
MARELUI EROU ĂL ROMÂNIEI, 
DIN INIMA ÎNTREGULUI POPOR, 

URAREA FIERBINTE „LA MULȚI ANI!"
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

manifestare a sentimentelor de profunda stimă și prețuire 

față de iubitul tondutitor ul partidului și statului, 

MOMENT DE ANGAJARE REVOLUȚIONARĂ 
PENTRU EXEMPLARA ÎNDEPLINIRE 
A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 

MULTILATERALA A PATRIEI
1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aecretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost sărbătorit 
joi, 26 ianuarie, cu prilejul aniver
sării zilei de naștere și a Îndelun
gatei sale activități revoluționare, în 
cadrul unei solemnități care a avut 
loc la Palatul Consiliului de Stat.

La această sărbătorească manifes
tare — care s-a constituit într-o 
înaltă expresie a prețuirii și respec
tului întregului partid și popor față 
de conducătorul iubit —, alături de 
tovarășa Elena Ceaușescu, au parti
cipat membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretarii Comitetului

Central al partidului, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate, conducători ai organizații
lor de masă și obștești, ai unor in
stituții centrale, oameni de știință, 
artă și cultură.
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(Continuare in pag. a II-a)

SCRISOAREA OMAGIALĂ
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R

Mult stimate și
Tn aceste momente de mare sărbătoare a 

partidului, a poporului român, prilejuite de ani
versarea zilei de naștere și împlinirea a peste 
cinci decenii și jumătate de eroică activitate 
revoluționară, pe care ați consacrat-o cu nea
semuită dăruire și abnegație idealurilor supreme 
de libertate socială și națională, aspirațiilor de 
independență, pace și progres ale națiunii 
noastre, vă adresăm, dumneavoastră, ilustru con
ducător de partid și țară, cele mal calde feli
citări, urări de sănătate și fericire, ani mulți șl 

viață, încununați de mari satisfacții 
nesecate energii creatoare și deplină 
muncă pentru a conduce partidul și

iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
poporul cu aceeași înțelepciune, clarviziune șl 
fermitate pe drumul unor noi și mărețe victorii, 
al făuririi visului de aur al omenirii — comu
nismul.

Irppreună cu Întregul nostru partid și popor, 
însoțim urările fierbinți, ce vi le adresăm în 
această zi aniversară, cu cele mai alese senti
mente de dragoste, de profundă stimă și nemăr
ginită recunoștință ce le nutrim față de dum-

neavoostrâ, mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu - ctitorul de geniu al Româ
niei socialiste și conducătorul vizionar al parti
dului și statului, Erou intre eroii neamului româ
nesc, strălucit militant al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, luptător ferm și con
secvent pentru cauza socialismului și comunis-

rodnici de 
și bucurii, 
putere' de

(Continuare în pag. a.II-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

Doresc să exprim, în primul rînd, 
cele mai calde mulțumiri Comite
tului Politic Executiv, partidului, 
Consiliului de Stat, guvernului 
pentru Scrisoare, pentru aprecierile 
și urările adresate.

De asemenea, mulțumesc tuturor 
organizațiilor și tovarășilor care 
mi-au înmînat, cu acest prilej, în 
numele organizațiilor respective, 
mesaje de felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa, cele mai vii mulțumiri cla
sei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, întregului nostru popor, 
pentru sentimentele de prietenie și 
căldura cu care sînt înconjurat în 
aceste zile.

In toate acestea văd expresia în
crederii întregii noastre națiuni în 
justețea politicii revoluționare — 
bazată pe concepția materialist- 
dialectică și istorică, pe principiile 
socialismului științific — a parti
dului nostru, care, prin întreaga 
sa activitate, a demonstrat și 
demonstrează că nu are țel mai 
înalt decît acela de a înfăptui 
aspirațiile întregului popor, de 

libertate, independență, de bună
stare și fericire.

Iată de ce, în aceste împreju
rări, primele mele gînduri se în
dreaptă către poporul nostru, 
căruia îi urez o viață tot mai 
demnă, mai îmbelșugată, liberă și 
independentă ! (Aplauze puter
nice).

în Scrisoarea care s-a citit aid, 
s-a făcut — s-ar putea spune — 
un bilanț larg al realizărilor pe 
calea înfăptuirii Programului 
partidului, a dezvoltării socialiste 
a României. Trebuie să mărturi
sesc deschis, și în aceste îm
prejurări, că tot ceea ce s-a reali
zat în România în anii construc
ției socialiste — și mai cu seamă 
după Congresul al IX-lea al 
partidului — reprezintă o conti
nuare a preocupărilor de dezvol
tare independentă a patriei noas
tre. Toate aceste realizări sînt 
strîns legate de întreaga istorie, 
de tot ceea ce a făcut poporul 
nostru, în diferite etape ale dez
voltării sale, pentru formarea fi
inței sale naționale, a națiunii, a 
statului național unitar, pentru 
scuturarea dominației străine, sînt 
legate de lupta împotriva asupri

rii moșierilor și capitaliștilor, 
pentru a deveni stăpîn deplin pe 
destinele sale, stăpîn deplin în 
țara sa. Fără aceste lupte îndelun
gate, nici realizările de astăzi nu 
ar fi putut fi obținute 1

Doresc ca, și în aceste împreju
rări, să aduc omagiul nostru tutu
ror acelora care, în decursul isto
riei grele, zbuciumate, de luptă 
îndelungată, au făcut totul pentru 
libertatea și progresul patriei 
noastre. Doresc, în primul rînd, 
să aduc un omagiu poporului 
nostru — adevăratul făuritor al 
propriilor sale destine, al istoriei 
națiunii noastre. Subliniez aceasta 
pentru că, întotdeauna, nu trebuie 
să uităm — și subliniez aceasta 
încă o dată — că datorăm totul 
poporului, că vom putea asigura 
dezvoltarea României, independen
ta și suveranitatea sa numai 
împreună cu poporul, făcînd totul 
pentru popor, pentru bunăstarea și 
fericirea sa 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).

