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PROFUNDĂ DRAGOSTE Șl STIMĂ, 
FERMĂ ANGAJARE REVOLUȚIONARĂ

Unit în cuget și-n simțiri, mai unit decît oricînd, întregul popor român cinstește ziua de naștere, îndelungata activitate revoluționară a celui care, înrolat în lupta revoluționară din anii celei mai fragede tinereți, întruchipează astăzi cele mai înalte virtuți ale muncitorilor României, însăși voința de mai bine a națiunii, conduce cu clarviziune revoluționară destinele patriei socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. In această zi, muncitorii, țăranii și intelectualii, toți, locuitorii României socialiste, cu nețărmurită emoție și profundă iubire, ii urează secretarului general al partidului, președintele țării, ani mulți, cu sănătate și fericire, cu aceeași uriașă putere de muncă - siguri fiind că activitatea sa în fruntea partidului și statului reprezintă chezășia înaintării cu succes pe drumul construirii noii orînduiri, a întăririi independenței și suveranității naționale, pe drumul gloriei și măreției României.Istoria națională înscrie la locul de cea mai înaltă onoare, de adîncă rezonanță în conștiința națiunii, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Români care, înfăptuind voința comuniștilor, a întregului popor, l-a ales în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, revoluționar profund devotat cauzei socialismului, .progresului și păcii. Spiritul profund novator, cursul autentic revoluționar, gîn- direa cutezătoare pe care conducătorul partidului și al țării le-a imprimat întregii activități social- economice, vieții spirituale din pa

tria noastră și-au pus din plin pecetea asupra epocii noastre..Partidul nostru comunist, întregul popor ii datorează tovarășului Nicolae Ceaușescu înlăturarea cu hotărîre a tot ceea ce a reprezentat la un moment dat imobilism, tipare, șabloane în activitatea de construcție socialistă. Abordind, cu o uriașă capacitate de analiză și sinteză, intr-un spirit profund științific, revoluționar, vasta și complexa problematică a edificării noii orînduiri, secretarul general al partidului a pus pecetea de neșters a geniului său creator pe cea mai rodnică etapă din glorioasa istorie milenară a patriei. Acționînd pentru unirea tuturor energiilor poporului într-un imens flux înnoitor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ridicat pe o treaptă calitativ superioară lupta și munca membrilor partidului, a tuturor celor ce muncesc, a -întregului popor. Marile succese obținute în toate sectoarele și ramurile de activitate ad condus patria, neîncetat, pe noi culmi de civilizație și progres.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a imorimat întregii activități de dezvoltare multilaterală economico-so- cială a patriei un profund spirit revoluționar, comunist, a acționat și acționează cii supremă răspundere pentru asigurarea tuturor condițiilor edificării socialismului și comunismului pe pămîntul României.Prețioasele sale orientări și indicații, care deschid ample orizonturi perfecționării conducerii întregii activități economico-sociaie, în vederea realizării unei noi calități a muncii în toate domeniile, a modernizării producției pe baza celor mai avansate cuceriri ale re

voluției tehnico-științifice, constituie, un permanent și insuflețitor îndemn perttru clasa muncitoare, pentru întregul popor. Ele își găsesc un profund ecou în hotărirea unanimă de a înfăptui in cele mai bune condiții sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, de a participa plenar Ja înfăptuirea obiectivului patriotic-revoluționar al înălțării României pe o treaptă superioară a dezvoltării.SOCIALISMUL SE CONSTRUIEȘTE CU POPORUL, PENTRU POPOR ! lată cuvintdle-stindard sub semnul cărora se desfășoară ampla epopee a făuririi noii orînduiri pe pămîntul românesc, iată axul gîndirii și acțiunii revoluționare care mobilizează forțele creatoare ale națiunii pe drumul către visul de aur al omenirii — comunismul. Din inițiativa și sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu au avut loc,, in cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, ample prefaceri in' toate domeniile vieții , economice, sociale, politice, .c,ulturple — toate avînd drept generoasă sorginte și strălucită încununare concepția despre îngemănarea dialectică dintre socialism Și democrație, dintre noua orînduire și umanismul revoluționar.Și în această zi aniversară, întregul popor român omagiază con

tribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru. In tot ceea ce a întreprins și întreprinde România pe arena internațională se regăsesc trăsăturile definitorii ale modului de gindi- re și acțiune al tovarășului Nicolae Ceaușescu : cutezanța și caracterul 'novator al ideilor și concepțiilor promovate, profundul umanism, marea răspundere pentru destinul întregii umanități. Propunerile, inițiativele și demersurile Președintelui României s-au bucurat și se bucură de un amplu ecou internațional, opinia publică mondială văzînd în ele expresia deosebită a responsabilității pentru soarta păcii, pentru edificarea unei lumi a colaborării pașnice între națiuni Independente, suverane. In această zi aniversară, poporul român este unanim. în a-l omagia pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și profunda sa gratitudine pentru locul pe care îl ocupă România între statele lumii, pentru prestigiul excepțional de care se bucură.Comuniștii, întregul popor, într-un singur glas, aduc astăzi omagiul lor vibrant, cele mai alese sentimente de dragoste, stimă și recunoștință conducătorului iubit al partidului și statului.

i— Noi toți, partidul, patria, poporul
E țara românească-n sărbătoare, 
Carpații dau ca bravi oșteni onorul, 
Cind urcă roșul steag și tricolorul 
Ca pe-un catarg pe culmea cea mai mare.
E-un timp solemn, cind și mai larg e zborul 
Spre-naltul timp al zilei viitoare, 
Că-n Nicolae Ceaușescu are 
Pămintul luptelor izbînditorul.

Răsune, dar, a inimii urare :
Trăiască Inaintemergătorul I 
Nădejdea noastră-n veci nemuritoare 
Și-astfe!, sărbătorind conducătorul, 
Ne inălțăm în cinste fiecare, 
Noi, toți : Partidul, Patria, Poporul.

Niculae STOIAN

Din adîncul inimilor, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

LA MULȚI ANI!
Cu •prilejul primirii ambasadorului Uniunii Sovietice

***
*—i

Contribuția de inestimabilă valoare teoretică 
și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la întărirea continuă a rolului conducător 

fă

al partidului, centrul vital al întregii națiuni

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost adresate felicitări și urări 

din partea tovarășului Mihail Gorbaciov

In deplină unitate de cuget și simțire, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării omagiază astăzi-, cu nețărmurită bucurie și legitimă mîn- drie patriotică, aniversarea zilei de 
naștere și a îndelungatei activități revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, strălucit strateg și ctitor de țară nouă. Erou între eroii neamului, luptător neobosit pentru înfăptuirea idealurilor nobile de libertate, independență națională și progres, pentru triumful cauzei păcii, prieteniei și colaborării intre popoare, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.In aceste momente de aleasă și vibrantă sărbătoare, omagiul națiunii noastre se îndreaptă spre revoluționarul dîrz și neînfricat, profund devotat clasei muncitoare, poporului, care din fragedă tinerețe s-a dedicat cu pilduitoare fermitate luptei împotriva asupririi și exploatării, a fascismului și războiului, pentru apărarea libertăților democratice, pentru salvgardarea intereselor supreme ale țării.încă din primele zile ale noii ere a Istoriei patriei noastre libere, îndeplinind cu înaltă responsabilitate și. competență importante funcții încredințate de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a dăruit, cu inepuizabil elan și exemplară pasiune, cu întreaga sa ființă luptei pentru înfăptuirea revoluției democratice, pentru victoria socialismului, pentru înflorirea și prosperitatea României.Devotamentul nemărginit față de cauza socialismului, energia clocotitoare, gîndirea clarvăzătoare, înaltele calități de eminent conducător politic comunist,, vasta experiență acumulată în îndelungata activitate revoluționară au cunoscut deplina afirmare o dată cu istoricul Congres al IX-lea, cind, prin voința unanimă a comuniștilor.

a întregului popor, în fruntea partidului și a statului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Purtîrid puternica amprentă a gîndirii cutezătoare, profund științifice a eminentului conducător al partidului, hotărîrile istoricului forum comunist de acum 24 de ani — care a marcat începutul unei etape calitativ superioare în realizarea rolului partidului de forță politică conducătoare

torită politicii claselor exploatatoare și dominației imperialiste, devenind o țară industrial-agrară dezvoltată, cu o industrie modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu o puternică dezvoltare a științei, învățămîntului și culturii.Aplicarea consecventă a strategiei industrializării, ca verigă de bază a progresului economico-social, a dus la înălțarea unor mari ctitorii care vor dăinui peste veacuri ca elocvente
EMIL BOBUmembru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

a întregii societăți — au deschis un curs larg spiritului înnoitor, revoluționar, au inaugurat o perioadă de puternic avint creator, de uriașe prefaceri economico-sociaie, de realizări fără egal în multimilenara noastră existență, pe care cu îndreptățită mindrie patriotică și profundă recunoștință o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Toate victoriile obținute în acest timp de glorioasă istorie revoluționară sint strins legate de activitatea prodigioasă și neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de rolul, său decisiv în înfăptuirea întregului proces de edificare a noii societăți. Este marele merit al partidului nostru comunist, care, sub conducerea înțeleaptă a secretarului său general, a promovat consecvent o strategie științifică revoluționară de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor și localităților patriei, de dezvoltare multilaterală a ei, la temelia căreia stă efortul propriu. înfăptuind neabătut orientarea profund științifică de a aloca o treime din venitul național pentru fondul de dezvoltare, România a depășit, într-o perioadă scurtă, înapoierea în care se afla da

mărturii ale acestei epoci înfloritoare, fără egal în multimilenara noastră istorie. în ultimele două decenii, in fiecare județ s-au construit mari platforme industriale, ce au contribuit la dezvoltarea neîntreruptă și în ritmuri înalte a forțelor de producție, la crearea a milioane de noi locuri de muncă, la atragerea^ în circuitul economic a noi și noi resurse materiale, la valorificarea - integrală a forței umane, la garantarea reală a egalității in drepturi a tuturor cetățenilor, și în primul rînd a dreptului la muncă. Constituie un motiv de profundă mindrie faptul că industria noastră, care este capabilă să realizeze astăzi aproape toate produsele de care are , nevoie economia națională. indiferent de gradul lor de tehnicitate și complexitate, și-a sporit producția de 128 de ori în comparație cu 1945.în deplină concordanță cu; cerințele noii revoluții tehnico-științifice, realitățile țării și potențialul creator al clasei muncitoare, partidul nostru, secretarul său general au orientat industria spre o dezvoltare intensivă, modernă, spre făurirea de ramuri noi, cum sint electrotehnica, electro

nica, optica, mecanica fină, producția de mijloace de automatizare, pentru centrale nucleare, pentru industria aviatică, chimia de sinteză fină și mic tonaj, capabile să valorifice la un înalt nivel resursele și munca poporului, care au contribuit și contribuie în mod esențial la înzestrarea tehnică modernă și eficientă a economiei naționale, la spqrirea substanțială a productivității muncii, la creșterea puternică a competitivității produselor românești pe piața mondială.Datorită strălucitei gîndiri a tovarășului Nicolae Ceaușescu. tezelor de o mare însemnătate privind restabilirea rolului agriculturii ca ramură de bază a economiei naționale, desfășurarea noii revoluții agrare — concept original, elaborat de secretarul general ai partidului, în ultimii trei ani s-au obținut producții de cereale de peste 30 milioane tone. Sute de unități agricole au realizat recolte de peste 8 300 kg grîu sau orz la ha și peste 20 000 kg porumb, fiind distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Profunde transformări economico- sociaie au intervenit în ultimele două decenii în viața satelor, in modul de muncă și viață al țărănimii. In lumina Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților, conceput și realizat din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, program care are ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, însoțită de realizarea unui cadru de Viață corespunzător construcției socialiste, s-a schimbat fundamental înfățișarea așezărilor patriei. în perimetrul cărora s-au construit numeroase locuințe moderne, precum și obiective social-culturale, ceea ce a dus la apropierea tot mai mult a condițiilor de viață de la sate de cele ale orașelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercufi. pe ambasadorul Uniunii Sovietice la București. E. M. Tiajel- nikov. la cererea acestuia.In acest cadru. tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei sale de naștere, din partea tovarășului MihâiI Gorbaciov. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. a celorlalți membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., felicitări cordiale, împreună cu urări de multă sănătate și fericire, de noi succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășoară în fruntea partidului și

statului, spre binele șl fericirea poporului român, în interesul edificării socialismului în România, de tot mai mari înfăptuiri în anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de lă 23 August și al celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Tovarășul Mihail Gorbaciov — a spus ambasadorul sovietic — își exprimă încrederea că prietenia dintre partidele și popoarele noastre se va întări și in viitor, iar colaborarea sovieto-română se va extinde și adinei în spiritul întilnirilor la nivel înalt de la Moscova și București.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit călduros pentru felicitările și urările adresate și a transmis tovarășului Mihail Gorbaciov salutul său și cele mai bune urări de succes

în întreaga activitate. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. un salut și cela mai bune urări.Și eu sint convins șl doresc — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca relațiile dintre partidele și popoarele noastre să se dezvolte tot mai puternic, în spiritul înțelegerilor realizate în cadrul întilnirilor la nivel înalt de la București și Moscova, in interesul reciproc.în cadrul întrevederii, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a ' fost-inmînată distincția de stat a U.R.S.S. „A 70-a aniversare a forțelor armate sovietice", conferită pentru marea sa contribuție la întărirea prieteniei șl colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre.

(Continuare in pag. a II-a)

Erou al păciiA existat un minunat minut al Omenirii atunci cind canonadele tunurilor de pe ultimele fronturi ale celui de-al doilea război mondial au încetat. „A izbucnit pacea !“, a exclațnat cineva, și fraza a făcut înconjurul lumii. Miliarde de oameni au răsuflat ușurați. Orașele s-au luminat, sărbătorile zgomotoase au luat locul urletului sirenelor. Oamenii și-au dat mii- nile și jocul și cînte- cele au vestit o nouă eră. In locul tancurilor defilau acum carele alegorice. foștii combatanți se îmbrățișau, se înche- iau vertiginos pacte, soseau ajutoare de pretutindeni pentru cei greu încercați. Tunurile trebuiau să ajungă la muzeu, ca și armele cele mai sofisticate. Bătăi cu flori, frumoase discursuri în parlamente ; dar nu toți gustau această fiestă dominată de imaginea unui porumbel desenat de Picasso. Criminalii de război își primiseră osîn- da, unii fuseseră trimiși

în pușcării, totul promitea o pace universală veșnică, numai că... Nu mai știu unde, pe ce continent a izbucnit primul război local. Marte își lăsase sămînța în terenuri virgine : acolo unde nu se auziseră bombele explodind, acolo unde orașele erau cum le știam toți, întregi, oamenii scoseseră din nou securea războiului. Revendicări vechi anulau tratatele proaspete, cerneala încă nu se uscase pe acele hîrtii oficiale ce promiteau pacea veșnică și praful de pușcă începuse din nou să miroasă în atmosfera abia curățită de reziduurile exploziilor.Nu spun că popoarele apăsate de către colonialiști nu aveau dreptul să revendice și ele libertatea și să-și reclame pă- mînturile furate, dar nu era vorba numai de asta;
Eugen BARBU

(Continuare 
In pag. a II-a)

Ampla construcțieAu trecut aproape două luni de la Plenara din noiembrie și in memoria noastră afectivă stăruie incă ecoul acestei clipe de istorie, constituite intr-un monumental document. de la inălțimea căruia se văd cuprinzător realitatea de fiecare zi a tării înaintînd pe drumul socialismului și comunismului. strădaniile, greutățile, triumfurile ei. Prin acest nou și mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară putem privi departe spre viitor, iar drumul spre ceea ce năzuim se conturează cu desăvîrșită limpezime. Se văd deslușit poziția României pe harta lumii, mesajul ei de pace, colaborare și speranță, se comunică idei și concepte legate de viața adevărată, intensă, cucerind prin forța gîndirii științifice, clarvăzătoare. O impresie profundă, un ecou stimulator se degajă din tezele. ideile și orientările cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. nume

prin care definim această strălucitoare epocă. nobilă prin aspirații, măreață prin împliniri./ eroică prin angajare și patetică prin dăruire.Cultura este astăzi una din forțele ziditoare ale existentei, una din trăsăturile definitorii ale atmosferei în care trăim, muncim și din care ne tragem puterile., o zonă vitală de însuflețire, reflecție și bucurie. Ilustrele opere ale spiritualității naționale și universale. cele mai buhe dintre creațiile inspirate de prezent și depunînd mărturie despre prezent . dețin un loc important în, cunoașterea. în judecata, in rosturile noastre.. Cărți, spectacole de teatru, concerte. expoziții. filme intră In componenta universului lăuntric. ae- ționînd asupra glndi- rii și sensibilității, im- pulsiontnd nevoia de a
Radu BELIGAN

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Contribuția de inestimabilă valoare teoretică 
și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la întărirea continuă a rolului conducător 

al partidului, centrul vital al întregii națiuni

EROU AL PĂCII

(Urmare din pag. I)Un rol fundamental in dezvoltarea economico-socială a tării, in promovarea si generalizarea progresului in toate domeniile, in creșterea intensivă a producției materiale, în afirmarea unei noi calități a muncii și vieții l-au avut și il au știința, cercetarea și invățămintul. Conduse cu inaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de înalt prestigiu mondial, știința, cercetarea și invățămintul au contribuit și contribuie in mod ho- tărîtor la asigurarea bazei de materii prime și energie, la creșterea nivelului tehnic și a calității produselor, . la sporirea substanțială a eficienței economice.Ca urmare a puternicei dezvoltări a forțelor de producție, a potențialului economic al țării, venitul național este astăzi de circa 33 de ori mai mare decit în 1945. Pe această bază s-a putut asigura continua ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, obiectiv reprezentînd țelul suprem al 'politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes in România.In strategia ridicării bunăstării poporului, un loc important îl ocupă creșterea veniturilor celor ce muncesc. .Astfel, numai prin actualele măsuri de majorare a retribuțiilor, veniturile oamenilor muncii cresc în acest an cu 24,4 miliarde lei. Retribuția medie pe economie va ajunge la 3 300 lei, adică de peste 3 ori mai mare față de 1965, iar raportul între retribuția minimă și maximă s-a redus substanțial, ilustrînd aplicarea fermă a principiilor eticii și echității socialiste. Este de subliniat. în același timp, că acest proces are loc în condițiile retribuției egale la muncă egală, ale creșterii permanente a capacității de cuprindere a întregului tineret într-o activitate utilă, potrivit pregătirii sale, ale siguranței fiecărui loc de muncă. Aceasta reprezintă o realizare de o importanță deosebită, ținînd seama de condițiile internaționale grele, precum și de ceea ce se întimplă în multe țări ale lumii, demonstrînd forța economiei noastre, justețea politicii Partidului Comunist Român.Congresul al IX-lea a descătușat forțele creatoare ale comuniștilor, ale tuturor fiilor patriei, a înlăturat dogme și șabloane, redind partidului spiritul revoluționar, demnitatea și conștiința sa de forță conducătoare a clasei muncitoare, a întregii națiuni, a deschis calea edificării, npii orînduiri cu poporul și pentru popor, aplicării creatoare a principiilor și legităților generale ale socialismului la realitățile românești. Este meritul nepieritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi înarmat partidul nostru cu cea mai autentică ideologie revoluționară, ideologia clasei muncitoare, conferindu-i unitate indestructibilă și tărie de granit, vigoare revoluționară, forță și capacitate de influențare și mobilizare a maselor largi de oameni ai muncii în opera de edificare a celei mai drepte și umane orînduiri. Partidul Comunist Român datorează primul său Program — adevărată cartă ideologică și politică, menită să orienteze activitatea organelor și organizațiilor sale, a tuturor comuniștilor,. a întregului popor — inițiativei creatoare a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sub impulsul gindirii sale vizionare au fost depășite sensurile limitative care considerau partidul doar o avangardă și a fost elaborată o concepție nouă, originală și realistă, potrivit căreia, în noua etapă a construcției și revoluției socialiste, partidul se afirmă tot mai mult drept centrul vital al întregii noastre națiuni.Sintetizînd în mod creator experiența politică dobîndită în anii construcției socialiste, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, răspunzînd cerințelor noi pe care le ridică, în fiecare etapă, procesul revoluționar neîntrerupt, tot mai amplu și complex, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat teze, idei și orientări teoretice de o deosebită însemnătate, care definesc în mod științific rolul conducător al partidului, funcțiile și metodele de înfăptuire a misiunii sale istorice. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. acest atribut fundamental devine o cerință legică, deoarece numai partidul este cel care, pe baza cunoașterii profunde a realităților societății, a concepției revoluționare despre lume și viață, a capacității sale de a interpreta în mod științific fenomenele, proiectează dimensiunile viitorului, prefigurează cu claritate și rigurozitate drumul ce trebuie urmat pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării.Prin rolul și funcțiile multiple pe care le indeplinește in cadrul societății, în noua etapă a revoluției socialiste — de conducere, organizare, convingere și mobilizare — partidul se afirmă tot mai puternic ca forță dinamizatoare a națiunii, asigu- rind atit funcționarea armonioasă a tuturor sectoarelor, cit și orientarea generală a activității întregului popor. Experiența dobîndită de țara noastră in opera de edificare a societății socialiste infirmă acele teorii ce rezumă rolul partidului clasei muncitoare la funcția ideologică, Ia elaborarea teoretică a căilor și metodelor construcției socialiste și care lasă societatea să se dezvolte de la sine. Ea respinge, de asemenea, concepțiile care reduc rolul partidului la funcția sa organizatorică, făcind din el un simplu instrument al puterii, un organism de acțiune administrativă. Combătind asemenea concepții, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că : „partidul nu trebuie să devină un club de discuții generale, ci să acționeze ca centru vital al întregii națiuni. El trebuie să fie organizatorul și dinamizatorul activității din toate domeniile care asigură dezvoltarea generală a țării".O excepțională valoare teoretică și practică o are elaborarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a conceptului potrivit căruia creșterea rolului conducător al partidului in etapa actuală este nemijlocit legată de activitatea tot mai intensă a tuturor organelor și organizațiilor sale 

pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială, a hotăririlor de partid și de stat, a legilor tării, criteriul suprem pentru aprecierea eficienței întregii lor activități constituindu-1 modul in care se realizează sarcinile de producție.în lumina acestui adevăr, larg subliniat. în Tezele din aprilie, precum și in magistrala Expunere din noiembrie, partidul nostru comunist răspunde și se implică efectiv în vasta operă de edificare socialistă și comunistă, conștient că orice tendință de detașare din miezul fierbinte al realității sau de situare doar intr-un plan teoretic, ideologic este contrară cerințelor obiective ce-i definesc misiunea și rolul în societate. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că „rolul conducător al partidului nu reprezintă o lozincă sau o cerință abstractă, el se: materializează in munca de zi cu zi a fiecărei organizații, a fiecărui organ de partid, a fiecărui comunist".Așa cum se desprinde cu toată claritatea din orientările de reală substanță novatoare, fundamentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, rolul conducător al partidului nu se identifică, în nici un fel, cu existența vreunui centru de comandă, situat în afara sau deasupra societății, a maselor, a poporului, și nici cu emiterea de ordine și dispoziții pe care alte organizații și organisme sociale trebuie să le execute. Dimpotrivă, partidul își indeplinește misiunea de forță politică conducătoare din interiorul societății, al maselor, împreună cu poporul și pentru popor. „Este necesar să nu uităm nici un moment — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — că trebuie să întărim continuu legătura partidului cu masele largi populare, unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român — forța : politică conducătoare a societății noastre. Să lărgim continuu cadrul democratic, democrația muncitorească-revoluțio- nară, pornind întotdeauna de la faptul că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, că numai împreună cu poporul, acționînd in deplină unitate și unind eforturile întregii națiuni vom asigura inlăp- tuirea obiectivelor minunate ale comunismului în România".Un strălucit exemplu al modului în care se realizează legătura strînsă a partidului cu masele rii-1 oferă însuși tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, prezenți permanent în mijlocul celor ce muncesc, în unități economice și sociale, pe șantierele de construcții și pe ogoare, purtînd un dialog viu și neîntrerupt cu oamenii muncii, sfă- tiiindu-se cu ei, dînd indicații prețioase care stimulează și dinamizează energiile creatoare, determină obținerea unor rezultate superioare în toate domeniile.Legătura strînsă cu masele — care constituie izvorul forței și înțelepciunii partidului, temeiul și tăria de nezdruncinat ale vieții noastre politice și sociale — s-a concretizat intr-un puternic .și fertil sistem democratic, original și unic în felul său, care își găsește strălucită fundamentare teoretică și practică în teza profund originală, umanistă și revoluționară în esența sa, de excepțională importanță, a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind făurirea socialismului cu poporul și pentru popor. Prin întreaga sa structură, prin organisme și modalități de o mare diversitate, în concordanță cu cerințele vieții, ale realității, sistemul democrației noastre muncito- rești-revoluționare asigură participarea directă, efectivă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, membri și nemembri de partid, la dezbaterea și rezolvarea problemelor de interes public, la aplicarea ho- tărîrilor privind dezvoltarea socialistă a țării. Astfel, la nivelul național au fost instituționalizate congresele oamenilor muncii din diferite sectoare ale economiei și vieții social- culturale, consiliile naționale de conducere ale acestor organisme democratice. iar in unitățile economice și social-culturale adunările generale și consiliile oamenilor muncii.Măsurile adoptate în decursul ultimelor două decenii pentru reorganizarea și perfecționarea societății, a activității organizațiilor de bază, a tuturor comuniștilor, pentru dezvoltarea democrației muncitorești-revo- luționare, se înscriu drept contribuții de cea mai mare însemnătate la creșterea rolului conducător al partidului nostru. In această lumină, capătă o valoare cu totul deosebită principiul privind raportul dialectic dintre partid și stat, dintre partid și democrație. Argumentînd cu forța gindirii sale materialist-dialectice, revoluționare adevărul că democrația nu diminuează rolul partidului, ci, dimpotrivă, îl întărește tot mai mult, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că „nici nu se pot concepe democrația socialistă, revoluționară, dezvoltarea societății fără a asigura creșterea puternică a rolului partidului, a forței și cutezanței sale revoluționare — ca centru vital al întregii națiuni".Definind cu claritate raporturile dintre partid și stat, dintre partid și viața democratică a societății, secretarul general al partidului subliniază necesitatea întăririi rolului organelor de stat și al organismelor democratice. in spiritul principiilor centralismului democratic, al îmbinării armonioase a răspunderilor ce le revin. In același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu fundamentează concluzia potrivit căreia partidul nostru, ca partid de guvernămint. poartă întreaga răspundere pentru realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială.Există o strînsă corelație șl condiționare reciprocă între dezvoltarea democrației în societatea socialistă și funcționarea partidului ca forță democratică autentică. In acest sens, secretarul nostru general cere ca în procesul dezvoltării democrației interne de partid să se acorde toată atenția dezbaterii, cu toți comuniștii, atit a problemelor generale, cit și a problemelor din fiecare sector de activitate, să se aplice cu consecventă principiile și normele vieții și muncii de partid, prevederile statutului. să se promoveze cu fermitate critica și autocritica, ordinea și disciplina in .toate domeniile.Fundamentînd In mod temeinic teza, de înaltă semnificație și per

spectivă, potrivit căreia, pe măsura înaintării pe drumul socialismului, rolul conducător al partidului sporește in amploare și profunzime, tovarășul Nicolae Ceaușescu a respins, cu forța și argumentele strălucitului dialectician și gînditor revoluționar, concepția lichidatoristă, după care partidul nu trebuie să poarte răspunderea directă pentru infăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare a țării, ci să lase in seama sectoarelor și unităților e- conomice sarcina soluționării problemelor, așa cum consideră ele. Partidul —arată in mod firesc tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu poate să nu-și asume răspunderea pentru realizarea Programului său de făurire a socialismului și comunismului ; el nu poate renunța la rolul de forță politică conducătoare în procesul edificării noii orînduiri, nu poate împărți, și, cu atit mai mult, nu poate ceda nimănui rolul său. A da curs unei asemenea teze dăunătoare ar însemna, în ultimă instanță, slăbirea rolului conducător ăl clasei muncitoare, forța socială hotărîtoare a noii orînduiri, care își îndeplinește înalta ei menire istorică, prin intermediul propriului partid revoluționar.Partidul Comunist Român a devenit, in societatea noastră socialistă, o uriașă forță transformatoare, factorul hotăritor al înnoirilor în toate domeniile vieții materiale și spirituale. In același timp, trebuie arătat că. perfecționînd societatea, partidul s-a perfecționat el însuși in plan strategic și tactic, în modul de a gindi și acționa. In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, perfecționarea in continuare a activității partidului vizează atît formele sale de organizare, metodele și stilul de muncă, viața internă a organelor și organizațiilor sale.Perfecționarea organizării și conducerii economice, a vieții sociale în general este strins legată de îmbunătățirea metodelor și stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid. Această cerință legică, obiectivă, impune schimbări calitative în însuși modul de gîndire și acțiune al cadrelor la diferite niveluri, al fiecărui comunist.In lumina cerințelor actuale, perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid este, de a- semenea, nemijlocit legată de afirmarea, în toate domeniile, a spiritului revoluționar — caracteristică esențială a modului de a trăi și de ă munci în chip comunist. Spiritul revoluționar, conceput de partidul nostru, de secretarul său general ca o formă activă, concretă de manifestare a comuniștilor, a oamenilor muncii în toate împrejurările, exclude cu desăvîrșire practica declarațiilor și angajamentelor formale, de paradă, discordanta" dintre vorbe și fapte, atitudinea de indiferentă față de problemele vieții și ale muncii.îndeplinirea de către partid a rolului de centru vital al întregii națiuni este indisolubil legată de asigurarea unității sale politico-orga- nizatorice și ideologice, de aplicarea neabătută de către comuniști, de toate organizațiile de bază a hotă- rîrilor de partid și a legilor tării. „Numai un partid cu o înaltă Conștiință revoluționară. .„cu o uni țațe deplină — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — își poate îndeplini misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație".In magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită in marele forum democratic din noiembrie 1988, adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară al întregului popor, se subliniază că una din cerințele esențiale ale înfăptuirii rolului conducător al partidului o constituie activitatea sa organizatorică, de care sînt strins legate atît fundamentarea științifică a politicii sale, cunoașterea și însușirea ei temeinică de către comuniști, de toți oamenii muncii, mobilizarea acestora la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială, cit și creșterea capacității și forței lor dinamizatoare, a influenței în rindul maselor.In lumina noilor exigente puse de secretarul general al partidului, de Programul ideologic, comuniștii, toți oamenii muncii acționează cu răspundere pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității politico- educative, pentru legarea mai strînsă a muncii de propagandă de activitatea de producție și de întreagă desfășurare a vieții, pentru promovarea mai hotărîtă a principiilor eticii și echității socialiste, pentru dezvoltarea tot’ mai puternică a e- ducației patriotice, pentru formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismului in patria noastră.într-o indisolubilă legătură cu activitatea rodnică pe care o desfășoară pe plan intern, pentru înfăptuirea amplului proces revoluționar de edificare a societățif socialiste multilateral dezvoltate, Partidul Comunist Român se afirmă cu putere și în viața internațională, ca factor important în lupta pentru libertatea și independența popoarelor, pentru dezarmare,' pace și progres. In întreaga politică externă a partidului și statului nostru își găsesc manifestare plenară trăsăturile definitorii ale gindirii și acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu — umanismul și înalta principialitate, clarviziunea politică. Spiritul științific. capacitatea profundă de a analiza și sintetiza evoluțiile și tendințele lumii contemporane, de a desprinde concluziile și a propune soluțiile practice care se impun.Secretarului general al partidului nostru îi revine marele merit istoric de a fi elaborat și fundamentat, în spiritul celor mai bune tradiții revoluționare. o concepție științifică, profund înnoitoare despre solidaritatea internațională, în strînsă legătură cu exigențele majore ale stadiului actual de dezvoltare a mișcării comuniste și muncitorești mondiale.Evocînd bogatele tradiții internaționale ale mișcării revoluționare din România, strînsele relații ale Partidului Comunist Român cu partidele comuniste și muncitorești, cu forțele 

progresiste, democratice de pretutindeni. în lupta pentru colaborare și pace, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în magistrala Expunere din noiembrie că „întotdeauna revoluționarii români, forțele revoluționare patriotice, democratice, progresiste din România și-au făcut cu cinste datoria, atît față de propriul popor, cit și față de cauza generală a luptei revoluționare, pentru progres și pace. împotriva fascismului și războiului, pentru democrație și socialism".In perioada construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea, partidul nostru, continuînd să acorde o tot mai mare atenție lărgirii și întăririi legăturilor sale internaționale, s-a pronunțat consecvent, cu hotărîre, pentru renunțarea la vechile practici în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea solidarității militante pe baza principiilor noi, de deplină egalitate, de respect al independenței și autonomiei fiecărui partid, al dreptului său de a-și elabora linia politică, în concordantă cu realitățile din propria țară. Relevînd că, în anii din urmă. în mișcarea comunistă și muncitorească au apărut o serie de probleme care impun o abordare nouă în lumina marilor prefaceri produse în lume, a perspectivelor luptei revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată : „Toate acestea itapun, fără nici o Îndoială, din partea fiecărui partid, a forțelor revoluționare de pretutindeni o analiză științifică, realistă, în spiritul concepției revoluționare, materialist- dialectice a problemelor actuale și o nouă orientare și o perspectivă clară privind desfășurarea luptei pentru progres economic și social, pentru socialism, pentru o lume mai dreaptă și mai bună". Așa cum subliniază secretarul nostru general, partidele comuniste de pretutindeni trebuie să-și asume o răspundere mai mare In unirea tuturor forțelor progresiste, pentru soluționarea într-un mod nou a problemelor contemporane -majore. Totodată, partidele comuniste din țările socialiste trebuie să-și Întărească solidaritatea și colaborarea, să dea răspunsuri corespunzătoare problemelor complexe pe care le ridică procesul revoluționar neîntrerupt. să aplice neabătut principiile socialiste în opera de făurire a noii orînduiri sociale.în spiritul acestor coordonate principiale, Partidul Comunist’ Român întărește continuu solidaritatea șl relațiile de colaborare, pe principii noi, cu toate partidele comuniste si muncitorești, pronunțîndu-se ferm pentru întilniri, inclusiv pentru consfătuiri regionale său internaționale între partidele comuniste și muncitorești. Totodată, partidul nostru întărește colaborarea cu partidele socialiste și social-democrate. dezvoltă largi relații cu mișcările de eliberare națională, cu partidele din țările in curs de dezvoltare, cu toate partidele democratice, cu toți cei ce se pronunță pentru o politică nouă, de independentă, pace și conlucrare intre popoarele lumii.Cu atît mai mult se impune astăzi întărirea solidarității mișcării comuniste și muncitorești, cu cit. așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu. numai socialismul este acela care poate asigura viitorul de pace, de bunăstare al omenirii, că numai calea unității tuturor forțelor sociale. începînd cu clasa muncitoare, a tuturor forțelor progresiste. în lupta pentru pace și progres, pentru dreptate socială și națională, va da o nouă perspectivă soluționării problemelor complexe și contradictorii ale contemporaneității. va asigura făurirea unei lumi în care fiecare popor, fiecare națiune să poată dobindi bunăstarea, fericirea, în deplină libertate, dar și în colaborare cu celelalte popoare.Cu deplină îndreptățire putem spune că astăzi, datorită strălucitelor contribuții ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidul Comunist Român este un partid puternic, care conduce cu clarviziune națiunea, fundamentînd soluții corespunzătoare noilor probleme, deosebit de complexe, pe care le ridică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Beneficiind de marea șansă istorică de a avea în frunte ca secretar general al său o personalitate de excepție, un eminent gînditor și teoretician al materialismului dialectic și istoric, al socialismului științific, partidul nostru a fost ferit de greșeli și orientări confuze, s-a întărit continuu și s-a afirmat tot mai puternic ca centru vital al întregii națiuni, cîștigîndu-și încrederea și respectul întregului popor, care vede în el, în politica sa internă și externă, garanția înfloririi necontenite a patriei, a ridicării gradului de civilizație și bunăstare a maselor de oameni ai muncii. Călăuziți de un puternic și glorios partid — Partidul Comunist Român, avînd în frunte un mare și strălucit conducător — pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor privește încrezător spre luminosul său viitor comunist.Cel mai înalt omagiu pe care organele și organizațiile de partid, comuniștii, cadrele de partid și de stat, întregul popor îl aduc astăzi, la a- ceastă scumpă aniversare, tovarășului Nicolae Ceaușescu este hotărirea lor fermă și angajamentul unanim de a face totul pentru înfăptuirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru obținerea în acest an a celor mai bune rezultate în industrie, agricultură, precum și în celelalte sectoare de activitate, întîmpinînd astfel Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă cu noi și importante succese în ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.în această zi de vibrantă și înălțătoare sărbătoare.pentru țară și popor, în consens cu toți fiii patriei, adresăm din adîncul inimii, tovarășului Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănătate și viață îndelungată, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, tinerețe veșnică, multă putere de muncă, spre binele și fericirea națiunii române, spre gloria nepieritoare a eroicului nostru partid, spre măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

(Urinare din pag. I)in marile cancelarii se pregăteau alte agresiuni ce păreau că vor aprinde din nou o mare parte a lumii. Lovituri de stat, puciuri, cum li se mai spune, întronau noi lideri, dincolo de care se ghiceau uniforme ) cunoscute. Setea de pămînt străin reizvorise. Congo, Coreea și alte părți ale lumii noastre, pe unde încă nu trecuse carul cel mare al războiului, deveniseră teatrul unul epilog singeros care nu săturase încă setea de moarte a celor ascunși dincolo de seifurile lor îndopate cu aurul iscat din sîngele unor nevinovat! trimiși să apere sursele îmbogățirilor ilicite, ale jafurilor nemiloa- st, ascunse în spatele unor etichete uzate de acum : „democrație", „eliberare de jugul străin" și cite altele...în acest marasm universal s-au ridicat destule voci care să anunțe primejdia mascaradelor, dar războaiele locale, o dată pornite, erau greu de frînat. Mai existau arme ce trebuiau întrebuințate pentru a se amortiza cheltuielile amețitoare stîrnite de pofta de afirmare a generalilor. Tratatele iute întocmite au fost uitate, sîngele a început din nou să curgă pe fronturi îndepărtate. în jungle, pe rîuri, în orașe, morfii, civili de data asta, sporeau vama necruțătoare cerută de nemilosul și crudul zeu al războiului. Alianțe incredibile se formau, foști aliati se înfruntau fără cruțare sub privirile unei lumi abia izbăvite de teroare a ceea ce fusese. Atunci, în confuzia Iscată de aceste noi confruntări s-au ridicat citeva voci lucide in lume care au arătat deschis că popoarele nu mai doresc să lase pe belicoși să arunce din nou planeta în foc și moarte.Au existat citeva momente cruciale cînd pacea universală, cum o visasem cu toții, a fost la un pas de a lăsa locul unei noi conflagrații nimicitoare. Marșuri, lozinci, articole de ziar au urnit mulțimile și rotativele, popoarele spuneau un „NU" categoric acelei minorități a capitalurilor si a imperialiștilor de toate nuanțele. Pa
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ÎN COMUNISTUL EV
Dintr-un pămînt hrănit cu sînge 
de-atitea veacuri de eroi, 
dintr-un pămînt ce se răsfringe 
cu duhul lui adine in noi ;

El, falnicul, cutezătorul 
erou român intre eroi, 
prezentul țârii, viitorul 
pe care, demni, jurat-am noi;

dintr-un pâmint hrănit cu trude 
de neamul nostru românesc, 
a cârui inimâ aude 
cum visele in el ne cresc ;

El, făurarul fără seamăn 
acestui ev înalt și dens, 
al cărui verb ardent ne cheamâ-n 
supremul lumii noastre sens.

dintr-un pămînt al omeniei 
ca un suris de prunc curat, 
numele lui sub soare fie-i 
de-apururi binecuvintat,

Răsfrîntă dulce în lumină, 
la noul început de an, 
limba română ii inchină 
întregul sunet suveran.

a răsărit, stejar de țară 
cu rădăcina-n Scornicești 
și cu coroana legendară 
deasupra munților cerești,

Să ne trăiască-n veșnicie, 
cit viața limbii românești, 
făuritor de Românie, 
viteaz al gliei strămoșești.

