in perioada scursă de la istoricul Congres al 
IX-lea. rolul determinant al secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in elaborarea și în
făptuirea politicii de continuă dezvoltare economico-socială a țării, de 
ridicare permanentă a nivelului de trai material și spiritual al po
porului.

HARARE 27 (Agerpres). — În 
capitala Republicii Zimbabwe au 
fost prezentate in cadrul unei 
manifestări omagiale activita
tea revoluționară' a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, contribuția sa 
hotăritoare la dezvoltarea multila
terală a României.

Luind cuvintul. senatorul Joseph 
Culverwell, ministrul invățămintu
lui superior al Republicii Zimbab
we, a rugat să fie transmise pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu calde 
urări de sănătate și fericire, însoți
te de urări de prosperitate pentru 
poporul român.

Exprimind sentimente de profun
dă gratitudine pentru sprijinul 
acordat de România, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu luptei pentru 
libertate și independență națională 
a poporului Zimbabwean, vorbito
rul a arătat : Sprijinul acordat, so
lidaritatea militantă a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân au constituit fără îndoială 
factori de cea mai mare importan
ță in desfășurarea procesului revo
luționar de decolonizare și elibera
re națională in Zimbabwe. Pe bună 
dreotate. în sufletele și mințile a 
numeroși cetățeni, președintele 
Nicolae Ceaușescu este socotit erou 
al eliberării naționale a poporului 
Zimbabwean. Este firesc deci — a 
subliniat Joseph Culverwell — ca 
Partidul Z.A.N.U. și Republica 
Zimbabwe să fie alături de Parti
dul Comunist Român, de România 
in omagierea unei personalități 
marcante a lumii contemporane, 
ctitorul României socialiste de as
tăzi, președintele Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte reprezentanți ai 
M.A.E. și ai altor ministere, pre
ședinți ai unor organizații indus
triale și miniere, consilieri ai mu
nicipalității Harare, ofițeri su
periori. redactori-șefi ai principale
lor cotidiane, reprezentanți ai stu- 

'diourilor naționale de radio și te
leviziune.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o adunare 

I festivă.
În alocuțiunile rostite au fost 

subliniate pe larg rolul determi
nant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in opera de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in țara noastră, 
realizările fără precedent ale po
porului român în perioada ce a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. contribuția președintelui 
României la soluționarea proble
melor majore ale contemporanei
tății. la făurirea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și cooperării intre na
țiuni.

Cu acest prilej, a fost organizată 
o expoziție de carte cuprinzind la 
loc de cinste lucrări din gindirea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte activiști de partid 
și de stat, alte persoane oficiale, 
oameni de cultură și artă, repre
zentanți ai presei.

HAVANA 27 (Agerpres).- — La 
Școala centrală pentru pregătirea 
cadrelor sindicale din Havana a 
avut loc o adunare festivă. în alo
cuțiunile rostite cu acest prilej au 

fost evidențiate marile realizări ale 
României socialiste in perioada de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, de 
cind in fruntea partidului și 
a statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A fost inaugurată, cu această 
ocazie, o expoziție documentară de. 
fotografii infățișind succesele obți
nute de poporul român în „Epoca 
Nicolae - Ceaușescu".

La manifestare au participat re
prezentanți ai Departamentului ge
neral de relații externe al C.C. al 
P. C. din Cuba, ai Institutului cu
banez de prietenie cu popoarele, 
cadre didactice și cursanți cubanezi 
și străini.

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a fost vernisată o 
expoziție de fotografii oglindind 
momente rșvelatoare din viața 
și activitatea revoluționară ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
realizările de seamă obținute de 
poporul român in construcția socia
listă, îndeosebi după istoricul Con
gres al IX-lea.

în cadrul unui stand de 
carte, au fost expuse opere 
din gindirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezenți Bugîn Dejid, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M.. Cioinorin 
Șuren, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, alte persoane oficiale, 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Ulan Bator.

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presă 
organizate in capitala Etiopiei a 
fost reliefat locul deosebit ce-1 
ocupă aniversarea de la 26 ianuarie 
in conștiința și viața poporului ro
mân. Au fost școase in evidență 
contribuția hotăritoare a secretaru
lui general al partidului la făurirea 
României socialiste moderne, gran
dioasele realizări obținute de po
porul român în cele peste două de
cenii de cind în funcția supremă de 
partid și de stat se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. realizări ce au 
transformat din temelii înfățișarea 
patriei.

Un loc deosebit a fost rezervat 
punerii in lumină a rolului 
proeminent pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu il are astăzi in 
viața internațională, aportului său 
efectiv la soluționarea marilor pro
bleme cu care este confruntată 
omenirea, la instaurarea unui cli
mat de pace și destindere in lume.

Participanții au ținut să-și expri
me admirația față de realizările 
epocale ale poporului român în 
toate sferele activității economico- 
sociale. față de politica activă și 
principială desfășurată de România 
socialistă pe arena internațională.

Au luat parte reprezentanți ai 
unor organe și instituții centrale de 
partid și de stat, ai principalelor 
mijloace de informare în masă din. 
Etiopia, membri ai corpului diplo
matic acreditați la Addis Abeba.

HANOI 27 (Agerpres). — La 
Hanoi a fost organizată o manifes
tare omagială.

In cadrul unei expoziții de carte 
au fost prezentate volume din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, apărute 
in țară și peste hotard. in limba 
română și in limbi de largă circu
lație.

A fost deschisă, de asemenea, o 
expoziție documentară de foto
grafii. ilustrind evenimente din 
viața și activitatea revoluționară 
ale secretarului general al P.C.R.

A fost prezentată o expunere în 
care a fost evidențiată activitatea 
internă și internațională desfășu
rată de conducătorul României.

Au participat Nguyen Dy Nien, 
adjunct al ministrului de externe, 
Le Xuan Dong. adjunctul șefului 
Secției propagandă din cadrul C.C. 
al P. C. Vietnamez, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, ziariști.

COPENHAGA 27 (Agerpres). — 
în cadrul unei manifestări ' oma
giale, la Copenhaga a fost deschi
să o expoziție documentară de fo
tografii, care ilustrează marile rea
lizări obținute de poporul român în 
anii construcției socialiste. îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al 
partidului. A fost prezentat, de 
asemenea, un concert de muzică 
românească.

La manifestare au participat re
prezentanți ai M.A.E. danez, perso
nalități ale vieții politice, oameni de 
afaceri. , ambasadori acreditați Ia 
Copenhaga, membri ai Asociației 
România—Danemarca.

RABAT 27 (Agerpres). — Activi
tatea neobosită a președ'ntelul 
Nicolae Ceaușescu dedicată propă
șirii patriei și bunăstării poporu
lui. asigurării unui climat de pace, 
securitate și colaborare între na
țiuni a fost omagiată în cadrul 
unei reuniuni.a oamenilor de afa
ceri marocani, parteneri comerciali 
ai întreprinderilor românești de co
merț exterior, organizată în orașul 
marocan Casablanca. A fost eviden
țiat. totodată, rolul determinant al 
hotărîrilor adoptate cu prilejul în- 
tilnirilor la nivel înalt româno-ma- 
rocane pentru dezvoltarea cola
borării economice multilaterale șl 
fructuoase intre România Și Maroc.

Luind cuvintul. Abdelhamid 
Mikou. secretar general al Asocia
ției marocane a industriilor textile, 
a exprimat, in numele particlpan- 
ților, sentimente de aleasă recu
noștință pentru atenția acordată de 
președintele Nicolae Ceaușescu re
lațiilor economice româno-maroca- 
ne, care, beneficiind de climatul de 
stimă și prietenie ce caracterizea
ză ansamblul raporturilor bilate- 
râie, cuposc an de an un curs as- 
cendent, servind intereselor celor 
două țări și popoare.

PHENIAN 27 (Agerpres). — La 
cinematograful central „Tedong- 
mun", din Phenian, a avut loc des
chiderea festivă a săptăminii fil
mului românesc.