Petru ANGHEL

cea, bună, strîmbă, cum va fi fost, trebuia păstrată pentru că altfel planeta Pămînt nu va mai exista. Se lnșală cine crede că misiunea celor care se angajaseră în această luptă necruțătoare era ușoară. Numele de eroi ai păcii, dat cîtorva dintre cei mai neobositi în această luptă pentru salvarea omenirii de distrugerea inevitabilă era cu totul meritat. între ei. România are în tovarășul Nicolae Ceaușescu un sol neobosit.Nu vreau să enumăr aici cite călătorii au fost făcute pentru slujirea idealurilor de pace, prietenie și colaborare între popoare. în anii rodnici ce ne stau în urmă acum.Probleme ce păreau irezolvabile au fost rezolvate după multe tratative delicate, după tergiversări și discuții istovitoare. Cînd e vorba de a stabili adevărurile istorice trebuie multe luni și zile, răbdare, tact și, mal ales, o informare fără reproș. Aș adăuga la toate acestea și 6 vocație de diplomat înzestrat. Dincolo de prestanța pe care șeful statului nostru a avut-o în toate misiunile sale delicate exista și o mare experiență politică la care se adăuga și un talent diplomatic înnăscut. Unui astfel de om politic îi trebuie în toate împrejurările o credibilitate ce nu poate fi împrumutată, ci dobîndită. în toate discursurile sale, la capitolul „politica externă", liderul nostru a avut o cantitate enormă de luări de poziții memorabile. o linie politică ireproșabilă, în care erau puse în aceeași urnă o bună credință funciară, o credibilitate de nezdruncinat, o linie consecvent sinceră, un angajament perpetuu fată de slujirea păcii universale și mai ales dorința de a media acolo unde se credea că nu se mai putea face nimic. Si peste toate aceste lucruri, Un curaj exceptional, pentru că în corul națiunilor, la masa înțelegerii se vine cu un bagaj substanțial : o istorie veche, o conduită ireproșabilă, prin asta înte- legind că în ce ne privește nu am Încurajat nicicînd în istorie ura fată de alte popoare, nu am rîvnit 

la bunurile și teritoriile altora, am respectat dreptul la libertate al tuturor națiunilor, am luat arma în mînă doar atunci cînd împrejurări potrivnice ne-au pus în fata necesității de a ne apăra ființa națională.Memorabilelor acțiuni de om al păcii ale tovarășului Nicolae Ceaușescu i se pot alătura foarte multele și importantele solii de pace și cooperare desfășurate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în numeroase state ale lumii : socialiste. din lumea a treia ori din rîn- dul celor capitaliste dezvoltate. Intervențiile ferme, principiale, cu larg răsunet, rostite de la înalta tribună a Organizației Națiunilor Unite, luările de cuvînt la alte în- tîlniri internaționale au conferit României un prestigiu niciodată atins în trecut.Vizitele peste hotare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în lumea a treia, unde ramura de măslin a sosit la vreme, o dată cu prezenta Președintelui României, se constituie în importante contribuții la cauza păcii, a destinderii internaționale. Lista acestor călătorii diplomatice, desfășurate practic pe toate continentele, face din tovarășul Nicolae Ceaușescu un adevărat „OM al păcii", al cărui prestigiu nu poate fi clintit în nici un fel. Iată că și in aceste zile, cînd vechea problemă a statului palestinian se discută cu aprindere, cînd curge mult sînge, acolo unde două vechi popoare se înfruntă sîngeros de ani de zile, vocea conducătorului nostru răsună răspicat și cu curaj : e loc pentru toat’ă lumea pe Pămînt, să trăim în pace, să ne îngăduim unii pe alții, să înceteze vărsările de sînge, omenirea are nevoie de liniște, să fie PACE, e loc pentru toți, să ne dăm mîinile. să îngropăm securea războiului !Un om politic care militează consecvent pentru triumful unor asemenea idealuri merită stima și prețuirea umanității ! Un asemenea om stă în fruntea României. Lui li aducem omagiul nostru, ca unui strălucit Erou al Păcii.
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CU POPORUL, PENTRU POPOR
ț.

CU OAMENII, PENTRU OAMENI
Astăzi, poporul român aniversează ziua de naștere și îndelungata activi

tate revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului. Președintele Republicii, ale eminentului militant revoluționar sub 
a cărui conducere, în anii de după Congresul al IX-lea, partidul și poporul 
nostru au marcat în istorie perioada celor mai substanțiale progrese.

In buchetul omagial de ginduri și de simțăminte se împletesc și notațiile 
din rîndul cărora au fost selecționate mărturii cu care s-a alcătuit pagina de 
față. Sint mărturii și opinii ale unora dintre milioanele de constructori ai 
României socialiste, făuritori ai prezentului și viitorului ei. Profesia, vîrsta, 
localitatea, alte caracteristici diferă, simțirea e aceeași.

Gindul sărbătoresc este întărit prin faptă și angajare muncitorească fermă. 
Pentru că timpul acesta, trăit de la al IX-lea Congres, a fost și este timpul 
proiectelor care au devenit și devin întotdeauna fapte.

Mîndria împlinirilor economico^sociale se împletește, intr-o aleasă simțire, 
cu satisfacția pentru transformările profunde determinate de aceste împliniri 
in destinul, în condițiile de viață ale fiecăruia dintre noi. Pentru că timpul 
acesta, trăit de la al IX-lea Congres, poate fi numit și timpul in care progresul 
societății și calitatea vieții fiecărui cetățean au mers, au urcat în același pas 
viguros și sigur.

Timpul acesta poate fi numit, și este numit, timpul neobositei strădanii, 
împreună cu poporul, pentru popor, împreună cu oamenii, pentru oameni.

...Cu oamenii, pentru oamenii țării, care se angajează ferm față de partid, 
față de secretarul său general să facă din anul 1989, care este anul Congresului 
al- XlV-lea al partidului și anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă, un an al celei mai 
ridicate eficiente in toate domeniile de activitate.

prinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc —, și județul Harghita a cunoscut, în ultimele două decenii, transformări radicale in toate domeniile de activitate economică și socială. Aceasta înseamnă, pentru mine și pentru noi toți cei care trăim și muncim în această parte a tării, autentificarea unei realități pe care nimeni n-o poate nega sau minimaliza, pentru că noi sîntem cei care am făurit-o și tot noi sîn- tem beneficiarii roadelor muncii noastre.Sînt fiu al acestor meleaguri, născut și crescut aici. în anul 1965 existau în Miercurea-Ciuc doar o fabrică de confecții și o întreprindere a industriei locale. Puteam oare să bănuiesc atunci că doar

ușoare, să consume mal puțin combustibil, să devină mai competitive. Este o indicație și o sarcină de mare răspundere pe care ne-am angajat s-o îndeplinim în mod exemplar, cinstind astfel cu noi fapte de muncă Congresul al XlV-lea al partidului și a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944.împreună cu întregul popor, in acest ianuarie 4 aniversar îmi alătur și eu urarea de ani *mulți  cu fericire pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind ferm convins că tot ce s-a făcut și se face cu oamenii și pentru oameni este urmarea transpunerii neabătute în viață a politicii profund umaniste, patriotice a partiduluifirească a

ată locul unde Argeșul iși îngemănează apele cu Dunărea. Iată-i pe cei ce ancorează Bucureștiul ca port la Dunăre : sint constructorii Antreprizei hidrotehnice Oltenița, cei ce pregătesc, prin efortul lor de zile și nopți, drumul navelor dinspre Dunăre și Mare spre Capitală.— Noua magistrală albastră ce prinde viață prin munca noastră, a constructorilor, poartă, asemenea tuturor marilor construcții ale prezentului, amprenta preocupării permanente a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de întreaga dezvoltare a țării. La fel ca și la magistralele albastre ale Dobrogei, unde am lucrat mai înainte — ne spune inginerul Liviu Gruber, directorul antreprizei — secretarul general al partidului a fost tot timpul alături de constructori, ca. de altfel, la fiecare dintre marile obiective ale acestei epoci. Toate aceste construcții vor dăinui, ca mărturii ale pașnicei vocații constructive a poporului nostru, iar generația noastră de constructori Încercați, pasionați de meserie, dornici să-și lege numele de marile înfăptuiri ale prezentului, și-a legat destinul de numele acestor construcții menite să dureze. Sîntem aici constructori de la magistrala albastră sau de la Canalul Poarta Albă—Midia-Nă- vodari, mulți au lucrat la Transfăgărășan sau la Porțile de Fier... Umăr la umăr, am construit și construim pentru prezent și viitor, animați de dorința de a lăsa urmașilor urmașilor noștri mărturii ale abnegației constructorilor acestui timp, ale dăruirii ! față de patrie, de partid. Ne leagă pe noi toți, constructori ai epocii marilor construcții, aceeași dragoste ce ne-a sădit-o în inimi, secretarul general al partidului' de a clădi frumos și durabil pentru prezentul și viitorul patriei, de a spori în frumusețe chipul întinerit al patriei socialiste. Acum, cind încă un vis frumos, un nou proiect îndrăzneț devine realitate, gîn- dul tuturor constructorilor se îndreaptă spre omul ce ne-a îndemnat de fiecare dată să credem că avem capacitatea de a da viată adevărată și să dăm viață adevărată acestor vise prin care nemurim prezentul socialist al patriei : un gînd cald, din inimi de constructori pentru constructorul de țară nouă : să ne trăiți întru mulți ani, cu sănătate, și să înălțăm noi și mărețe construcții pentru viitor.

I
vibrează aparte, Iar ochii i se Încălzesc atunci cînd evocă momentul care a însemnat pentru Motrul mineresc, ca de altfel pentru întreg ținutul Gorjului, bătaia de gong anunțind un început de nou drum.— Congresul al IX-lea al partidului a deschis o epocă nouă pentru întregul ținut . al Gorjului, altădată atît de năpăstuit. Pâ- mintul sărac — în aparență sărac — a scos la iveală mari rezerve de lignit, a căror punere în valoare a schimbat chipul așezărilor și viața oamenilor. Mi-au rămas vii în memorie cuvintele rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 1966, cu prilejul primei vizite de lucru în mijlocul minerilor din Motrul mineresc ce abia se înfiripa. „Bazinul Motrului are o perspectivă îndelungată și trebuie să ne așezăm gospodărește aici". De atunci au trecut ani, și Gorjul mineresc a devenit cel mai mare furnizor de cărbune energetic al economiei naționale, iar Motrul, care atunci abia se contura pe planșete și în inimile oamenilor, a devenit o frumusețe de oraș. Un oraș cu oameni gospodari, care pot să spună că au luat exemplu in toate de la primul gospodar al țării. Și spun asta fiindcă în 1966 și, mai apoi, deseori, aflîndu-mă în preajma secretarului general al partidului, pot spune că l-am văzut trăind cu toată ființa pentru binele nostru, al tuturor. In numele tuturor minerilor, îi urez „Minerului de onoare" „La mulți ani !“ cu sănătate, pentru binele nostru, al țării.— Eu și soțul meu — ne spune muncitoarea Ana Sălăjan — ne numărăm printre „veteranii" întreprinderii de confecții „Mondiala" din Satu Mare, amîndoi numă- rînd aici cite 30 de ani de activitate neîntreruptă. Am dreptul să spun că această modernă întreprindere, renumită pe toate meridianele lumii, noștri.

— Secretarul general al partidului a efectuat, de-a lungul anilor, zece vizite de lucru la „Electroputere“-Craiova — ține să precizeze Eroul Muncii Socialiste Paul Dinu, șeful secției transformatoare. Fiecare vizită a constituit un moment de referință, jalonind o etapă, deschizînd o nouă perspectivă în dezvoltarea întreprinderii noastre. Despre „Electroputere" se spune că este o citadelă muncitorească, o citadelă a spiritului revoluționar. Sensul de citadelă cred însă că îngustează o realitate pe care o veți intilni și aici la noi, la Craiova, și în oricare din orașele țării. Platformele industriale ale țării, care stau la loc de cinste intre marile realizări ale acestui timp,, sînt citadele deschise, ■ prin care prezentul este mereu îmbogățit, el constituie mereu o etapă, o treaptă dintr-un proces dinamic. Nu este pentru nimeni un secret că am pornit la drum ca modestă unitate de reparații și. mai apoi, de construcții... pentru reconstrucție. Aici, acum, realizăm întreaga producție de locomotive electrice și diesel electrice de mare putere a țării, 99 la sută din producția de transformatoare și circa un sfert din producția de motoare electrice mari. Pe tot locul acesta, unde acum vedeți inșiruite frumos fabricile aparținind întreprinderii „Electroputere", dar și alte unități de prestigiu ale industriei craiovene, creșteau mărăcini și, din cînd în cînd, se dezgropa cite o bombă neexplodată...Privim în jur : iată întreprinderea de tractoare și mașini agricole — realizatoare în premieră a tractorului hidraulic cu performanțe îmbunătățite, recent medaliat cu aur la mai multe tîrguri internaționale ; iată moderna întreprindere de autoturisme „Oltcit" ; iată întreprinderea de utilaj greu — de unde a pornit cel mai mare strung construit pînă acum în România ; iată alte și alte întreprinderi care încadrează prestigioasa citadelă „Electroputere" ce va împlini anul acesta patru decenii de exis- . tență.— Ceea ce aș vrea să rețineți este că aproape tot ceea ce vedeți aici, pe această platformă — institut de cercetări, instituții de învățămint, capacități productive, inclusiv modernele cartiere de locuit din zonă — sint rodul anilor ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului — continuă interlocutorul. In prezent, pe platforma noastră muncesc, cercetează, învață aproape 60 mii de oameni. Da, o citadelă muncitorească, dar de o factură cu totul nouă. O citadelă-nucleu, constituind o autentică școală de cadre pentru economia județului nostru, o citadelă cu toate forțele mobilizate in indeplinirea, pe mai departe, a sarcinilor trasate de Congresul al XIII-lea al partidului, in întîmpinarea cu realizări de prestigiu a celui de-al XlV-lea forum al comuniștilor țării.

a crescut sub ochii Trei din cele patru corpuri de clădiri productive s-au înălțat numai în ultimii 24 de ani. In această perioadă, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a vizitat de 10 ori unitatea și de fiecare dată am avut fericirea să-l întîmpinăm, cu colegii mei de muncă, să-i fim în preajmă. Ne-a îndemnat mereu să muncim mal bine. Pentru că munca — și numai munca — este aceea care-ți asigură o existență liberă, demnă. Dreptul la muncă, dreptul cel dinții și fundamental al omului, este consfințit nu numai în Constituția țării, ci și asigurat în fapt pentru fiecare cetățean, fără nici o deosebire. La noi, la „Mondiala", muncim împreună soți, soții, fiica și fii, numeroase familii, adevărate dinastii muncitorești. Alături de mine și soțul meu, lucrează aici și una alta lucrează la cel mai modern magazin universal din județ, iar fiul este încă elev, vrea să devină un bun specialist în tehnică. Despre această realitate a societății noastre socialiste — asigurarea locurilor de muncă deopotrivă pentru bărbați și femei — se poate vorbi cu exemplificări nu numai din Satu Mare, ci și de la Cărei, Negrești-Oaș și Tășnad, ca și din localități de pe întreg cuprinsul țării, unde în anumite domenii, cum sînt cele ale industriei de confecții, textile, cooperației meșteșugărești, sănătății, învățămîntului și altele, ponderea femeilor este de 60 la sută șl chiar mai mult.în egală măsură cu dreptul la muncă șl la retribuții egale cu bărbații, femeile reprezintă o forță activă in viața economică, socială și politică a patriei, participind, efectiv, in toate organismele democrației muncitorești-revoluționare, la actul de conducere și decizie, la marile împliniri socialiste. Acum, la aniversarea zilfei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, îi adresăm tovarășului Nicolae Ceaușescu tradiționala urare „La mulți ani !“.

din fiicele noastre,nostru, care

— Ce înseamnă pentru mine dreptul la muncă, la o existență demnă ? Eu știu — ne spune Emilia Rusu, secretar al biroului organizației de bșză de la filatura A din cadrul întreprinderii „Integrată" de la muncă fiecăruia Constitu- realitate. trăită în N-a fost locuri de

Ne vorbește cu entuziasm despre o tehnologie care. în premieră pentru bazinul Gorjului-, se aplică chiar la mina Leurda, unde Gheorghe Al- mășan lucrează de ani și ani, de cind a venit, cu primul detașament de mineri, să construiască o nouă a- șezare minerească, într-un nou bazin ce abia se contura ; ne vorbește, de asemenea, despre tinerii din formația sa, despre comuniștii de a căror viață de organizație răspunde în calitate de secretar al comitetului de partid. Dar, mai ales, vocea ii

din cadrul întreprinderii lină din Suceava — că dreptul e un drept firesc și necesar dintre noi, că el este înscris ția țării și asigurat în fapt, Și mai știu că viața poate demnitate numai prin muncă, ușor să se creeze milioane de muncă, dar partidul nostru comunist, prin politica sa științifică, profund umanistă a asigurat și asigură tuturor cetățenilor patriei locuri de muncă pe măsura calificării și a nevoilor societății.Acum, cînd întregul popor aniversarea zilei de naștere și activitate revoluționară a Nicolae Ceaușescu, imi amintesc cu emoție de vizita făcută în întreprinderea noastră, în iulie 1982, la numai doi ani după intrarea în funcțiune a acestei moderne unități, unde mai bine de două treimi sint femei. întreprinderea noastră se adaugă altor unități nou construite la Suceava, creîndu-se trei mari platforme industriale. Față de anul 1965, numărul personalului muncitor a crpscut cu peste 40 000. Pentru tot ce noi, in pentru pentru pentru piilor noștri, tovarășului momente de sărbătoare a întregului popor, urarea de ani mulți, cu sănătate și putere de muncă, (pentru a ne conduce spre noi și tot mai mari împliniri socialiste, pe măsura glorioasei epoci pe care o trăim.

al în în fi

sărbătorește îndelungata tovarășului

s-a construit și se construiește la Suceava, ca și în întreaga țară, tot ceea ce se face cu oamenii și oameni, pentru grija părintească, asigurarea unui viitor luminos co- viitorul tării, ii adresez Nicolae Ceaușescu, în aceste
— Asemenea tuturor județelor țării — ne spune Fejer Ștefan, maistru la între-

*

Sudiți, Gîrbovl, Grivlța. Smirna, Dră- gbești, Urziceni... Există o indiscutabilă legătură între aceste vizite de lucru și schimbările cantitative și calitative produse în agricultura ialomițeană. concretizate in dezvoltarea unei puternice baze tehnico-materiale, în realizarea programului de îmbunătățiri funciare, în numărul sporit de capacități agrozootehnice. în ritmurile înalte ale creșterii producției agricole. Alocarea unor investiții tot mai mari de la un cincinal la altul a permis îmbogățirea permanentă a bazei tehnico-materiale. In această perioadă, numărul tractoarelor agricole fizice s-a dublat, suprafața amenajată la irigat a sporit de 15 ori, acum fiind de aproape 350 000 hectare, ceea ce reprezintă două treimi din terenul arabil al județului.O contribuție substanțială la creșterea producțiilor agricole și-aU adus-o institutele și stațiunile de cercetări pentru agricultură, care pun la dispoziția unităților soiuri și hibrizi de mare productivitate, tehnologii moderne pentru obținerea unor recolte sigure și stabile. Dacă am compara producțiile obținute la- majoritatea culturilor, dar și cele din sectorul zootehnic din acest cincinal cu cele din 1965, ele sint de patru-cincf ori mai mari la porumb, griu, orz, floarea-soarelui, fasole, sfeclă de zahăr și s-au dublat la lapte, carne, lină și ouă. Avem 1 100 de specialiști cu studii superioare, 2 400 tehnicieni și maiștri. Toate acestea își spun cuvîntul în producție. în 1988. douăzeci de unități agricole au obținut, la culturile de griu și orz, recolte intre S 000 și 9 000 kg la hectar. In urmă cu două decenii, asemenea producții păreau un vis irealizabil. Producții de necrezut altădată se obțin acum și la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr. în tot mai multe unități. Privind viitorul prin prisma realizărilor prezente, avind în vedere acumulările cantitative și calitative dobîndite. se poate afirma cu deplin temei • că agricultura ialomițeană. ca a întregii țări, pășește cu fermitate pe calea îndeplinirii obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. In ceas aniversar, și noi. asemenea întregului popor, ii dorim celui care a elaborat tezele și strategia noii revoluții agrare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ani mulți cu sănătate și putere de muncă.

tregil noastre societăți de a progresa, de a se înzestra .material și spiritual potrivit idealului comunist, vrem să fim departe, cu stăruitoarea cialismului noastră.împreună dențn țării, exprimăm tovarășului cea mai aleasă stimă și urarea mulți, cu sănătate și fericire, pentru a conduce destinele tării spre comunism.

Noi, tînăra generație, cei în măsură să ducă mai competență și deci eficient muncă pentru edificarea so- și comunismului în patriacu colegii mei gălățenl, cu stu- cu intreaga generație tinâră, Nicolae Ceaușescu de ani

• Marile înfăptuiri ale acestui timp 
argumente de netăgăduit ale justeței

politicii partidului nostru, garanții ale 
realizării depline a obiectivelor viitorului

• Fundamentalele drepturi ale omului 
- dreptul la un loc de muncă, la învățătură, 
la condiții de trai civilizate, la o existență 
demnă - constituie o realitate a vieții 
pentru toți fiii României socialiste

• Preocuparea constantă pentru per 
fecționarea continuă a activității din 
toate domeniile, garanție a înfăptuirii 
programelor de dezvoltare

• Fermă angajare 
față de partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăptuirea 
obiectivelor economice și sociale ale 
acestui an, anul celei de-a 45-a aniversări 
a zilei de 23 August și al celui de-al XlV-lea 
Congres al partidului

Despre agricultura cooperatistă șl destinul țărănimii ne-a vorbit și președintele cooperativei agricole de producție Te- chirghiol, inginerul Romulus Bratu :— Gîndirea creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, bazată pe cunoașterea profundă a realităților agriculturii noastre, a inepuizabilelor resurse de care dispune această ramură. își găsește o elocventă reflectare în modul în care au evoluat înseși pretențiile țăranilor noștri față de pămint și. de aici, organizarea muncii, abordarea noilor tehnologii, pregătirea profesională și, în consecință, producțiile agricole. Iată, zestrea cooperativei noastre. în 1952, anul înființării sale, era mai mult decit modestă. Arhivele cooperativei consemnează recordul acelor ani în materie de producție, aproape 1900 kg griu la hectar. care a constituit punctul de plecare in ierarhia, aflată mereu in _ ascensiune, a recoltelor viitoare. Azi. 'cind recoltele la hectar cîntăresc multe mii de kilograme, producțiile de atunci ni se par a fi din... copilăria agriculturii. Sîntem totuși nemulțumiți și față de ce am realizat anul trecut, de exemplu. Știm că se poate mai mult. Și vom face mai mult. Noua revoluție agrară, după cum spunea secretarul general al partidului. înseamnă și transformarea modului de muncă, de gîndire, de viață al țărănimii noastre.Urmare a politicii clarvăzătoare a partidului, ne sint asigurate condiții pentru pregătirea In meseriile specifice, pentru că noile tehnologii impun o pregătire temeinică din partea tuturor celor care sint angajați în realizarea programelor noastre. Aria meseriilor specifice activității din agricultură a devenit tot mai largă, mai diversă. Avem peste 60 mecanizatori, țnulți dintre ei cunoscători a două și chiar trei meserii, apoi oameni care lucrează ca motopompiști, strungari, frezori, electricieni. specialiști în automatizări, zooteh- niști, veterinari, horticultori și în alte profesii. Ei sînt, de fapt, țăranii de azi. Iar transformarea aceasta reprezintă enorm, este universul social șl spiritual cu- totul superior pe care acești oameni l-au dobîn- dit in socialism. Omul din agricultură a căpătat o nouă personalitate, o nouă statură morală, o nouă condiție umană. Avea dreptul la această emancipare. Un drept pe care societatea noastră îl asigură tuturor. Un drept pe care nu orice tip de societate îl poate asigura. De aceea ne adresăm secretarului general al partidului cu un fierbinte omagiu, cu urarea, pornită din adîncul inimilor noastre, de „La mulți ani !“, de sănătate și mereu neobosită capacitate de muncă.

Pe maistrul mecanic Gheorghe Sîrbu, de la Combinatul chimic din Kimnicu Vilcea, l-am întîlnit la instalația unde se lucrează, zi și noapte, „foc continuu". Aici, intr-un moment de răgaz, maistrul ne-a făcut — cum Singur a spus — citeva „mărturisiri de suflet" :— Păstrez mereu vie in minte bucuria pe care am simțit-o anul trecut, la 26 mai, cind noi, chimiștii de pe platforma vîl- ceană, am trăit momente emoționante prilejuite de vizita de lucru în combinatul nostru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Am fost , prezent la această întîlnire și am avut onoarea să-i raportăm conducătorului partidului și statului nostru rezultatele obținute și preocupările pe linia modernizării instalațiilor, tehnologiilor și produselor, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și resurselor energetice. Apreciind realizările noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a. îndemnat să implementăm in întreaga noastră activitate noile cuceriri ale științei și tehnicii, să gîn- dim și să acționăm în spirit revoluționar, ea adevărați proprietari, producători și beneficiari.Chimiștii noștri, care mînuiesc acum utilaje și instalații dintre cele mai moderne, s-au format mai fntîi pe băncile școlii profesionale și ale liceului de chimie din cadrul grupului școlar al combinatului. Apoi, de-a lungul anilor, mulți au urmat cursurile serale ale scolii de maiștri și ale institutului de subingineri. Eu însumi am devenit maistru, după ce mai întîi am absolvit liceul și am lucrat ca lăcătuș mecanic. Am făcut ■ această precizare pentru a arăta că la noi, ca pretutindeni în România, a devenit un fapt cotidian preocuparea fiecăruia și a tuturor pentru perfecționarea pregătirii profesionale și că, pentru aceasta, printr-un însemnat efort al societății, s-a asigurat baza materială necesară.Angajamentul nostru, al chimiștilor vîl- ■ceni, asemenea celui pe care și-l asumă întreaga noastră clasă muncitoare, este acela de a ne îndeplini întocmai sarcinile ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de a face din 1989, anul Congresului al XlV-lea și al aniversării a 45 de ani de la actul istoric din August 1944, un an de referință, al celor mai bune rezultate in îndeplinirea planului la toți indicatorii. Iar faptele noastre se constituie în respectuos omagiu! pe care i-1 '■ aducem tovarășului Nicolae Ceaușescu la aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare.

la o con- s-au mo-peste 10—12 ani voi lucra ca maistru puternică întreprindere de tractoare, struită chiar aici, in orașul meu, unde jnai înălțat și alte unități industriale derne ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat în vizită în Harghita, la puțin timp de la constituirea județului, cu spirit' vizionar și cutezanță revoluționară a jalonat traiectoria așezărilor noastre, destinindu-le unei puternice dezvoltări economice și sociale, în 1978. tinărul nostru colectiv avea să se intîlnească din nou cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. I-am ascultat atunci îndemnurile înflăcărate și. împreună cu toți tovarășii de muncă, ne-am simțit mai puternici, mai hotăriți, în măsură să înfăptuim responsabila sarcină pe care ne-o trasa : să producem tractoare și pentru export. S-au alocat noi investiții, s-au creat noi locuri de muncă, s-a înființat o școală profesională, apoi liceu, apoi o secție a facultății de subingineri. s-au înălțat in oraș peste 12 000 apartamente. Totul s-a schimbat din temelii.în mai anul trecut, aflat din nou în vizită de lucru în Miercurea-Ciuc, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cuvîntarea rostită la marea adunare populară, confirma bunul renume al întreprinderii noastre, care exportă acum tractoare în numeroase țări ale lumii. Tot atunci, parcurgind secțiile întreprinderii, ne-a cerut să facem un pas înainte — să construim tractoare mai

revoluționară

nostru comunist, de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării. Iar Harghita, la fel ca județele Vaslui și Sălaj, Botoșani și Covasna, Olt și Suceava, Dîmbovița, Bistrița-Năsăud și altele, se constituie în acest sens în exemple da netăgăduit.
La rîndul său, inginerul Atanase Flo- rescu, directorul general al agricole județene Ialomița, nea :— Nu pot să nu mă gîndesc la cația faptuluj că prima vizită de care a făcut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu în calitate de conducător al partidului a fost in agricultură, anume la noi în județ. Țăranii care l-au cunoscut alunei susțin că ceea ce le-a spus erau idei care mai tirziu s-au cristalizat în conceptul de nouă revoluție agrară. într-adevăr. în dezvoltarea agriculturii românești s-au produs, în acest interval istoric, transformări calitative de esență. 30 de întilniri a avut secretarul general al partidului cu lucrătorii ogoarelor din Cimpia Bărăganului ia- lomițean. Rînd pe rînd, bucuria de a primi in mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu au avut-o lucrătorii o- goarelor din Slobozia. Gheorghe Doja, Vlădeni, Munteni-Buzău, Balaciu, Sfîntu Gheorghe. Căzănești, Ciochina. Ograda, Miloșești. Făcăeni, Perieți, Movilita. Dridu, Coșereni. Alexeni, Andrășești, Grindu,

Direcției ne spu-semnifi- lucru pe

este complet gratuit, că s-au construit, în anii socialismului, cu deosebire în ultimii 24 de ani, sute de școli noi, institute și facultăți, creșe și grădinițe, laboratoare moderne, adevărate orășele studențești. în Constituția țării, dreptul la învățătură este înscris la loc de cinste și realitatea confirmă exercitarea lui efectivă.— Dacă ar fi să mă refer numai la Universitatea din Galați, unde sînt student in anul al IV-lea — ne spune Pompiliu Do- nescu, de la Facultatea de mecanică, secția nave —, ar trebui să depun mărturie cu numeroase fapte și argumente privitoare la creșterea tot mai accentuată a bazei materiale pentru studiu și cercetare, a condițiilor minunate de studiu și viață ce ne sint create. Ne pregătim într-un climat de înaltă exigență. Și este bine așa 1 Trebuie să cerem noi, în primul rînd, cit mai mult de la noi inșine. Sint comunist, și autoexigență îi caracterizează pe comuniști. In ceea ce mă privește, am reușit să răspund grijii acordate nouă, studenților, de către partid, prin rezultate foarte bune la învățătură. Dar mediile de 10 pe care le am nu spun poate totul. Ele sint întregite de o susținută activitate de cercetare, de legare a învățăturii de producție. Am participat la concursuri profesionale și la sesiuni de cercetare la nivel național și îmi dau seama că aceste confruntări sînt stimulative, ne îndeamnă spre acel mereu mai mult, mai bine, chiar și in cazul cind nota la examene este 10. De altfel, cred că marele cîștig al nostru, în toți acești ani, îl constituie atmosfera de competiție pentru obținerea performanței în specializarea fiecăruia. Este de datoria noastră, ca viitori specialiști, să învățăm și iar să învățăm, așa cum ne îndeamnă mereu tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. Știm cu toții că la absolvire avem asigurate locuri de muncă. însă mai presus decît asta este faptul ! că noi avem un ideal, un ideal limpede în virtutea căruia acționăm, sîntem optimiști și tot ceea ce facem are sens și forță ; sîntem cu trup și suflet integrați în efortul în-

Din Vaslui, șeful secției proiectări a consiliului popular județean. Ovidiu Copacinschi, ne relatează :— Am avut marea bucurie să mă aflu de mai multe ori în preajma tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Vaslui. L-am ascultat cu emoție și mi s-au întipărit pentru totdeauna in minte și în inimă memorabilele sale cuvinte și îndemnuri vizionare, căldura omenească, grija deosebită, pentru că și localitățile din această parte de țară să se ridice la nivelul impus de cerințele contemporane ale progresului și civilizației. Cetățenii de azi ai acestor meleaguri istorice .— spunea secretarul general al partidului în septembrie 1982 — urmașii urmașilor lui Ștefan cel Mare, Peneș socialiști trebuie economico-sociale o trăim. Cuvinte devenite fapte. Vaslui, la Bîrlad, localități vasluiene mari și moderne întreprinderi, s-au asigurat mii și mii de noi locuri de muncă. A cerut atunci secretarul general al partidului să se construiască mai mult pentru oameni — locuințe moderne, școli, spitale, edificii social-cultu- rale. Iată că n-a trecut decît un cincinal șl jumătate, și Vasluiul — altădată un tîrg prăfuit și uitat de lume — a devenit un oraș modern, cu adevărat de nerecunoscut chiar pentru locuitprii săi. Au fost înălțate 16 000 de apartamente în blocuri eu grad sporit de confort, in opt mari ansambluri de locuințe.în momentul de față, potrivit sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, construim noi capacități de producție, le modernizăm pe cele existente, se înalță noi edificii social-culturale, iar in municipiul Vaslui se construiește cel mai mare și mai frumos cartier — Traian —, care va avea în final peste 3 000 de apartamente și dotări dintre cele mai moderne. S-âu înălțat în ultimii ani patru noi licee industriale, opt școli generale, o modernă sală de sport polivalentă, lin spital județean, două primitoare edificii de cultură și creație, magazine universale și altele. Practic, Întreg municipiul Vaslui este nou. Cum noi sînt și 'Bîrladul, Hușiul, Negreș- tiul. în întreg județul au fost puse la dispoziția oamenilor muncii peste 56 000 de noi locuințe, ceea ce face ca 85 la sută din populație — deci mai mult decît media pe țară — să locuiască acum in case noi. Asemenea Vasluiului, toate zonele patriei și-au schimbat înfățișarea, asigurînd oamenilor muncii condiții tot mai bune de muncă și viață. Este unul din cele mai grăitoare exemple ale grijii permanente a partidului, a secretarului său general pentru creșterea continuă a calității vieții oamenilor. Este o ilustrare vie a asigurării în fapt a dreptului fiecărui om de a avea o locuință, de a trăi in mod civilizat, demn. Un exemplu pe care-1 regăsim la scara întregii țări, și cu atît mai semnificativ dacă avem în vedere faptul că în țări bogate ale lumii există încă destui oameni care nu se bucură de un acoperiș, care sint ne- voiți să doarmă pe sub poduri, prin parcuri sau metrouri.Ifhaginea de azi a localităților patriei noastre este imaginea unei țări in care toți oamenii, fără deosebire, se bucură de binefacerile celei mai drepte societăți pe care și-o făuresc ei înșiși pentru ei și pentru urmașii lor. Motiv direct, desprins dm viața de fiecare zi, pentru a adresa secretarului . general, al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urarea din inimă „La mulți ani'l",. acum, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, desfășurată spre binele patriei, al poporului.
REPORTERII Șl CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

Curcanul, ai militanților să-și edifice noi cetăți demne de epoca pe care mobilizatoare, îndemnuri Au fost construite la Huși, Negrești și în alta
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Manifestări omagiale dedicate sărbătoririi
zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ampla construcție
(Urmare din pag. I)

și îndelungatei sale activități revoluționare
In întreaga țară au continuat în aceste zile manifestările politico- 

educative si cultural-artistice dedicate aniversării zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu și îndelungatei sale activități revoluționare, 
în semn de profund omagiu adus remarcabilei personalități a condu
cătorului partidului si statului nostru, a cărui viață consacrată progre
sului și prosperității patriei, binelui și fericirii poporului român, făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră constituie un 
înălțător exemplu de slujire cu abnegație și devotament a celor mai 
nobile idealuri ale națiunii noastre socialiste.în bogata agendă a manifestărilor politico-educative organizate în Capitală se înscriu, între altele, simpozioanele desfășurate la întreprinderile „Timpuri Noi" și de utilaj chimic „Grivița Roșie", sub titlul „Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminentă a vieții social-economi- ce contemporane". Au fost reliefate, cu acest prilej, marile succese pe care țara noastră le-a obținut in ultimii ani în toate domeniile de activitate — temelie trainică a dezvoltării multilaterale a patriei, sporirii necontenite a avuției naționale, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Sub semnul aceleiași aniversări, întreprinderea cinematografică a municipiului București, în colaborare cu Consiliul pionierilor din sectorul 2, a organizat un spectacol artistic intitulat „Marelui ctitor — Omagiu !“, însoțit de vizionarea filmului documentar „București, file de epopee". Avind ca generic „România socialistă și rolul ei activ în lupta pentru pace și dezarmare", la întreprinderea de electronică industrială București a fost prezentată expunerea „Propunerile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu — contribuție teoreti- ln lupta pentru internațio- securitate, încrede- în acest cadru

Ceaușescu — i Je inestimabilă valoare că și practică un nou climat politic nai bazat pe re și cooperare", au fost puse în evidență personalitatea și înaltul prestigiu de care se bucură președintele României pentru activitatea sa neobosită consacrată realizării păcii mondiale, afirmării depline și egale a tuturor statelor, participării lor active la rezolvarea constructivă cu care se a problemelor omenirea.confruntă
★ număr de și studenți au participat la Centrul de cultură și creație „Cin- tarea României" al tineretului din Craiova la simpozionul „Activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, exemplu eroic de luptător neînfricat pentru libertatea, demnitatea și fericirea poporului", rar-muzical lui iubit".naștere a secretarului general al partidului și a îndelungatei sale activități revoluționare i-au fost dedicate, in județul Dolj, numeroase alte manifestări politico-ideologice și cultural-artistice. Astfel, la o serie de întreprinderi din Craiova. Filiași, Băilești, Calafat, in așezăminte culturale din localități rurale au avut loc expunerile „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca de aur a României socialiste", „Doljul, istorie și contemporaneitate", „Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al destinelor comuniste ale patriei". De asemenea, un mare număr de oameni ai muncii din așezările doljene au participat la gale de film, în cadrul cărora au fost prezentate lung-metrajele „Timp eroic pe plaiuri de legendă", „Imn pentru primăvara țării", ..Din marile realizări ale Epocii Nicolae Ceaușescu".
★Comitetul județean Iași al P.C.R. 

a organizat la Combinatul de utilaj greu simpozionul omagial cu tema „Contribuția de excepțională însemnătate teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea creatoare a teoriei revoluționare a clasei muncitoare, la înflorirea multilaterală a României socialiste și afirmarea sa demnă in rîndul națiunilor lumii". Comunicările, susținute de cadre didactice universitare, istorici și cercetători, activiști de partid și de stat, au pus în relief înaltele virtuți de conducător și revoluționar ale secretarului general al partidului, strălucita și neobosita sa activitate de militant înflăcărat, consacrată progresului economico-sociăl al patriei, creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, edificării unui climat de pace, securitate și colaborare în lume. A fost relevată contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea strategiei politicii partidului și statului nostru, la marile prefaceri înnoitoare pe care le-a înregistrat România socialistă în perioada de după cel de-al IX-lea Congres al partidului.
★Aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a îndelungatei sale activități revoluționare a fost marcată și în județul Maramureș printr-o bogată suită de manifestări politico-ideologice și cultural-artistice. în numeroase unități economice și instituții din Sighetu Marmației, Baia Borșa, Cavnic, Tg. Lăpuș, Vișeu de Sus, un mare număr de oameni ai 'muncii au participat la expunerea-dezbatere intitulată „Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de înfăptuiri istorice în dezvoltarea și modernizarea economiei românești. Contribuția secretarului general al partidului la elaborarea și transpunerea în practică a grandioaselor programe de dezvoltare multilaterală a patriei". Sub genericele „Omagiu muncii și luptei eroice marelui Erou al patriei" și „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — tezaur de înaltă gindire patriotică privind lupta poporului român pentru unitate și dreptate" — centrele de cultură și creație „Cîntarea României" ale sindicatelor, tineretului și de la comune au găzduit dezbateri, mese rotunde și expuneri care au reliefat eroica activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii române.
★In aceste zile, toți copiii și tinerii tării aflați pe băncile școlilor și facultăților, cadrele didactice, asemenea întregului popor, omagiază viața și activitatea revoluționară, personalitatea de excepție ale secretarului general al partidului.Sub genericul „Concepția creatoare, științifică și novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul științei, învățămîntului și culturii, ca factori determinant ai progresului multilateral al României socialiste", la Ministerul Educației și Invățămintului a avut loc un simpozion în cadrul căruia au fost prezentate tezele, ideile, orientările șl concepțiile fundamentale din opera

Un mare tori, elevi tineri munci-
demnitateaurmat de spectacolul lite- „Omagiu conducătoru- Aniversării zilei de

teoretică a ilustrului conducător șl ctitor al României socialiste moderne.In toate unitățile de învățămînt se desfășoară numeroase simpozioane, expuneri, întilniri cu activiști de partid și de stat, recitaluri de cîn- tece și poezie patriotică, montaje li- terar-muzicale, acțiuni dedicate cinstirii îndelungatei activități revoluționare a celui mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, a contribu- ' ți ei sale hotăritoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare. în școli și institute de învățămînt superior s-au organizat, de asemenea, expoziții de carte sub genericul „Din gindirea social-politică a președintelui Nicolae Ceaușescu".Prin ansamblul activităților organizate, tineretul studios și slujitorii școlii dau expresie profundei recunoștințe față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru condițiile de viață și învățătură create și îl adresează, din adîncul inimilor, cele mai alese urări de viață îndelungată, multă sănătate și fericire.
★In unitățile economice, la centrele de cultură și creație „Cîntarea României" și școlile din județul Călărași sînt organizate numeroase simpozioane, expuneri, mese rotunde, întilniri ale unor activiști de partid și de stat cu oameni ai muncii, uteciști și pionieri, ce se desfășoară sub semnificativul generic „Gindirea cutezătoare, militantă, activitatea creatoare, neobosită ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în slujba intereselor supreme ale poporului român, a cauzei socialismului, progresului și păcii".De o largă audiență s-a bucurat montajul literar-cinematografic„Aleasă prețuire, înaltă recunoștință ctitorului României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu", în cadrul căruia prezentarea filmului documentar „Ani eroici" a fost însoțită de un bogat recital de versuri dedicat personalității și activității revoluționare ale secretarului general al partidului. De asemenea, intr-un mare număr de școli din județ s-a organizat concursul de creație literară „Cinstim patria, partidul, conducătorul", iar la Oltenița a avut loc spectacolul muzical-coregrafic „Omagiul nostru conducătorului iubit".

în fundamentarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei, marile înfăptuiri ale poporului nostru în anii care au urmat Congresului al IX-lea al P.C.R.. prestigiul internațional de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu. România socialistă pentru consecvența cu care promovează politica de pace și colaborare intre popoare.
★La centrele de cultură și creație „Cîntarea României" din orașele Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cîmpeni, Sebeș și din numeroase localități rurale ale județului zioane Nicolae marcantă strateg înțelept și clarvăzător al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România". în cadrul cărora au fost evocate personalitatea proeminentă și rodnica activitate revoluționară desfășurată pe parcursul a peste 55 de ani de cel mai iubit fiu al națiunii noastre, succesele remarcabile obținute de poporul român in opera de construire a socialismului și comunismului. Aceluiași eveniment i-au fost consacrate recitalurile de poezie patriotică și revoluționară avind drept generic „Sărbătorind un om, sărbătorim o țară", galele de filme documentare și .artistice, montajele muzical-coregrafice și expozițiile de carte social-politică intitulate „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — tezaur al gîndirii și practicii construcției socialiste în tara noastră".
★„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca de aur a României" este genericul sub care la Biblioteca județeană „Nicolae Iorga" din Ploiești a fost organizată o expoziție de carte social-politică și de publicații, un spațiu amplu fiind rezervat prezentării impresionantei opere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. In organizațiile U.T.C. din județul Prahova continuă să se desfășoare concursul pe teme politico-educative „Un om. un ideal, o viață", dedicat cunoașterii de către tineri â vieții și' activității revoluționare ale secretarului general al partidului. ctitorul genial al României socialiste moderne. La centrele de cultură și creație „Cîntarea României" din numeroase comune prahovene. colective de artiști amatori au prezentat spectacole de muzică și poezie patriotică și revoluționară cu titlul „Pe trepte de glorii și lumină".
★Sub genericul „Ctitorii pentru azi, ctitorii pentru mjine", în județul Argeș s-au desfășurat ample manifestări politico-educative și cultural-artistice dedicate personalității și activității revoluționare ale conducătorului partidului și statului nostru. Astfel, la Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" al sindicatelor din Pitești a avut loc simpozionul „Omagiu de inimă șl conștiință. de fierbinte dragoste și profundă recunoștință ctitorului României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu", în cadrul căruia au fost evocate exemplara viață și activitate ale secretarului general al partidului, consacrate slujirii cu nețărmurit devotament a intereselor patriei și poporului, remarcabilele succese dobîndite de muncii din țara noastră, sebi în anii glorioasei Nicolae Ceaușescu". Simpozionul a

Alba au avut loc simpo- cu tema „PreședinteleCeaușescu — personalitate a vieții Internaționale,

or

literar- forma-fost urmat de un spectacol muzical omagial, susținut de ții artistice de amatori.La centrele de cultură și „Cîntarea României" din Topoloveni și Costești, din alte localități au avut loc simpozioane cu tema „Nicolae Ceaușescu — o viață dedicată progresului, înfloririi patriei și asigurării păcii în lume", urmate de concerte de muzică patriotică și revoluționară, intitulate „Glorie, partidului, glorie României socialiste". ce au reunit cele mai bune formații corale din județ.„Tovarășul Nicolae Ceaușescu — făuritor de epocă nouă în dezvoltarea socialistă a țării, eminentă personalitate politică a lumii contemporane", „Contribuția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, la edificarea României moderne, la înălțarea patriei pe trepte tot mai înalte de civilizație socialistă", „Coordonate actuale ale politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, concepția P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la soluționarea unor probleme stringente ale contemporaneității", sînt titlurile simpozioanelor și expunerilor organizate în aceste zile în culturale și la cluburile ale unităților economice Argeș.

creafie orașele

așezăminte muncitorești din județul

înfăptui și de a desăvîrși, sporind atit puterea omului de a se reprezenta pe sine, cît și îndi ririle ce-i revin față de el ins . . față de patrie, față de destinul umanității. Altfel spus, cultura face parte din modul de viață al țării.Aceasta este o realizare de o deosebită însemnătate și încărcată de consecințe cu bătaie lungă. Ea se explică, în primul rind, prin politica înțeleaptă a partidului, prin preocuparea i ' tornică a secretarului său neral de a sprijini moral material înflorirea literaturii artei, asigurîndu-i condițiile lucru mat de prețuire atît de necesar valorii. Ea se explică, apoi prin faptul că literatura și arta sînt intr-un consens cu preocupările majore, esențiale ale oamenilor muncii, ale întregului popor, care regăsesc în dreptunghiul paginii sau al scenei o seamă de idei, fapte, ațitudini, pentru ceea tinct, timpul nostru, plică, -- ------rarea că capacitatea de receptare a maselor, că, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, Festivalul național „Cîntarea României" s-a transformat într-o amplă mișcare de creație științifică, tehnică, culturală, artistică de masă, oferind cimp larg setei și satisfacției de creație a tuturora, dezvol- tînd capacitățile perceptive, posibilitatea de a aprecia și de a judeca opera științifică sau artistică. Așa se face că oricine urmărește, bunăoară, ce se întîmplă în teatrele României socialiste constată linia superioară pe care se situează majoritatea spectacolelor, potențialul lor de talente. După cum își dă imediat seama că sălile mereu pline privesc, ascultă, participă la faptul de artă, înțelegîndu-1 ca un legămint de cunoaștere, de iubire și de prețuire reciprocă.Sprijinul moral și material al partidului se ridică, astăzi, pe

lato- îsuși,

sta- ge- și l și de și de afirmare, acel cli-

chipuri expresive ce definește, dis- . Ea se ex- pe urmă, prin împreju- a' crescut considerabil

trepte tot mai înalte. Una din cele mai recente inițiative ale secretarului general al partidului este, după cum se știe, construirea viitorului Centru Național Cultural „Cîntarea României". Nu de mult am avut fericitul prilej alături de specialiști, acestui măreț complex.zînd șapte săli de spectacole, variind între șapte sute și trei mii de locuri, cu cele mai moderne soluții tehnice. Se clădește cea mai impozantă instituție culturală din cite cunosc, cu două săli în plus față de faimosul Lincoln Center. Nu știu dacă vreo altă țară ar mai face astăzi o investiție culturală de asemenea amploare, cînd state cu solidă economie din Occident amputează tot mai mult bugetele social-culturale. Este o investiție de grijă, de încredere, de prețuire a artelor, căreia trebuie să-i răspundem prin eliminarea grabnică a neîmplinirilor care se mai manifestă în activitatea noastră. Acest edificiu, destinat să adăpostească mari sărbători ale minții și sufletului, va stimula și mai mult crearea unor opere temeinice, care, învestite cu intensitatea, rodnicia și măreția epocii pe care o trăim, să fie revelatoarea lor dovadă peste vremuri.Avem, așadar, motive de legitimă mîndrie. Insă dinamismul societății noastre — refractară prin vocație stagnării, inerției, somnolenței, ca și esența însăși a culturii socialiste, care înseamnă scrutare exigentă, contribuție mereu mai mare în munca adevărului și a frumosului — ne obligă să urcăm pe o treaptă superioară activitatea cul- tural-educativă. Este unicul mod de a ține pasul cu evoluția țării. Este unicul mod de a contribui la necontenitul ei progres. Căci, așa cum sublinia cu deplin adevăr tovarășa Elena. Ceaușeșcu— personalitate de frunte a vieții noastre politice și spirituale, savant de înalt prestigiu internațional, care veghează cu deosebită pasiune și profund devotament la destinele educației, științei și culturii naționale — un rol determinant în în

să văd. planurile cuprin-

făptuirea tuturor programelor de dezvoltare îl are ridicarea continuă a nivelului conștiinței socialiste, misiune în care o pondere importantă o deține cultura. Este unicul mod în care, pe de o parte, cultura rămîne credincioasă menirii ei, iar pe de alta își consolidează rolul pe care îl ocupă în viața socială. Se impune deci ca eforturile noastre să se îndrepte spre opere cu un conținut uman adine, cu durabil răsunet cognitiv și afectiv, oglindind convingător o contemporaneitate înaintînd spre m»’ bine, spre mai înalt, o contemporaneitate călăuzită de simțul răspunderii supreme față de generațiile de miine, cărora țintește să le dăruiască solide construcții, așezări impunătoare.Construcția revoluționară pe care o ridicăm. în lumina concepției înalt umaniste a secretarului general al partidului nostru, ține seama de o serie de factori obiectivi, de temeiuri și determinări ale realității, iar cine vrea s-o înțeleagă pornește de aici. Este limpede că datorăm măreția acestei construcții revoluționare prezenței în fruntea noastră a unei personalități în al cărei cimp vizual intră atît ceea ce se petrece între oamenii dintr-un sat. cit și între țările unei planete, a unei personalități care știe să transforme idealul in proiect și proiectul în concret, a unei personalități dăruite cu o voință magnetică și neabătută, unind în jurul ei energiile poporului, a unei personalități care înseamnă pentru noi toți imbold, chezășie, perspectivă, a unei personalități care, dincolo de spuma valurilor, privește orizontul.Opera revoluționară pe care o făurim poar.tă, de aceea, pecetea inconfundabilă a personalității secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al cărui impunător prestigiu pe meridianele lumii constituie garanția sigură a ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație, căruia în această zi aniversară îi aducem alesul și înflăcăratul nostru omagiu.

oamenii indeo- „Epoci

vorbit tovarășului

(Agerpres)

La Botoșani, în întreprinderi, instituții și școli s-a desfășurat simpozionul „Nicolae Ceaușescu, un mare om pentru oameni, un mare om pentru istorie". De asemenea, in organizațiile de tineret a fost organizat un ciclu de expuneri dedicate personalității și operei tovarășului Nicolae Ceaușescu sub genericul „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca împlinirii aspirațiilor poporului român", urmate de recitaluri literar- muzicale intitulate „Omagiu președintelui iubit". Cu acest prilej au fost relevate îndelungata activitate revoluționară a secretarului general al partidului, rolul său hotăritor

★Consiliul județean Neamț pentru educație politică și cultură socialistă a organizat, în municipiul Piatra Neamț, sub genericul „Nicolae Ceaușescu — omul și comunistul", o manifestare consacrată aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare ale secretarului general al partidului. Activiști de partid, cadre didactice universitare, cercetători in domeniul științelor sociale au despre personalitatea Nicolae Ceaușescu, despre strălucita sa activitate revoluționară, exemplu viu de devotament în slujirea înaltelor idealuri umaniste ale comuniștilor români, ale .întregului nostru popor, relevînd, totodată, rolul său determinant in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Formații artistice au prezentat un bogat program de muzică și versuri patriotice sub genericul „Omagiu celui mai iubit fiu al țării".
★Sub genericul „Glorie marelui conducător", la Ateneul Român a avut Ioc miercuri, 25 ianuarie a.c., concertul vocal-simfonic omagial organizat de Uniunea compozitorilor și muzicologilor, Inspectoratul general al muzicilor militare, în colaborare cu Comitetul de cultură și educație socialistă al municipiului București.înscris in ciclul de manifestări omagiale consacrate aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare ale secretarului general al partidului, concertul a dat expresie dragostei fierbinți și profundei recunoștințe ale poporului și oștirii față de cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La reușita acestui concert omagial au contribuit Muzica reprezentativă a armatei, corul și soliștii Ansamblului artistic „Doina" al armatei, corul Școlii militare de muzică, corul „Madrigal" și soliști ai Operei Române.

«KW

Un strălucit exemplu 
pentru slujitorii științeiAniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă un excelent prilej de exprimare a înaltei aprecieri, a sentimentelor de recunoștință și stimă deosebite pe care toți oamenii muncii care activează pe frontul pașnic al cercetării științifice, asemeni întregului nostru popor, le poartă secretarului general al partidului pentru contribuția de inestimabilă valoare pe care o aduce Ia înnoirea și dinamizarea gîndirii și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, la dezvoltarea multilaterală, liberă și independentă a României socialiste.Tot ce s-a înfăptuit în țara noastră în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului poartă pecetea prestigioasei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a concepției sale privind necesitatea promovării muncii pe tărimul științei la statutul și răspunderile unei forte de producție, izvor de avuție națională. pîrghie de nădejde în înfăptuirea Programului partidului nostru. Subliniind rolul fundamental al științei în construcția noii orînduiri, secretarul general al partidului a vegheat și veghează fără încetare Ia asigurarea dezvoltării în ritmuri înalte a bazei materiale și de personal a cercetării și învățămîntului, la formarea unor specialiști de înaltă calificare în aceste domenii, capabili să rezolve cu succes cele mai complexe probleme pe care le ridică progresul științei, al cunoașterii, în general.în acest sens, dezvoltarea metalurgiei din țara noastră, pe baza soluțiilor elaborate de cercetarea originală românească, oferă un grăitor exemplu. Ca urmare a înfăptuirii programelor de investiții, în industria metalurgică au fost puse in funcțiune instalații moderne, în stare să asigure creșterea semnificativă a calității otelurilor, cum sînt instalațiile de tratare în vid a oțelului lichid, prelucrarea acestuia prin retopire electrică sub flux, laminarea controlată, tratamentul termic în atmosferă de protecție. Iar specialiștii din cercetare au depus și depun constante eforturi în vederea perfecționării noilor tehnologii, în scopul crește-

rii performanțelor calitative realizate, pentru asigurarea reducerii consumurilor specifice și creșterea competitivității produselor.Modernele uzine și combinate în care se plămădesc astăzi fierul și aliajele sale, precum și multe alte metale și aliaje, sint înfăptuiri care poartă puternica amprentă a cercetării originale românești, coordonate și îndrumate competență de demician doctor Ceaușescu.Pentru perioada cetarea metalurgică este chemată să asigure asimilarea operativă a unor metale și aliaje cu performanțe superioare, solicitate mai ales in industriile de virf, și, totodată. a materialelor refractare necesare desfășurării, la temperaturi ridicate, a proceselor metalurgice și, în general, a celor ce au loc în sectoarele calde. Institutul nostru a și început să abordeze tehnologiile de obținere a unor produse la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial : oteluri de înaltă__calitate economic aliate, refractare compozite, refractare oxidice de înaltă puritate, produse din fibre ceramice, refractare speciale pentru turnarea continuă a oțelului, alumină cu cristalizare dirijată, ceea ce va permite eliminarea importurilor și afirmarea mai largă a nice românești.Cu o profundă viziune noașterii brantă dere în rășul Nicolae Ceaușescu ne-a cerut statornic să fim preocupați în cel mai înalt grad de implementarea rapidă în industria de profil a celor mai noi rezultate ale cercetării. Realizarea unei fuziuni eficiente a cercetării cu producția a devenit. Intr-adevăr, pentru toți principiul călăuzitor în activitatea noastră. Concepția revoluționară a tovarășului Nicolae. Ceaușescu asupra integrării organice a cercetării șl învăță- mintului cu producția, pentru deplina afirmare a revoluției tehni- co-științifice în toate domeniile muncii și vieții națiunii se materializează astăzi în întreaga țară

în rezultate economice șl sociale mereu mai substanțiale, pune cu adevărat știința în folosul societății. al creșterii bunăstării materiale și spirituale a poporului.In semn de profundă' recunoștință pentru tot ce se întreprinde in vederea afirmării puternice a științei, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a contribui mai activ la dezvoltarea intensivă a economiei românești. Cu ocazia zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, alături de întregul nostru popor, slujitorii științei aduc un profund omagiu

marelui om al țării, ale cărui excepționale calități — chemarea spre creativitate, spre nou, curajul de a înlătura rutina, neîmpăcarea năzuința de a munci mereu mai mult și mai bine dau un strălucit exemplu de ținută științifică, politică și morală tuturor generațiilor ce își împletesc astăzi eforturile pe tărîmul cercetării științifice,
Dr. inq. Petru IANC director științific al Institutului de cercetări metalurgice

vechiul,cu automulțumirea,

cu înaltă tovarășa aca- inginer Elenaurmătoare, cer-

inteligenței tetvși cuprinzătoare cerințelor cu- o vi- incre- tova-
asppraștiințifice, cu șl mobilizatoare puterile științei.

noi

Cind muncitoresc, 
ungujument muncitorescIn aceste momente de înaltă vibrație patriotică, prilejuite de aniversarea zilei de naștere a secretarului general al partidului și de împlinirea a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară, nu poate exista mîndrie mai mare pentru un colectiv muncitoresc puternic» cum este cel al prinderii „23 August" din Intre- Bucu- rești. decît aceea de a-1 fi avut din nou în mijlocul nostru, de a fi beneficiat de îndrumările sale, chiar în preajma acestor aniversări atît de dragi nouă, muncitorilor, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al clasei muncitoare. al întregului popor.Atît eu. cit și toți tovarășii mei de muncă urăm din adîncul inimilor multă de muncă, tovarășului spre binele

de modernizare, rolul loF hotăritor derii țării, jăm zierile in modernizarea unor importante fabrici — cele de motoare și compresoare in special. In calitate de secretar al unei organizații de bază ce-și desfășoară activitatea în fabrica de motoare, de membru al consiliului oamenilor, muncii, am tras toate concluziile din cri- ticile adresate și sintem hotărîți de a acționa cu toată fermitatea noastră de comuniști și muncitori, pentru ca încă din acest an să re-

pentru viitorul întreprin- noastre, pentru viitorul Va trebui să ne anga- pentru a înlătura . întir-

declanșăm. în spiritul orientărilor date. înfăptuirea modernizării in întreprinderea noastră intr-o concepție revoluționară, de mare eficientă. Este pe deplin posibil să asigurăm folosirea in întregime a capacității fabricii de motoare, să îmbunătățim radical activitatea a- cesteia și să realizăm astfel. în cincinalul următor, așa cum s-a cerut cu prilejul vizitei, o producție de 14—15 miliarde lei. Aprecierea că motoarele, comnresoarele și locomotivele fabricate de noi se situează pe primul plan în dezvolta-■ rea economiei ne-a dat noi puteri, ne-a făcut să ne privim cu alți ochi propria muncă și propria răspundere fată de întreprindere, față de tară.Ca muncitori sîntem obișnuiți să rostim cuvintele prin faptele noastre de muncă. Vrem ca prin ele, prin tot ce incorporăm în ele — gindire. pricepere, competență — 'să omagiem eroica activitate.răspundem îndemnurilor atîtcutezătoare pe care ni le-a adresat secretarul general al partidului de a face din întreprinderea noastră o unitate model în domeniul modernizării, al eficienței. Este angajamentul solemn pe care îl exprim ca suprem omagiu muncitoresc.