în cadrul manifestării, a luat 
cuvintul Kim Cian Guk, adjunct al 
ministrului culturii și artei, care a 
evocat pe larg semnificația marii 
sărbători de la 26 ianuarie pentru 
poporul român.

La festivitate au participat Kim 
Ge Kiang, adjunct al șefului Sec
ției Internaționale a C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea. Pak Li 
Ciun, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai unor 
ministere, ai Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea.

Săptămina filmului românesc se 
desfășoară simultan pe ecranele a 
trei cinematografe centrale din ca
pitala R.P.D.C. și in orașele re
ședință de provincii Nampho, Sa

PARIS

Festivitatea deschiderii Bibliotecii române
PARIS 27 (Agerpres). — Pe baza 

acordului dintre Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Franceze, la Paris a avut 
loc festivitatea deschiderii Bibliote
cii române. Volumele bibliotecii re
prezintă lucrări de bază din diferi
te domenii : istoric, social-politic, 
ale științei, literaturii, muzicii, arhi
tecturii. teatrului, cinematografiei, 
lingvisticii, etnografiei și folclorului, 
turismului. în bibliotecă se găsește, 
de asemenea, o bogată colecție de 
cărți de artă.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, au fost relevate progre
sele obținute de poporul român in 
conslrucția socialistă. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Roman, de cind in fruntea 
partidului și a țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, realiză
rile de seamă înregistrate de Româ
nia in domeniul culturii și artei. S-a 
evidențiat, totodată. importanța a- 
cestui lăcaș de cultură pentru dez
voltarea raporturilor tradiționale de 
prietenie româno-franceze.

Economia națională a R. P. Bulgaria în 1987
SOFIA 27 (Agerpres). — Potrivit 

datelor publicate de Direcția centra
lă de statistică a R.P. Bulgaria, in 
anul 1987 economia națională a 
acestei țări s-a dezvoltat în ritm sta
bil, relatează agenția B.T.A. Veni
tul național a crescut cu 5,1 la sută 
In comparație cu anul 1986. Produc
tivitatea socială a muncii a marcat 
o creștere de 5.2 la sută.

A fost prezentată o expoziție de 
carte conținind volume reprezentati
ve din gindirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, lucrări 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. Sint 
expuse, de asemenea, lucrări bele
tristice de autori români clasici și 
contemporani.

A fost vernisată o expoziție de 
grafică contemporană românească și 
de artizanat din principalele zone 
etnografice ale țării. De asemenea, 
a fost prezentat filmul documentar 
„România pitorească".

Biblioteca română va include în 
programul său manifestări diferite, 
conferințe, proiecții de filme, seri 
literare și muzicale.

La . manifestarea inaugurală au 
participat reprezentanți ai M.A.E. 
francez, oameni de cultură și artă, 
ziariști, un numeros public.

Singura ramură economică unde 
nu s-a înregistrat, in 1987, nici un 
spor al producției a fost agricultu
ra —■ se arată in comunicat. Din 
cauza condițiilor climaterice nefavo
rabile, producția agricolă a fost cu 
3.8 la sută mai mică decit in anul 
precedent.

La sfirșitul anului 1987, populația 
Bulgariei număra 8 973 600 locuitori.

ILE DE PRESA 
e scurt -

LA MOSCOVA a avut loc o 
adunare festivă consacrată Împli
nirii a 30 de ani de la semnarea 
primului acord sovieto-american 
privind schimburile in domeniul 
culturii, tehnicii și invățămintului. 
Participanților le-au fost adresate 
mesaje de salut din partea secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, și a președin
telui S.U.A.. Ronald Reagan. Ma
nifestări consacrate acestui eveni
ment se desfășoară concomitent în 
U.R.S.S. și S.U.A.

CONVORBIRI LA HAVANA. — 
Președintele Consiliului' de Stat șl 
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, Fidel Castro Ruz. 
și președintele Nicaraguei, Daniel 
Ortega Saavedra, au avut, la Hava
na, convorbiri privind evoluția si
tuației din America Centrală.