să de

Coste! TEODORESCUfrezor, secretarul biroului organizației de bază biele-motoare din cadrul Fabricii de motoare, a întreprinderii „23 August" - București
sănătate viață Nicolae si fericirea

și putere Îndelungată Ceaușescu. patrieinoastre, pentru ca mărețele programe pe care le-a gîndit. ca un ilustru arhitect, pentru înălțarea României pe culmi cît mai înalte de progres și civilizație să prindă viată sub conducerea sa eroică.Si de data aceasta, ca în atîtea rînduri. am simțit în prezența secretarului general al partidului, în indicațiile și criticile adresate — pe cît de aspre, pe atît de drepte — cît de preocupat este, ca în- tîiul Muncitor al Țării, de dezvoltarea întreprinderii noastre, de așezarea ne baze eficiente a întregii economii. Personal — și ca mine gîndesc toti muncitorii, toți comuniștii întreprinderii — am înțeles mai bine ca oricînd rațiunile înfăptuirii neabătute a programelor

Climutul răspunderiiAcest început de an, treaptă hotă- rîtoare în mersul nostru mereu ascendent spre zările luminoase ale comunismului, magistral prefigurate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în istorica Expunere la plenara comună a C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de iembrie minunat profund noștință,giu eminentului gului clarvăzător RomânieiErou al păcii, tovarășulNicolae Ceaușescu, de numele căruia se leagă perioada cea mai bogată în împliniri din istoria tării noastre. Așezat pe temelii trainice. beneficiind de orientările

masă si obștești din no- 1988. ne oferă un nou și prilej respect, un cald de a aduce, cu admirație și recu- și respectuos oma- om politic, strate- al dezvoltăriicontemporane, marelui

realiste și indicațiile de inestimabilă valoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, învățămîntul românesc a cunoscut în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului cedent.Concepția al partidului ganică a procesului de învățămint cu cercetarea și producția a deschis noi orizonturi școlii românești, devenită astăzi adevărat avanpost al dezvoltării tuturor ramurilor de activitate. S-a extins, perfecționat și modernizat in acești ani baza materială a întregului învătămînt. asigurînd condiții optime de pregătire în meserie și totodată introducerea și asimilarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pregătirea. în acest fel. la nivelul tehnologiilor moderne, cu care ab-

o dezvoltare fără pre-secretarului general privind integrarea or-

solvenții de liceu sau facultate se vor intîlni în producție, crearea unui cadru stimulator pentru activitatea de cercetare, pentru cultivarea creativității. Tineretul școlar găsește în școlile României contemporane minunate mijloace de instrucție și educație, de formare a personalității morale și sociale, un cadru care îi permite ridicarea la acel nivel de cunoaștere specific omului nou, promotor al valorilor unei societăți noi. întemeiate pe umanismul revoluționar, pe spiritul de echitate și deplină democrație, singurul capabil să asigure împlinirea aspirațiilor fiecărui cetățean. Școala de toate gradele își deschide larg porțile pentru toți fiii tării, oferindu-le posibilități egale de instrucție, educație, de afirmare a capacității creatoare, de împlinire a idealurilor. Indicațiile de inestimabilă valoare ale tovarășului Nicolae' Ceaușescu. grija părintească pe care o poartă întregului nostru tineret. îndrumările de înaltă competență ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și In- vățămîntului, privind modernizarea structurii organizatorice, perfecționarea manualelor și tehnologiei didactice, a bazei materiale. legarea mai strînsă a tuturor cunoștințelor de practică, introducerea noului. îmbunătățirea nivelului general de cunoștințe, făurirea conștiinței înaintate, revoluționare a tineretului reprezintă un minunat program de acțiune pentru toți cei care ne • desfășurăm activitatea în procesul de învăță- mint.Noi, slujitorii școlii din județul Caraș-Severin, asemenea tuturor cadrelor didactice, elevilor și studenților din întreaga tară, dorim să adresăm în acest însuflețitor ceas aniversar cele mai vii mulțumiri pentru eroica activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul direct acordat așezării învățămîntului românesc pe baze moderne, științifice, corespunzător exigențelor tot maf mari pe care le impun dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, revoluția tehnico-științifică contemporană, noua revoluție agrară. Ca profesor, pot afirma că prin întreaga șa activitate politică tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă un însuflețitor model cu deosebite valențe educative, un permanent îndemn la muncă devotată, pătrunsă de exigentă si spirit revoluționar,
Prof. Cornelia BAGIUCaraș-Severin
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PATRU DECENII DE IA ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE, ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDIA TELEGRAME EXTERNE
COLABORARE ȘI ASISTENȚĂ MUTUALĂ DINTRE ROMÂNIA ȘI POLONIA

Tovarășului
WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

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

Tovarășului 
MIECZYSLAW RAKOWSKI 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone VARȘOVIA Dragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, precum și poporului polonez prieten, un cald salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Polonia.Constatăm cu satisfacție că primul tratat de prietenie, semnat la 26 ianuarie 1949, a dat un conținut calitativ nou relațiilor tradiționale de solidaritate și colaborare dintre România și Polonia, a ridicat pe o treaptă superioară conlucrarea celor două țări pe plan politie, economic, tehnico-științific, cultural și pe arena internațională.Partidul șl guvernul nostru, Întregul popor român dau o înaltă apreciere stadiului prieteniei și colaborării româno-polone și își exprimă convingerea că, acționind împreună pentru realizarea consecventă a prevederilor noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la 12 noiembrie 1970, a declarațiilor comune și a celorlalte înțelegeri la nivel înalt de la București și Varșovia, raporturile de prietenie și conlucra1 e dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul și spre binele popoarelor român și polonez, al cauzei socialismului și păcii.La aniversarea acestui eveniment, vă transmitem, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor polonez, urarea caldă de noi si tot mai mari succese în înfăotuirea hotărîrilor Congresului al X-lea al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în opera de edificare a socialismului în patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală po- lono-român, adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român cordiale felicitări și urări din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și a organelor centrale de stat ale Republicii Populare Polone.Făcînd bilanțul relațiilor polono-române în cel patruzeci de ani care au trecut, putem constata cu satisfacție că acest tratat a servit din plin dezvoltării colaborării dintre statele noastre socialiste, trasînd d&rabil principalele direcții de conlucrare ca aliați și contribuind la adîncirea prieteniei tradiționale dintre cele două popoare. Viabilitatea principiilor lui a fost reafirmată în noul tratat din anul 1970, care a îmbogățit conținutul socialist și baza politico-juriîică a colaborării 'polono-române.Folosind experiența pozitivă acumulată în anii construcției socialiste, dorim să îmbogățim esența relațiilor bilaterale, diversificînd conținutul, promovînd forme noi de colaborare, dezvoltînd contactele pe plan politic, economic și social. Aceasta corespunde cerințelor etapei actuale de edificare a socialismului, năzuințelor popoarelor noastre, proceselor care au loc în cadrul comunității socialiste și în lumea contemporană.Sîntem convinși că prietenia și colaborarea dintre popoarele și statele noastre se vor dezvolta și întări în continuare. în spiritul acestui Tratat, spre binele Poloniei si al României, în interesul socialismului și păcii.Vă adresăm dumneavoastră, stimați tovarăși, și întregului popor român urarea de multe succese în muncă, spre binele patriei dumneavoastră socialiste.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

MIECZYSLAW RAKOWSKI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

CONLUCRARE RODNICĂ, PRIETENEASCĂ

Cu privire la ședința a 130-a a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

In România și Polonia este marcată, astăzi. împlinirea a patru decenii de la încheierea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări — eveniment politic de profundă semnificație in relațiile româno-po- lone. încheierea tratatului a dat expresie voinței celor două popoare de a întări legăturile de conlucrare prietenească în opera de făurire a socialismului, pentru promovarea cauzei securității, păcii și colaborării' în Europa și în întreaga lume.în condițiile istorice noi, create prin victoria asupra fascismului, documentul semnat în urmă cu patru decenii a ridicat pe o nouă treaptă relațiile tradiționale dintre poporul român și poporul polonez, care, înfruntînd vicisitudinile istoriei, s-au aflat nu o dată împreună și s'-au întfajutorat în lupta pentru cucerirea libertății, pentru afirmarea ființei lor naționale si făurirea unui viitor mal bun. Strînse relații de solidaritate s-au dezvoltat între forțele democratice și patriotice din România și Polonia, între mișcările muncitorești. între partidele comuniste din cele două țări în bătăliile împotriva exploatării și asupririi, imperialismului și fascismului, pentru eliberare națională și socială.In prevederile tratatului și-au găsit expresie înnoirile profunde politice, economice ce se înfăptuiau în România și Polonia în procesul de consolidare a puterii populare, comunitatea de orînduire, de ideologie și de teluri creînd condiții calitativ noi pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării româno-polone in toate domeniile. Și, într-adevăr. în cei 40 de ani care au trecut de la încheierea tratatului, relațiile dintre cele două țări și popoare au cunoscut un curs mereu ascendent, în această evoluție, un moment de deosebită însemnătate l-a constituit semnarea, la 12 noiembrie 1970, a noului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală româno- polon, care — încheiat în condițiile victoriei definitive a socialismului în cele două țări, precum și ale schimbărilor intervenite în Europa și in lume, și consfințind, ca teme
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Marelui fiu al patriei — Înaltul 

omagiu șl recunoștința Întregului 
popor. Documentar (color)

19.45 Imn pentru conducătorul țării. 
Spectacol llterar-muzlcal-coregra- 
flc (color)

20.45 Cu poporul, pentru popor (color). 
Producție a Casei de filme cinci 
Regla: Gheorghe Vltanldls. Comen
tariul : Nicolae Dragoș

21,50 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Vassa Jeleznova — 18 ; (sala 
Atelier) : Jocul ielelor — 18,30
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român) : Pagini ale
se din muzica românească. Concert 
simfonic. Dirijor : Remus Georgescu 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Concert 
extraordinar — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Leo
nard — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, ' 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani

• Cu poporul, pentru popor ! — 17,30; 
19,30, Clipa de răgaz — 9; 11; 13; 15 : 
PATRIA (11 86 25)
• București — file de epopee — 17 ; 
19, Cale liberă — 9; 11; 13; 15 : SCALA 
(11 03 72)
• „Expediția* : LUMINA (14 74 16) — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• „Vis de ianuarie* și documentarul 
„Unirea Moldovei cu Muntenia* : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,30
• In fiecare zi mi-e dor de tine î 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Noap
te bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 18 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia Ge
menilor" — 18
• Teatrul satiric-muZical „C. Tănase*  
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy
— 18 

lie de nezdruncinat a raporturilor reciproce, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și intrajutorăril tovărășești — a marcat o etapă superioară în dezvoltarea colaborării dintre popoarele, partidele și statele noastre.Așa eum a arătat realitatea, pentru dezvoltarea colaborării româno- polone un rol de mare însemnătate au avui și au legăturile de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, forțele politice conducătoare ale celor două țări. In acest cadru, un rol determinant au avut întîlnirile și convorbirile dintre tovarășulNicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele RepubliciiSocialiste România, și tovarășulWojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, care au scos în evidență noi posibilități de adîncire și extindere a conlucrării. In acest sens. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Ne exprimăm convingerea fermă că, acționind împreună, în spiritul înțelegerilor la nivel înalt de la București și Varșovia, raporturile de prietenie și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre România și Polonia vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul și spre binele popoarelor român si polonez, al cauzei socialismului și păcii". La rîndul său. adresîndu-se conducătorului partidului si statului nostru, tovarășul WOJCIECH JARUZELSKI releva : „Apreciem In mod deosebit contribuția dumneavoastră personală la întărirea prieteniei tradiționale polono-române și colaborării dintre partidele și popoarele noastre. Sintem convinși că prietenia noastră tradițională și colaborarea multilaterală se vor îmbogăți cu forme și conținuturi noi, se vor intări și dezvolta în interesul Poloniei socialiste și României socialiste".O continuă extindere și diversifi
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 ianuarie, ora 20 — 29 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă și în general închisă. Ce
rul va fi mai mult noros în nordul șl 
nord-estul țării și parțial degajat în 
restul teritoriului. Se vor semnala pre
cipitații slabe, sub formă de burniță, 
ploaie, lapovlță sau ninsoare, Izolat, 
mai ales în regiunile nordice și nord-

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Cîntă, cioclrlie 
— 11
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9 ; Albă ca Zăpada șl 
cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sinzlana — 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Punguța cu 
doi bani — 10 ; O fetiță mai cu moț 
— 15
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului*  — 18,30

cinema 

care cunosc relațiile economice șl tehnico-științifice. Se materializează astfel prevederile Programului de lungă durată privind colaborarea dintre cele două țări în aceste domenii, ceea ce îșl găsește expresie in sporirea volumului schimburilor de bunuri materiale, îndeosebi din domeniile construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, siderurgiei. chimiei. în creșterea ponderii produselor realizate prin cooperare și specializare, aceasta avînd o certă însemnătate pentru valorificarea la indici superiori a capacităților de producție existente, a experienței de care dispun cele două țări. De asemenea, sînt puse în evidentă mereu noi posibilități pentru extinderea conlucrării pe plan științific și tehnologic, mai ales în ramuri de vîrf. în vederea soluționării prin eforturi comune a unor probleme esențiale ale economiei naționale a României și, respectiv, a Poloniei. O componentă importantă a relațiilor româno-polone o constituie totodată colaborarea în domeniile învățămîntului, culturii și pe alte planuri.România și Polonia dezvoltă, de asemenea, conlucrarea pe plan internațional, contribuind la soluționarea constructivă, în interesul popoarelor. a problemelor complexe ce confruntă omenirea. acționind. împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste, realiste pentru realizarea dezarmării. în primul rînd a celei nucleare, pentru instaurarea in Europa și în lume a unui climat de pace, înțelegere și conlucrare între toate națiunile.Cele patru decenii care au trecut de la încheierea primului tratat ro- mâno-polon. viața însăși au pus și pun în evidență concluzia majoră că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală româno- polonă este în folosul poporului român și al poporului polonez, al construcției socialiste in cele două țări, afirmîndu-se, în același timp, ca un factor important de promovare a cauzei generale a socialismului, păcii, securității și înțelegerii pe continentul nostru și. în general, pe plan internațional.
estice. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 8 și plus 2 grade, 
local mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime, în general, între zero șl 0 
grade. Se va produce ceață, îndeosebi 
în centrul țării. In București î Vremea 
va fi relativ caldă și în general închi
să, cu cerul parțial degajat. Condiții 
reduse de precipitații slabe, temporar 
sub formă de burniță, ploaie, lapoviță 
sau ninsoare. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 6 și minus 2 grade, iar cele maxi
me între 2 și 6 grade. Noaptea și di
mineața se va produce ceață.

• Rămășagul — 9 ; Program de dese
ne animate — 11 ; 13 ; Cantemir — 15; 
17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Pădurea de fagi : FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30 ; 16,45 ; 19
• „Rug și flacără*  ; FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 15; 18
• „Mihai Viteazul*  î GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 12,15; 15,30; 18,45
• Muzica e viața mea : COTROCENI 
(81 h8 88) — 15; 17; 19
• Chirița In Iași : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Păsările călătoare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Sora 13 : BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, GLORIA (47 46 75)
— 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15; 19,15,
AURORA (35 04 66) — 8,30; 10,30; 12,45; 
17,15; 19,30, FLAMURA (85 77 12) —
8,30; 10.30; 12,45; 15; 17,15; 19,30
• Apașii: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Călătorie peste mări : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12,15; 15,30; 18,45, ME
LODIA (11 13 49) - 9; 12; 15; 18
• Uită, dacă poți!: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
• Moment glorios : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 15; 18, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12: 15; 18
• Sentința suspendată : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

Domnului RAMASWAMY VENKATARAMAN
Președintele Republicii India NEW DELHICu prilejul Zilei naționale a Republicii India, aniversarea proclamării Republicii, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări.Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare fructuoasă dintre România și India vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului Indian prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a adresat o telegramă primului ministru al Republicii India, Rajiv Gandhi, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări, prin care îi transmite, in numele guvernului român și al săli personal, ț:alde feli-
La 26 ianuarie, poporul Indian aniversează împlinirea a 39 de ani de la proclamarea republicii, mar- cînd cu acest prilej unul dintre cele mai importante momente ale istoriei sale naționale. Proclamarea republicii a fost de natură să consolideze independența cucerită cu trei ani mai devreme și a deschis o nouă etapă în existența Indiei, de ample eforturi pentru lichidarea grelelor urmări ale perioadei de dominație colonială și pentru valorificarea resurselor naturale în folosul propriu.Ca rezultat al acestei vaste activități, India de azi (suprafața — 3 280 483 kmp; populația — peste 800 milioane de locuitori) se înfățișează ca o țară în plin proces de dezvoltare, cu importante realizări în cele mai diverse domenii de activitate. Astfel, este semnificativ faptul că, dacă acum patru decenjj industria era ca și inexistentă, în prezent marele stat din Asia dispune de ramuri industriale moderne, ca siderurgia, construcțiile de mașini, energetica, industria chimică etc. S-au înregistrat, de asemenea, progrese de seamă în domeniul agriculturii, a cărei producție a ajuns la aproximativ 150 milioane tone anual, și în valorifica-

★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India, miercuri, a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația . de prietenie româno-indiană, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economice, sociale și culturale din această țară și s-a vi-
ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI

Domnului NINIAN STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei CANBERRAZiua națională a Australiei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, iar poporului australian progres și prosperitate.Exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările noastre, bazate pe stimă șl respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite în timpul vizitei oficiale pe care am efectuat-o anul trecut in Australia.

/ NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Australia, insula-continent scăldată de apele a două oceane, Indian și Pacific, aniversează astăzi ziua sa națională. Cu peste două secole în urmă, la 26 ianuarie 1788, cei dinții coloni veniți din insulele britanice au descins pe pămîn- tul îndepărtatei lumi de la antipozi. De atunci, istoria Australiei a parcurs diverse etape, pentru ca această imensă țară, cu o suprafață de peste 7,6 milioane kmp., să ajungă, în zilele noastre, printre statele cu un nivel avansat de dezvoltare.Ramura tradițională a economiei a fost și continuă să fie agricultura, practicată în mod Intensiv, care, împreună cu creșterea animalelor, joacă un rol hotărîtor în crearea venitului național. Descoperirea unor importante zăcăminte de fier, cărbune, bauxită, plumb, zinc, nichel, titan, petrol,, minereuri de uraniu a permis Australiei, în special în perioada postbelică, să realizeze o accelerare puternică a industrializării.Pe plan extern, Australia tinde să-și extindă mereu raporturile cu 
ILE DE PRESA
e scurt

REUNIUNE EXTRAORDINARA 
A GUVERNULUI ELEN. La Atena a avut loc o reuniune extraordinară a guvernului elen sub președinția primului ministru. Andreas Papandreu. în centrul atenției s-au aflat probleme legate de luarea unor măsuri suplimentare pentru combaterea terorismului, avind în vedere ultimele atacuri de acest gen săvîrșite in cursul lunii la Atena, cărora le-au căzut victime înalți funcționari ai Ministerului Justiției.