PRIMIRE. Președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, Woj
ciech Jaruzelski, l-a primit miercuri 
pe ministrul iranian de externe. Aii 
Akbar V.elayati. informează agenția 
P.A.P. în aceeași zi. ministrul ira
nian și-a încheiat vizita oficială la 
Varșovia.

DECLARAȚIE. Comitetul inter
național de legătură pentru reuni- 
ficarea independentă și pașnică a 
Coreei a dat publicității o declara
ție in care condamnă campania de 
calomnii dusă de autoritățile sud- 
coreene împotriva R.P.D. Coreene 
— transmite agenția A.C.T.C. De- 
nunțind încercările autorităților de 

la Seul de a implica R.P.D. Co
reeană in incidentul avionului 
aparținind companiei KAL, de
clarația subliniază că o asemenea 
acțiune este destinată să justifice 
refuzul Coreei de Sud de a răs
punde la propunerile R.P.D.C. pri
vind convocarea unei Conferințe 
comune a Nordului și Sudului 
Coreei și să creeze pretexte pentru 
agravarea confruntării Nord-Sud.

VOT DE ÎNCREDERE. La Cairo 
a avut Ioc o reuniune a Adunării 
Poporului (parlamentul), sub con
ducerea președintelu. acestuia. Ri- 
faat al Mahgoub. Forul legislativ 
suprem egiptean, informează agen
ția MENA, a reînnoit votul de în
credere acordat guvernului.

P.C. PORTUGHEZ SE OPUNE 
REVIZUIRII CONSTITUȚIEI. Pre
ședintele Portugaliei. Mario Soares, 
a primit o delegație a Partidului 
Comunist Portughez, condusă de 
secretarul general Alvaro Cunhal. 
După cum transmite agenția EFE. 
în centrul discuției s-a aflat pro
blema revizuirii Constituției din 
1976. inițiată de guvernul premie
rului Anibal Cavaco Silva. Partidul 
Comunist Portughez se opune aces
tei revizuiri care, urmărind legife
rarea denaționalizării unor între
prinderi de stat și a unor noi mă
suri in domeniul forței de mun
că. afectează interesele oamenilor 
muncif. subliniază agenția citată.

UNIUNEA PENTRU DEMOCRA
ȚIA FRANCEZA (U.D.F. — coali- 

tie ce grupează mai multe partide 
centru-dreapta) a anunțat oficial 
că sprijină candidatura lui Ray
mond Barre la viitoarele alegeri 
prezidențiale din Franța.

. PROBLEMA LOCUINȚELOR IN 
LUME. Potrivit statisticilor publi
cate la Nairobi de Centrul O.N.U. 
pentru așezări umane, in prezent 
peste un miliard de oameni au lo
cuințe inadecvate sau lipsite de 
condițiile minime sanitare. Din 
această categorie fac parte și cei 
care n-au nici un fel de locuință, 
trăind intr-un mediu improvizat, 
sub cerul liber. Aceleași statistici 
relevă că pină in anul 2000 numă
rul celor care vor trăi in locuințe 
sărăcăcioase se va ridica la două 
miliarde.

DEVALORIZARE. Banca Cen
trală a Argentinei a anunțat o nouă 
devalorizare — a opta in această 
lună — a monedei naționale, aus
tralul, in cadrul unui proces vizind 
combaterea inflației. Australul este 
cotat pe piața monetar-financiară 
oficială la 3,99 unități pentru un 
dolar 'S.U.A. la cumpărare și 4,01 
unități pentru un dolar la vinzare.

CUVÎNTARE. Luind cuvintul cu 
prilejul împlinirii a doi ani de 
cind se află la conducere actualele 
autorități, președintele Ugandei, 
Yoweri Museveni, a adresat intre
gii națiuni chemarea de a conlucra 
pentru a face din 1988 anul păcii 
și al asigurării liniștii în vederea 
canalizării tuturor eforturilor po
porului spre' dezvoltarea economi
că. El a arătat că. in momentul de 
fată, armata națională ugandeză a 
reușit să elimine focarele de rezis
tentă ale unor elemente rebele in 
nordul si nord-estul tării. Tot in 
această parte a tării. 6 000 de per

soane înarmate s-au predat autori
tăților si beneficiază de amnistia 
decretată anul trecut.