DUPĂ cutremurul din 
TADJIKISTAN. Potrivit unor statistici oficiale, numărul victimelor cutremurului din Tadjikistan se ridică la 274 de persoane. Pagubele materiale provocate de seism sînt apreciate la peste 15 000 000 ruble, relatează agenția T.A.S.S.

UN NOU GRUP DE PRIZO
NIERI DE RĂZBOI IRANIENI, bolnavi sau răniți, puși în libertate de Irak, a sosit la Teheran, prin intermediul Comitetului Internațional al Crucii Roșii. în ultimele două zile, un număr de 255 prizonieri iranieni au fost eliberați de Irak, transmite agenția I.R.N.A.

POPULAȚIA R. P. POLONE. La finele anului 1988, populația R. P. Polone se ridica la 37 769 000 de locuitori — se arată într-un co

citări și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală. în telegramă se exprimă convingerea că, prin eforturile comune ale guvernelor român și indian, relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre vor cunoaște o tot mai amplă dezvoltare in viitor.
rea unor resurse ale subsolului, între care țițeiul. Potrivit datelor transmise de surse indiene, în ultimele două decenii acest sector a înregistrat o puternică expansiune : producția de țiței a țării a crescut de la 6'82 milioane tone în 1970 la 30,50 milioane tone în 1987.Animat de sentimente de prietenie față de popoarele care.au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu viu interes succesele obținute de poporul indian în direcția întăririi independenței, făuririi unei vieți mai bune. între Republica Socialistă România și Republica India s-au statornicit relații de strinsă colaborare, care cunosc o evoluție ascendentă. O contribuție hotărî- toare în acest sens au adus convorbirile la nivel înalt prilejuite de vizitele președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in India, ca și vizitele conducătorilor indieni Ia București, convorbiri care, prin acordurile și înțelegerile convenite, au deschis ample perspective conlucrării bilaterale pe cele mai diverse planuri, în avantajul celor două țări și popoare, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii internaționale.

★zionat un film documentar Indian.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-indiană, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Nathu Ram Verma, ambasadorul Indiei la București, și membri al ambasadei.(Agerpres)

celelalte state, In acest cadru în- scriindu-se și intensificarea legăturilor cu țările socialiste. De asemenea, în ultimii ani, s-a făcut tot mai simțită participarea țării la ansamblul vieții internaționale, fiind larg apreciată poziția guvernului de la Canberra în problemele dezarmării și extinderii zonelor denuclearizate. ale păcii si colaborării.După 1968, cînd între România și Australia s-au stabilit relații diplomatice, colaborarea dintre țările noastre cunoaște o dezvoltare ascendentă pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural. Un moment de cea mai mare însemnătate în evoluția relațiilor bilaterale l-a constituit vizita efectuată, anul trecut, de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Australia. Convorbirile purtate cu a- cest prilej, înțelegerile la care s-a ajuns au deschis noi perspective pentru aprofundarea colaborării reciproc avantajoase, ceea ce corespunde intereselor ambelor țări și popoare, cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.
Xx.

municat oficial publicat la Varșovia, în urma recensămintului efectuat în țară. în deceniul care a trecut de la precedentul recensă- mînt — 1978 —, populația tării a sporit cu 2 708 000 locuitori. Ponderea populației urbane este de 61,2 la sută.
BUGETUL MILITAR AL JAPO

NIEI. In cadrul unei ședințe extraordinare, cabinetul nipon a a- probat bugetul militar al Japoniei pentru anul fiscal 1989. Cheltuielile de apărare însumează 3,91 trilioane yeni, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,93 la sută în comparație cu 1988, cea mai mare înregistrată In ultimii trei ani. Informează agenția Kyodo.RAID TERORIST. Elemente ale așa-zisei Mișcări Naționale de Rezistentă (M.N.R.) au efectuat un raid terorist asupra orașului Xina- vane, situat la 100 km nord de Maputo, a anunțat agenția mozambi- cană de presă A.LM.
ȘOMAJ. în țările occidentale, femeile continuă să reprezinte una dintre categoriile sociale cele mai afectate de șomaj, se arată într-un studiu al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), dat publicității la Geneva. Astfel, cu puține excepții, rata șomajului în rîndul femeilor este mai ridicată decît in

MOSCOVA 25 (Agerpres). — In zilele de 23—25 ianuarie 1989, la Moscova a âvut loc ședința a 130-a a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care au participat reprezentanții țărilor în Comitetul Executiv, vicepreședinți ai Consiliilor de Miniștri.Delegația română a fost condusă de reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R., tovarășul Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului.Reprezentanții țărilor au examinat informarea Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare tehnico-științifică referitoare la elaborarea, în conformitate cu hotărîrea sesiunii C.A.E.R., pe baza Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000, a unor proiecte importante ști- ințifico-productive și tehnologice. S-a relevat că pină în prezent au fost convenite 6 asemenea proiecte care prevăd, îndeosebi, crearea de utilaje de înaltă productivitate pentru producerea de noi materiale, inclusiv de materiale ceramice și piese fabricate din acestea pentru motoare de înaltă eficiență, implementarea de tehnologii pentru invelișuri de protecție, preparate pentru creșterea producției principalelor culturi agricole. Continuă lucrările legate de elaborarea unei serii de noi proiecte speciale. Pentru realizarea acestor proiecte se prevede perfectarea convențiilor corespunzătoare în cadrul coordonării planurilor economice pentru perioada 1991—1995.Au fost examinate rezultatele colaborării multilaterale a țărilor europene membre ale C.A.E.R. cu R. S. Vietnam, Republica Cuba și R. P. Mongolă, in domeniul construcțiilor de mașini. S-a relevat dezvoltarea producției specializate și in cooperare a mașinilor unelte și sculelor. navelor și mijloacelor de navigație în R. S. Vietnam, construcțiilor de mașini pentru transporturi și agricultură în Republica Cuba. în vederea includerii mai active a acestor țări în diviziunea internațională socialistă a muncii in construcțiile de mașini, a dezvoltării dinamice a acestei ramuri au fost convenite acțiuni de colaborare privind dezvoltarea producției de utilaje pentru diferite sfere ale economiei naționale.Analizînd activitatea Organizației de colaborare în domeniul industriei de rulmenți (O.C.I.R.), Comitetul Executiv a relevat eficiența activității acesteia. Specializarea și cooperarea în acest domeniu au contribuit la satisfacerea necesarului crescînd de rulmenți al țărilor participante. Ca rezultat al colaborării tehnico- științifice, au crescut calitatea și fiabilitatea rulmenților. în viitor, colaborarea va fi îndreptată, în principal, spre dezvoltarea producției diferitelor tipuri de rulmenți speciali, creșterea nivelului tehnic al produselor, asigurarea în mai mare măsură a necesarului de utilaje speciale, sporirea eficienței activității O.C.I.R., luînd în conside
ORIENTUL MIJLOCIU
• Persistă tensiunea în teritoriile arabe ocupate • Manifesta
ție în Israel în favoarea începerii unui dialoq direct cu O.E.P.în Cisiordania și Gaza, teritorii ocupate de Israel, a continuat mișcarea de protest palestiniană. Ciocniri între manifestanți și militarii isra- elieni au avut loc în orașele Hebron, Khan Younis, Tulkharm și Jenin. In urma intervenției forțelor de ocupație, care au folosit grenade cu gaze lacrimogene și arme de foc, au fost rănite 41 de persoane, 37 de palestinieni au fost arestați, relevă agențiile de presă. (Agerpres)BEIRUT 25 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului au continuat măsurile represive împotriva populației liba

Un raport privind activitatea 
elementelor neonaziste în R.F.G.BONN 25 (Agerpres). — Anul trecut, in R.F. Germania au fost descoperite 33 de depozite folosite de neonaziști pentru arme și muniții, se arată într-un raport anual al Ministerului vest-german de Interne, citat de agenția T.A.S.S.. In ele au fost găsite cantități importante de arme și muniții, furate din depozitele Bundeswehrului sau ale N.A.T.O. Au mai fost descoperite planuri ale unor posturi de radio.

rindul bărbaților, fiind, de pildă, în Spania de 27,5 la sută, în Italia de 18,5 la sută, în Belgia de 17 la sută, în Olanda de 14 la sută și in Grecia de 11 la sută.
LA TUNIS s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului la nivelul miniștrilor de externe din țările Maghrebului consacrată pregătirii viitoarei conferințe la nivel înalt — cea de-a doua — a celor cinci state maghrebiene — Tunisia, Maroc, Marea Jamahirie Arabă Li- biană Populară Socialistă. Mauritania și Algeria.
ÎNTREVEDERE. Președintele Italiei, Francesco Cossîga, l-a primit pe Taha Yassin Ramadhan, prim- viceprim-ministru al Irakului, care efectuează o vizită oficială de trei zile la Roma. De asemenea, oaspetele irakian a avut convorbiri cu primul ministru, Ciriaco de Mita. După cum informează agenția A.N.S.A., o atenție deosebită a fost acordată evoluției schimburilor economice dintre cele două țări. De asemenea, a fost abordată evoluția situației din zona Golfului.
COMISIE TRIPARTITA. La încheierea unor convorbiri desfășurate la sediul din New York al Națiunilor Unite. între reprezentanți ai guvernelor Angolei. Cubei și R.S.A. s-a convenit asupra instituirii unei comisii comune însărcinate cu soluționarea oricăror probleme ce ar putea să apară în interpretarea și realizarea acordului dintre cele trei state privind reglementarea situației din sud- vestul Africii șl accesul Namibiei 

rare și aplicarea principiilor gestiunii economice.Continuă lucrările' privind îndeplinirea hotărîrilor Sesiunii C.A.E.R. referitoare la perfecționarea mecanismului colaborării multilaterale și a activității C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat problemele dezvoltării legăturilor directe dintre întreprinderile, centralele și organizațiile țărilor membre ale C.A.E.R., ale activității întreprinderilor comune create de țările interesate, precum și noile măsuri menite să contribuie la creșterea rolului a- cestora în extinderea specializării și cooperării în producție. A fost relevată necesitatea intensificării influenței acestor forme de colaborare asupra soluționării problemelor progresului tehnico-științific, dinamizării schimburilor reciproce de mărfuri și perfecționării structurii acestora, asupra creșterii producției de produse competitive.Comitetul Executiv a examinat unele probleme referitoare la perfecționarea colaborării în domeniul relațiilor valutar-financiare ale țărilor membre ale C.A.E.R.La ședință au fost examinate propuneri privind perfecționarea metodologiei în vigoare de formare a preturilor in comerțul reciproc al țărilor membre ale C.A.E.R., precum și cu privire la baza prețurilor contractuale în comerțul reciproc al țărilor membre ale C.A.E.R. pentru perioada cincinalului următor. Comitetul Executiv a recomandat să se continue lucrările in vederea armonizării propunerilor prezentate de țările membre ale C.A.E.R. în legătură cu aceste probleme.A fost audiată informarea Secretariatului C.A.E.R. cu privire la consultările preliminare efectuate cu delegația de experți ai C.E.E. cu privire la dezvoltarea în viitor ai relațiilor dintre cele două organizații. Comitetul Executiv a împuternicit Secretariatul C.A.E.R. să treacă la examinarea, cu Comisia C.E.E., a direcțiilor, formelor și metodelor concrete de colaborare.A fost adoptat planul de acțiuni privind realizarea de contacte ale C.A.E.R. cu organizații economice și tehnico-științifice internaționale.Au fost examinate și adoptate propuneri priyind perfecționarea activității comisiilor de colaborare ale C.A.E.R. cu țările în curs de dezvoltare care au convenții de colaborare cu Consiliul.Au fost adoptate acțiunile privind activitatea de informare și propagandă ale Secretariatului C.A.E.R. pe perioada 1989—1990 și măsurile privind lărgirea caracterului deschis in activitatea organelor Consiliului.într-o atmosferă festivă a fost marcată a 40-a aniversare a activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, fiind relevate principalele etape ale activității C.A.E.R., problemele actuale ale dezvoltării colaborării economice și tehnico-știin- țifice a țărilor membre ale C.A.E.R.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat intr-o atmosferă de înțelegere reciprocă și colaborare tovărășească.

neze, expulzlnd 38 de persoane, în majoritate femei și copii, sub pretextul colaborării lor cu luptătorii libanezi din rezistență.TEL AVIV 25 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că la o manifestație a militanților pentru pace din Israel participants au cerut guvernului să înceapă un dialog direct cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Potrivit ultimelor sondaje de opinie, citate de agenția T.A.S.S.. peste jumătate din cei intervievați au declarat că sprijină hotărîrile sesiunii Consiliului Național Palestinian de la Alger și s-au pronunțat pentru contacte cu O.E.P.
linii de înaltă tensiune, monumente memoriale antifasciste, și alte obiective asupra cărora neonaziștii intenționau să dea atacuri. în raport se menționează că neofasciștii au comis anul trecut 38 de atacuri soldate cu răniri grave, acțiunile criminale sporind cu 13 la sută. Pe de altă parte, potrivit datelor oficiale, organizațiile neonaziste dețin 9 edituri și 18 tipografii, iar tirajul publicațiilor lor periodice depășește nouă milioane exemplare.

la independență — transmite a- genția A.P.S. Reprezentanții celor trei state au abordat în cadrul convorbirilor o serie de probleme privind regulile de procedură și programul de lucru al comisiei. Potrivit unui comunicat difuzat la încheierea convorbirilor. Comisia tripartită se va reuni la sfirșitul lunii februarie în Angola.
CONVORBIRI INTERCIPRIO- 

TE. în capitala cipriotă s-a anunțat că următoarea rundă de convorbiri dintre Ghiorghios Vassi- liou, președintele Ciprului, și Rauf Denktaș, liderul comunității ci- prioților turci, va avea loc la 30 ianuarie.
REUNIUNI. La Londra au avut loc miercuri reuniuni paralele ale reprezentanților O.P.E.C. și ai altor state producătoare de țiței care nu fac parte din organizație in vederea pregătirii unei reuniuni comune. Programată tot în această săptămînă. în capitala britanică, reuniunea comună va fi consacrată examinării evoluției pieței internaționale a petrolului.
CONFERINȚA PE PROBLEME 

ENERGETICE. In capitala Senegalului s-au deschis lucrările unei conferințe interafricane la nivel ministerial consacrate mijloacelor de dezvoltare a sectorului energetic în țările din sudul Saharei. Dezbaterile se vor referi la modalitățile găsirii de surse alternative la lemnul de pădure folosit în zonă, ceea ce duce la distrugerea unei bogății naturale și așa insuficientă pentru această regiune aridă.
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ÎNALTĂ APRECIERE INTERNAȚIONALA A PERSONALITĂȚII președintelui
-

NICOLAE CEAUȘESCU, MILITANT CONSECVENT PENTRU AFIRMAREA CAUZEI
DEZVOLTĂRII PAȘNICE, LIBERE Șl INDEPENDENTE A TUTUROR POPOARELOR

ÎN SPANIA A APĂRUT VOLUMUL:

„NICOIAE CEAUSESCU
CD1ARRRARE INTRE POPOARE PENTRU PACE $1 PROGRES"

............................... .f ~ ’MADRID 25 (Agerpres). — Concepția politică șl filozofică a președintelui României cu privire la problemele dezarmării, ale instaurării unui climat de pace și încredere intre popoare, inițiativele sale valoroase vizind soluționarea problemelor grave și complexe ale contemporaneității sînt prezentate cititorului de limbă spaniolă in volumul „NICOLAE CEAUȘESCU - COLABORARE INTRE POPOARE PEN
TRU PACE Șl PROGRES". Publicată In condiții grafice deosebite, de către prestigioasa editură „Gallardo* 1, noua apariție editorială se constituie într-o concludentă mărturie a amplului ecou pe care îl au pe plan internațional ideile și acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu în,problemele edificării păcii, ale progresului întregii umanități.Apărut sub îngrijirea cunoscutului scriitor și publicist Alberto Alvarez Montalves, care semnează și prefața lucrării. volumul se deschide cu un portret in culori al președintelui Nicolae Ceaușescu,Sub titlul sugestiv ,.Un me

sager al păcii", sînt sintetizate, in cuvinte de stimă și prețuire, trăsături definitorii ale personalității președintelui Nicolae Ceaușescu, ale operei sale de excepțiorială valoare teoretică și practică.P r eș ed i n’tele României, Nicolae Ceaușescu — se arată în continuare — este bine cunoscut în Spania. Ne-a vizitat țara și am avut astfel prilejul să-1 auzim vorbind cu înflăcărare, să-l Cunoaștem gîndurile. Ideile, năzuințele. ' ■Volumul de față, in care sint cuprinse selecțiuni din opera social- politică a șefului statului român, este de natură să trezească un interes deosebit.Astăzi, președintele Nicolae Ceaușescu este stimat pretutindeni, fiind unul dintre cei mai de seamă oameni de stat, respectat pe întreg globul.După ce se prezintă o serie de date biografice ale șefului statului român, este reliefat evenimentul, de profundă semnificație in viața poporului nostru, al alegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. în anul 1965, în fruntea Partidului Comunist Român, în . .semn de înaltă apreciere a ' contribuției a- du«e la creșterea- rolului partidului în construirea socialismului, a bogatei sale, experiențe și calităților de militant ționar. Ulterior — se arată —,Marea Adunare Națională l-a investit in funcția ședințe al România.Președintele Nicolae Ceaușescu este conducătorul unei țări care parcurge un amplu proces de dezvoltare. al unei țări care a pornit, cu 44 de ani în urmă, să înlăture condiția subdezvoltării. In această perioadă, dar cu deosebire dună anul 1965, de cind poporul român și-a încredințat destinele președintelui Nicolae Ceaușescu. această țară s-a îndepărtat cu, pași repezi de fosta sa condiție. România este astăzi o tară industrial-ăgrară. cu o industrie modernă, cu o agricultură în plină dezvoltare. In care au înflorit, totodată, știința. Invă- țămîntul și cultura, au fost construite importante edificii sociale, s-a transformat radical viața oamenilor. Este o țară care își construiește un .prezent lpminos, o tară care privește cu încredere viitorul și are nevoie de-pace. -Această idee reprezintă elementul central al gîndiri^, președintelui Nicolae Ceaușescu 51 în problemele vieții internaționale. Pacea trebuie și ea coristruită. Președintele Nicolae Ceaușescu apreciază că pacea nu vine de la sine. Ea nu poate fi asigurată, decit prin lupta unită a popoarelor de pretutindeni, prin impunerea voinței lor. In concertul popoarelor, președintele Nicolae Ceaușescu acordă un rol de deosebită însemnătate Europei. Șeful statului român pornește de la Ideea că Europa reprezintă un continent cu tradiții, cu o istorie bogată, că aici s-a dezvoltat, de-a lungul timpului, o veche civilizație, dar că tot de aici, de pe continentul nostru, au fost declanșate cele două războaie mondiale.In concepția președintelui Nicolae Ceaușescu -r- se relevă în continuare — securitatea europeană înseamnă, în primul rind. unitatea continentului ; înseamnă o colaborare reală, pe baze depline de egalitate, între toate stâtele, fie ele mari, mijlocii sau mici; înseamnă excluderea forței sau a amenințării cu forța ; înseamnă stabilirea de relații multilaterale, politice, economice, științifice, culturale, intre toate țările europene. Președintele Nicolae CeauȘescu este de părere; că Europa, unde sint concentrate cele mai puternice forțe militare și armamentul cel mai modern, ar putea fi un model de unitate și cooperare.De fapt. președintele Nicolae Ceaușescu militează pentru dezvoltarea unei cooperări reale, neîngrădite. între toate statele lumii, ca bază a unei păci trainice. Această idee străbate de Ia un capăt la celălalt volumul pe care ii propunem cititorilor spanioli, ca un mesaj de pace din partea unei mari personalități a lumii contemporane, care a făcut din făurirea unei planete fără arme și fără războaie unul dintre țelurile supreme ale vieții sale — se subliniază în încheiere.In prefața volumului. Alberto Alvarez Montalves evidențiază : O nouă gindire începe să devină dominantă în relațiile internaționale. Rezultat al unei judecăți mature și responsabile, ea este determi-

comunist revOlu-____ supremă de pre- Republicii Socialiste

nată, mai presus de toate, de marele pericol pe care îl prezintă pentru omenire, pentru întreaga noastră planetă armele de distrugere în masă. Pacea a devenit o cerință obiectivă, o necesitate vitală. Asigurarea unei păci în ‘ lutpe s-a transformat blema' fundamentală a noastre.Noua gîndire politică in internaționale — se subliniază — pornește de la cerința de a se pune capăt înarmării nucleare, de a se pune capăt înarmărilor de orice fel, de la cerința de a clădi relațiile dintre state pe temelii noi. dreptului pace, pe dreptului a-și hotărî singure soarta, de a urma calea de dezvoltare pe care o consideră cea mai potrivită.Unul dintre promotorii cei mai activi ai noii gîndiri este președintele României, Nicolae Ceaușescu. Șeful statului român se pronunță cu fermitate pentru o politică nouă, democratică în viața internațională, pentru soluționarea problemelor dintre state pe cale pașnică, numai și numai prin tratative, pentru respectarea integrității și suveranității tuturor statelor.Pacea. în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu. are un conținut profund și complex. Președintele României pornește de la cerința că nu este de ajuns, pentru că pacea să triumfe, să se ajungă Ia destindere, să fie slăbită încordarea în relațiile dintre state. Subliniind Că destinderea nu este decit o premisă — este drept, importantă, dar totuși numai o premisă — a asigurării unei păci trainice in lume, șeful statului român consideră că este nevoie de mult mai mult : de înțelegere între țări ți' popoare, de respectarea strictă â principiilor justiției internaționale, devenite valori universale, de o cooperare pe multiple nuri, pe baze absolut egale, țări și popoare. In concepția ședintelui Nicolae Ceaușescu, menul de colaborare este mai ci«i decit cel de destindere.

trainice în pro- zilelorrelațiile

rectorul Editurii „Gallardo", Justo Jorge Padron, poet, director al revistei internaționale „E- quivalencias". Jose Lopez Martinez, poet și critic literar. Alberto Alvarez Montalves, scriitor. Rafael Diez Collar, editor, Eduardo Benavides de Villavicio- sa, scriitor. Fernando Quinones, poet și editor, alte personalități din domeniul culturii, reprezentanți aiunor case editoriale. ziariști și corespondenți de presă.Luîndla festivitatea prezentare a lumului. Angel jero Gallardo, rectorul editurii, adat expresie deosebitei satisfacții prilejuite de apariția acestei lucrări, scoțind' în evidență însemnătatea ei pentru cunoașterea gîndiril și activității politice ale președintelui României.îmi exprim cu zie — a spus admirația față

cuvîntul de vo- Te- di-sănătoase, pe asigurarea oamenilor la viață.respectarea strictă tuturor popoarelor la a de

Comentarii în presa din diferite tari consacrate 
operei' și activității prodigioase a președintelui României

Ziare si reviste dintr-o serie de țări au publicat ar
ticole in care evidențiază contribuția determinantă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la edificarea Româ
niei moderne, elogiind personalitatea de inalt prestigiu

international a șefului statului român, inițiativele 
sale de amplu răsunet pe meridianele globului 
vizind realizarea unei lumi a păcii, cooperării și înțelegerii.

pla- lntre pre- ter- pre- ____________ Președintele României susține — și viața îi dă dreptate — că numai colaborarea reală între toate țările. pe multiple planuri, dar în condiții de deplină egalitate, pe baza respectării suveranității și independenței, a avantajului reciproc, intr-o lume care să renunțe treptat la armele nucleare, la armele de orice fel, poate să garanteze pacea.Președintele Nicolae Ceaușescu — se relevă în continuare — acordă un rol primordial popoarelor^ fiihd de părere că acestea trebuie să determine guvernele să renunțe la vechile practici î« relațiile internaționale, să promoveze o politică; nouă, democratică. întreaga sa operă social-politică, în care sînt abordate vaste domenii ale vieții, de la filozofie la economie, de la politică la morală, de la știință la cultură, relațiile internaționale de- țipind un loc deosebit de important, reliefează rolul unității popoarelor în soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi în asigurarea păcii.Președintele Nicolae Ceaușescu nu este numai un teoretician ; este creatorul politicii externe a României — o politică întemeiată pe concepții înaintate despre construcția tor al Nicolae blemele tea lor la Ideea externă a oricărei țări trebuie să fie orientată atît în direcția soluționării problemelor grave care există azi in lume, cit și în direcția strîngerii legăturilor politice, economice, tehnice șl științifice, culturale cu celelalte națiuni, cu toate popoarele lumii.In lumea de azi, glasul României se face mereu auzit. Nu există nici o problemă importantă pentru a cărei soluționare această țară să nu prezinte' propuneri Iuții

această oca- vorbitorul — de președintele Nicolae Ceaușescu, militant neobosit pentru unitatea intregij Europe, în care toate statele să poată trăi sub un cer senin, in pace, progres și omenie.Folosesc acest prilej, care survine în mod fericit în preajma aniversării zilei sale de naștere, pentru a aduce un meritat omagiu șefului statului român, promotor al înaltelor idealuri de pace, dezarmare și colaborare internațională și a-i exprima cele mai bune sentimente și a-i transmite felicitări, dorindu-i multă sănătate.Alberto Alvarez Montalves, realizatorul volumului, a dat expresie, In cuvîntul său, onoarei deosebite de a se îngriji de întocmirea culegerii de texte alese, arătînd că aceasta reunește idei reprezentative și importante privind concepția politică a președintelui României asupra problemelor dezarmării și ilustrează ampla și valoroasa activitate a șefului statului român pentru instaurarea unui climat da pace și încredere între ponoare.Președintele rticolae Ceaușescu — a subliniat vorbitorul — este astăzi recunoscut și apreciat pretutindeni ca unul dintre cei mai de seamă oameni de stat, iubit de poporul său și respectat de lideri din întreaga lume.Apariția lucrării are loc intr-un moment de o deosebită importanță și semnificație, deoarece oferă cercurilor politice, economice și intelectuale din Spania, precum și publicului larg ocazia de a cunoaște și aprecia abordarea de către președintele Nicolae Ceaușescu a problemelor internaționale in unitatea lor dinamică — a evidențiat vorbitorul.Personalitățile prezente și-au exprimat satisfacția în legătură cu apariția în Spania a volumului, arătînd că evenimentul editorial.se înscrie ca un bine meritat omagiu adus concepției filozofice și activității practice strălucite ale președintelui României.

lumii de azi. Promo- noii gîndiri, președintele Ceaușescu privește pro- internaționale în unita- dinamică, pornind de fundamentală că politica

de so- reâliste și constructive, par, cu deosebire, asigurarea păcii este problema care îl preocupă fără încetare pe președintele Nicolae Ceaușescu. La Organizația Națiunilor Unite, în alte foruri internaționale, in cadrul reuniunilor europene, România și-a ridicat glasul in favoarea păcii, a chemat la rațiune, la unitate, la realism. Prezentul volum dă o perspectivă asupra gindirii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu în problemele păcii și războiului. Ea reprezintă o pledoarie înflăcărată pentru noua gîndire In viața politică internațională — se subliniază In încheierea prefeței.Lansarea volumului a avut loc Ia sediul Editurii „Gallardo", din Madrid. La festivitate au participat : Angel Tejero Gallardo, di-

★Ampla selecție de extrase din opera teoretică a președintelui Nicolae Ceaușescu este grupată în cinci capitole tematice, perm ițind cititorului să cunoască în profunzime concepția clarvăzătoare în domeniul politicii internaționale a șefului statului român, viziunea sa realistă, curajoasă, profund umanistă cu privire la căile practice de rezolvare a problemelor contemporaneității.Intitulat „Pacea, bunul cel mal 
de preț al omenirii", primul capitol pune în evidentă vocația constructivă a României, importantele transformări economico-sociale pe care le-a cunoscut țara noastră in anii ce au trecut de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.. obiectivul strategic al cincinalului incurs — trecerea de la nivelul de țară socialistă în curs de dezvoltare la cel de tară mediu dezvoltată — pentru ca. în perspectiva anilor 2000, România să devină o țară socialistă multilateral dezvoltată. Evidențiindu-se faptul că obiectivele pe care și le propune România pot fi realizate numai în condiții de pace, se arată că țara noastră acționează ferm pentru dezarmare. ceea ce a și determinat-o să ia măsuri de reducere, în mod unilateral, a armamentelor convenționale.Este reliefată Ideea potrivit căreia, pornind de la interdependența dialectică dintre politica internă și cea externă. România desfășoară, în același timp, o intensă activitate internațională, de participare activă la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane, în interesul tuturor popoarelor, al păcii și colaborării

internaționale. Se relevă că țelul suprem al politicii românești este triumful vieții, împlinirea năzuințelor vitale ale întregii omeniri : pacea și colaborarea.
„Opțiune fermă pentru dreptate 

pe plan internațional" este titlul celui de-al doilea capitol, care pune accentul pe necesitatea realizării deplinei egalități între toate statele. Un loc aparte în cadrul acestui capitol îl ocupă poziția fermă a României, exprimată de cel mai autorizat reprezentant al său. privind necesitatea încetării conflictelor militare dintre state, a trecerii la soluționarea problemelor litigioase numai și numai pe calea tratativelor.Este exprimată convingerea României că popoarele, acționind unite, pot schimba actuala situație, pot asigura o politică de pace, de colaborare, de dezvoltare liberă și independentă a fiecărei națiuni.Capitolul „Europa fără arme" pune în evidență necesitatea obiectivă a unității continentului, a colaborării multilaterale între statele europene. Este reflectată, în acest cadru, sublinierea președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia securitatea europeană se asigură nu prin intensificarea înarmărilor, nu prin amplasarea de noi rachete, ci prin trecerea la noi măsuri concrete de reducere a armamentelor, a efectivelor militare. Este accentuat, totodată, faptul că Europa are o răspundere deosebită în înfăptuirea dezarmării, în asigurarea păcii. Se arată că România acordă o atenție deosebită întăririi colaborării și încrederii în Balcani, pentru transformarea regiunii într-o zonă a bunei vecinătăți, a colaborării și păcii.
Sub titlurile „Dezarmarea — pro

blema fundamentală a omenirii" 
și ,',O lume a păcii, progresului șl 
civilizației", în ultimele două capitole ale volumului sint reflectate poziția României cu privire la necesitatea intensificării luptei împotriva înarmărilor, pentru dezarmare generală, pentru o lume fără . arme, o lume a păcii și colaborării egale intre toate națiunile' lumii și, in acest spirit, hotărirea țării noastre de a participa intens la activitatea tuturor organismelor europene și internaționale pentru dezarmare și pace.După ce se arată că România a prezeptat nu o dată propuneri cu privire la necesitatea reducerii tuturor armamentelor, a celor nucleare in primul rînd, este subliniată hotărirea țării noastre de a face totul și ip viitor pentru a contribui la triumful politicii de pace, de dezarmare, la triumful rațiunii, convinsă că aceasta răspunde pe deplin intereselor poporului român, intereselor tuturor poparelor lumii de a trăi în colaborare, în pace.Este evidențiată unitatea dialectică dintre dezarmare și dezvoltare, necesitatea, exprimată cu deosebită claritate de președintele Nicolae Ceaușescu, a adoptării unor măsuri hotărîte. concrete pentru reducerea cheltuielilor militare și alocarea mijloacelor economisite pentru soluționarea problemelor grave ale subdezvoltării, pentru relansarea economiei mondiale.Publicarea la Madrid a noului volum „NICOLAE CEAUSESCU — 
COLABORARE ÎNTRE POPOARE 
PENTRU PACE ȘI PROGRES" se adaugă altor numeroase lucrări consacrate in diferite țări ale lumii personalității proeminente a președintelui României, constituind o dovadă grăitoare a interesului deosebit manifestat în Spania, in alte țări ale Europei, față de opera prestigioasă a șefului statului român, față de demersurile sale de larg răsunet internațional vizînd Înfăptuirea dezarmării. în primul rind nucleare, soluționarea in chip democratic a qelorlalte probleme ale contemporaneității. făurirea unei lumi a păcii, cooperării și înțelegerii Intre națiuni.

„Președintele Nicolae Ceaușescu
— făuritor al României socialiste, 
remarcabilă personalitate interna
țională" este titlul unui amplu articol publicat de cotidianul „THE STATESMAN" din India. Articolul este însoțit de un portret al șefului statului român.Personalitate politică gînditor cu o viziune președintele Nicolae promovează ferm o politică de accelerare a progresului economic și social al României, de dezvoltare și modernizare susținută a forțelor de producție, de promovare a științei, educației și culturii, de adîn- cire a democrației socialiste și de aplicare fermă și consecventă a normelor eticii și echității socialiste, de ridicare continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Preocupările economice și sociale ale șefului statului român — reliefează „The Statesman" — se concentrează asupra omului, condițiilor pentru o viață civilizată, afirmării depline a capacității creatoare a personalității umane, un nivel mai înalt de cunoștințe pentru masele de oameni ai muncii, un larg acces la educație, cultură și știință. întreaga sa concepție si activitate politică sînt marcate de un profund umanism revoluționar.Președintele Nicolae Ceaușescu are rolul determinant în definirea și transpunerea în practică a principalelor direcții si opțiuni ale politicii externe a tării sale, în creșterea fără precedent a prestigiului României in lume. Lărgirea relațiilor internaționale ale României socialiste este indisolubil legată de eforturile președintelui I Nicolae Ceaușescu, care a imprimat un sens nou și dinamic noțiunii de diplomație Ia nivel înalt.In cadrul concepției de politică externă a președintelui Nicolae Ceaușescu este distinct o- biectivul unei noi ordini economice internaționale. care stipulează eliminarea treptată a decalajelor și eradicarea subdezvoltării, așezarea relațiilor internaționale pe baze echitabile.Personalitatea puternică de militant revoluționar de frunte, clarviziunea. gîndirea st acțiunile principiale, modul înalt umanist de a acționa — se arată în încheierea articolului — i-au adus președintelui Nicolae Ceausescu dragostea și respectul poporului român, stima opiniei publice mondiale.Sub titlul „Nicolae Ceaușescu — 
promotor al păcii și înțelegerii internaționale", cotidianul italian „IL CORRIERE DI ROMA" a inserat un articol in care evidențiază demersurile de larg răsunet internațional ale șefului statului român consacrate realizării păcii pe planeta noastră. Subliniind că unul dintre meritele esențiale ale președintelui Nicolae Ceaușescu este acela de a fi elaborat și fundamentat— finind seama de gravitatea și complexitatea actualei situații mondiale — un program teoretic și practic, realist și convingător al dezarmării și păcii, pentru promovarea căruia își dedică jntreaga activitate, viitorului creatoare, ședintelui afirmat în

de frunte, profundă, Ceaușescu

ziarul scrie : Deschisă și permanentei înnoiri opera de pace a pre- Nicolae Ceaușescu a lume un nou mod de a gindi și acționa, zaurpl de idei mondială.într-o lume șl proliferează boaiele locale ședințele impus prin vibrante apeluri la rațiune, la renunțarea Ia forță, la reglementarea prin tratative a tuturor diferendelor dintre state. Oamenii politici, apreciază președintele României, trebuie să-șl dovedească adevărata capacitate, forța personalității, umanismul nu In organizarea înarmării, nu în pregătiri de război, ci în angajarea rațională și constructivă la masa negocierilor.în Viziunea șefului statului român. edificarea păcii mondiale nu poate fi înfăptuită fără respectarea Strictă a independenței naționale și a suveranității fiecărui stat, a egalității depline între națiuni.Apelul la rațiune lansat de președintele Nicolae Ceaușescu pentru concertarea tuturor eforturilor și conștiințelor înaintate — evidențiază „II C'orriere di Roma" in încheiere — vizează construirea unei lumi în care pacea și independenta. progresul și colaborarea, egalitatea și demnitatea să constituie supremele valori pentru mersul înainte al civilizației.Revista „AL MUSSAWAR" din Egipt a publicat articolul „Președintele Nicolae Ceaușescu, — un om, un popor, un țel", în care evidențiază : A fost marea șansă istorică a poporului român de a avea în fruntea țării, în ultimii 24 de ani. un conducător politic pe măsura aspirațiilor și intereselor sale fundamentale.
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îmbogățind te- practica politicăcare se conflictele și regionale, pre- Nicolae Ceaușescu s-amențin și răz-
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Ales In 1965 să conducă destinele României, președintele Nicolae Ceaușescu s-a afirmat încă de la Începutul activității prlntr-o profundă cunoaștere a realităților țării sale și ale lumii contemporane, printr-o viziune nouă asupra căilor de dezvoltare social-econo- mică, prin dinamismul imprimat progresului în toate domeniile creației materiale și spirituale, prin capacitatea de a-și apropia oamenii, de a activiza energiile naționale — inteligențele, talentele, voința de mal bine — spre țelul atingerii intr-un timp istoric scurt a unui nivel înalt de civilizație.Intre președintele țării și popor s-au creat și consolidat în decursul anilor o veritabilă osmoză, un consens de gîndire și acțiune explicabil prin faptul că președintele Nicolae Ceaușescu întruchipează cele mai alese trăsături ale națiunii sale. Deplina identificare dintre popor și" eminentul său conducător își are obîrșia in aspirații istorice multiseculare.Incepînd din 1965, de cînd la conducerea țării se află președintele Nicolae Ceaușescu — continuă publicația egipteană —, România a promovat ferm interesele naționale, accelerind ritmurile dezvoltării economice și sociale.Președintele Nicolae Ceaușescu a avut și are o contribuție determinantă la remarcabila operă de edificare a noii civilizații pe pămîntul românesc — subliniază revista. Date fiind amploarea, complexitatea, - timpul scurt de înfăptuire a țelului strategic, dată fiind esența noii orînduiri, conducerea s-a integrat organic în popor. Ca atare, a fost conceput un original și atotcuprinzător sistem al democrației, ale cărui structuri asigură nu doar consultarea, ci și participarea efectivă a maselor de oameni al muncii, a femeilor, tinerilor, a altor categorii la actele de conducere politică, economică, social-culturală, practic la întreaga politică internă și externă a statului român, care, prin organizarea și funcționarea sa, constituie un model de democrație.Președintele Nicolae Ceaușescu efectuează frecvent vizite de lucru pe întreg teritoriul țării. Această practică îl pune în contact cu poporul, cu modul acestuia de a gindi.

de a vedea lucrurile, de a acționa, așa cum, la rîndul lor, masele de oameni ai muncii au posibilitatea de a-și cunoaște îndeaproape conducătorul, de a se consulta direct cu el. Se creează in acest fel o fuziune ideatică șl afectivă care explică unitatea extraordinară a poporplui român în ultimele decenii, perioadă denumită în România „Epoca Nicolae Ceaușescu".Un om, un popor, un țel. entități înmănuncheate într-o litate și o devenire demne de___pect — se relevă în încheiere.Ziarul „CORREIO DO BRASIL*  publică un amplu articol, în care se scrie :Sub îndrumarea nemijlocită ■ președintelui Nicolae Ceaușescu, România a promovat și promovează în relațiile internaționale o politică de largă deschidere, profund umană, care reflectă interesele fundamentale ale poporu- lui român, interesele păcii, securității și colaborării în lume,O contribuție importantă adusă de România este cea referitoare la adoptarea unor măsuri practice și efective de dezarmare, și in primul rind de dezarmare nucleară. In concepția șefului statului român, dezarmarea este menită să asigure un climat de pace, de înlăturare a amenințării cu forța, de concentrare în folosul umanității a unor importante resurse materiale și umane, de întărire a sentimentului de încredere între națiuni.La loc de frunte între contribuțiile românești pe arena internațională se situează, de asemenea, concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine economică mondială.Desfășurînd o politică externă multilaterală, de prietenie cu toate popoarele lumii. România aduce o contribuție apreciabilă și recunoscută la soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane. Eminent gînditor șl om politic, personalitate proeminentă a vremurilor noastre, conducătorul partidului și statului român se bucură de înaltă prețuire, o adîncă stimă și considerație pe toate meridianele lumii — relevă „Correio do Brasil" în încheiere. (Agerpres)
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