IN JAPONIA AU FOST LANSA
TE DOUA RACHETE echipate cu 
aparatură destinată studierii feno
menelor ce au loc in ionosferă. 
Vor fi furnizate, de asemenea, date 
despre nivelul radiației ultraviole
te și al vibrației moleculelor de 
azot în zona de deasupra arhipe
lagului nipon, unde specialiștii au 
constatat, in ultima perioadă, une
le anomalii în comparație cu re
giunile invecinate.

DECLARAȚII. Ministrul de ex
terne al Japoniei. Sosuke Uno, a 
remarcat că actuala situație inter
națională continuă să fie instabilă, 
ca urmare a diverselor surse de 
încordare și a conflictelor regiona
le. in pofida înregistrării unor pro
grese in relațiile Est-Vest. Luind 
cuvintul in Dieta japoneză, el a 
adăugat că și in sfera economiei 
mondiale se manifestă fenomene 
negative, intre care dezechilibrele 
balanțelor comerciale, măsurile 
protecționiste și datoria externă a 
țărilor în curs de dezvoltare. So
suke Uno a afirmat hotărirea Ja
poniei de a-și aduce o mai mare 
contribuție Ia soluționarea acestor 
probleme.

UN AVION „MIRAGE III-B", 
care a decolat de Ia baza militară 
Cazaux, din sudul Franței, s-a 
prăbușit în apele unui lac din a- 
propiere. Cei doi piloți aflați la 
bordul avionului si-au pierdut 
viata. Nu se cunosc pentru moment 
cauzele accidentului.

ȘOMAJUL IN europa occi
dentala. care cunoaște de mai 
multi ani o continuă agravare, va 
spori puternic în următoarele luni, 
ca urmare a fluctuațiilor cursului 

dolarului, apreciază ziarul „New 
York Times". „Datele statistice 
sint îngrijorătoare. Rata șomajului 
atinge in Europa occidentală 11 la 
sută si din 1980 nu s-a mai înre
gistrat o creștere netă a număru
lui locurilor de muncă. într-o se
rie de tari, situația este si mai 
gravă : Spania are o rată a șoma
jului de peste 20 la sută. Irlanda 
de aproape 19 la sută si Italia de 
peste 14 la sută. Există, deja, o se
rie de indicii că deprecierea dola
rului va inrăutăti si mai mult si
tuația. în R.F. Germania, de pildă, 
rata șomajului a crescut in luna 
decembrie de la 8,5 la sută la 9,2 
la sută", scrie ziarul american.

O CĂLDURA NEOBIȘNUITĂ 
pentru acest sfirșit de ianuarie s-a. 
instalat pe întregul teritoriu al 
Austriei. In timpul zilei mercurul 
termometrelor a urcat pe văile din 
Ălpi pină la 10—12 grade, iar in 
parcurile Vienei au început să în
florească arbuștii. In munți, zăpa
da este prezentă doar la altitudi
nea de peste 1 300 m.

CONFERINȚA. La Londra s-au 
deschis marți lucrările primei con
ferințe internaționale asupra 
S.I.D.A. (Sindromul Imunodefi- 
cienței Dobindite), organizată sub 
auspiciile Organizației Mondiale a 
Sănătății. Cele peste 150 de dele
gații prezente dezbat căile de sta
bilire a unei strategii de comba
tere și prevenire a acestei maladii, 
deocamdată incurabile.

LA NEW YORK a încetat 
din viață, in virstă de 91 ani, me
dicul american Charles G. King, 
descoperitorul Vitaminei C. Potrivit 
agenției EFE, după ce a descoperit, 
in 1932, această vitamină, numele 
său a figurat de nenumărate ori pe 
lista candidaților pentru Premiul 
Nobel, pe care insă nu l-a obținut.
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