Fără îndoială, etapele istoriei 
sînt multe, orînduirile sociale au 
fost multe. Am vorbit de toate 
acestea la plenara din luna no
iembrie anul trecut — și nu doresc 

să mă mai refer acum la ele. 
Menționez numai că, în diferite 
etape istorice. în formele și orîn
duirile sociale corespunzătoare, au 
fost întotdeauna forțe care și-au 
propus și au acționat pentru uni
rea poporului în vederea dezvoltă
rii sale, indiferent de greșelile pe 
care le-au făcut într-un moment 
sau altul, legate, într-un anumit 
sens, de însăși orînduirea socială, 
de etapa respectivă de dezvoltare 
istorică. Trebuie să prețuim pe 
toți cei care au făcut cît de puțin, 
dar au făcut ceva, pentru existența 
națiunii noastre, pentru existența 
statului național unitar 1 (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Desigur, criticăm și vom critica 
întotdeauna vechile orînduiri so
ciale, pe care, de altfel, însăși is
toria le-a considerat că trebuie să 
părăsească scena și să facă loc 
unei noi orînduiri, mal drepte, 
mai bune. Criticînd orînduirile 
sociale din trecut, nu negăm și 
nu trebuie să negăm niciodată pe 
cei care, în acele împrejurări, au 
avut în vedere dezvoltarea po
porului, a națiunii, întărirea inde
pendenței țării noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Anul acesta se împlinesc 96 de 
ani de la făurirea primului partid 
muncitoresc în România. Tot în 
acest an se împlinesc 100 de ani 
de cînd, pentru prima oară, clasa 
muncitoare și oamenii progresiști 

» din România au sărbătorit 1 Mai, 
ca zi a solidarității muncitorilor 
de pretutindeni, de. luptă împo
triva asupririi, pentru o viață li
beră, mai demnă și mai bună. în 
1921 a fost creat Partidul Comu
nist Român — continuatorul, de 
fapt, al primului partid muncito
resc din România, care și-a pro
pus să ridice — și a ridicat — 
lupta revoluționară a clasei mun
citoare, a forțelor înaintate, la un 
nivel superior, pe baza unei con
cepții noi.

în ce mă privește, în 1930, deci 
cu 60 de ani în urmă, am făcut 
prima cunoștință cu mișcarea 
muncitorească, cu sindicatele din 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite). Era o situație grea pe 
plan mondial și, deci, și în țara 
noastră. Avea loc marea criză eco
nomică, politică și socială a lumii 
capitaliste. Mulți — mai în vîrstă, 
desigur — își amintesc de situația 
grea, de atunci, din România, de 

șomajul, de reducerea salariilor, de 
condițiile înrobitoare din domeniul 
financiar-economic impuse Româ
niei de capitalul străin și care au 
fost acceptate de guvernele de 
atunci. Așa se și explică marile 
greve, mișcările revoluționare din 
anii 1929, 1930, 1931, 1932, culmi- 
nînd cu marile mișcări și greve 
din județul Prahova și din Bucu
rești — de la Grivița și din alte 
întreprinderi —, practic din în
treaga țară.

S-ar putea spune că, în acele 
împrejurări, aceste greve uriașe au 
demonstrat forța clasei muncitoa
re, a partidului nostru comunist 
de a organiza și conduce luptele 
maselor muncitoare. Merită, tot
odată, subliniat că luptele din fe
bruarie 1933 — din Prahova, ție la 
Grivița și alte întreprinderi din 
București și din alte centre mun
citorești — au fost primele miș
cări revoluționare de mare am
ploare, după, venirea hitlerismului 
la putere în Germania, și care au 
avut și un net. conținut antifas
cist, de luptă pentru apărarea li
bertăților democratice, pentru in
dependența țării. (Aplauze puter
nice).

In acest an, la 1 Mal, m 
împlinesc 50 de ani de la 
marea demonstrație antirăzboinică 
și antifascistă din Capitală, care, 
după ocuparea Austriei și Ceho
slovaciei de către Germania na
zistă, a fost prima mișcare puter
nică în Europa, care a chemat po
porul român, clasa muncitoare, 
dar chemat, practic, clasa mun- 
citoa de pe întregul continent la 
luptă împotriva fascismului, pen
tru apărarea independenței tutu
ror statelor. (Aplauze puternice, 
prelungite). Ceea ce spun este o 
redare a aprecierilor presei străine 
din acea perioadă — nu o apre
ciere făcută acum —, reprezintă 
realitatea și demonstrează juste
țea politicii partidului nostru, atît 
pe plan intern, cît și pe plan in
ternațional.

Nu doresc să mă refer la alte 
momente istorice. Am trecut să 
construim socialismul. In 1988 am 
aniversat patru decenii de la na
ționalizarea industriei, băncilor și 
a altor sectoare importante de ac
tivitate, iar în acest an, la începu
tul lui martie, se împlinesc 40 de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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mulul, pentru destindere, dezarmare și 
securitate, pentru triumful păcii și colabo
rării în întreaga lume.

tetoria națională a înscris pentru tot
deauna în paginile sale nepieritoare înal
tul dumneavoastră exemplu de viață și ac
tivitate, faptul că din cei mai tineri ani ați 
ales, cu fermitate și neînfricare, calea lup
tei revoluționare, participînd cu dăruire 
exemploră și eroism la marile bătălii de 
clasă împotriva asupririi și exploatării, a 
fascismului și războiului, pentru apărarea 
libertăților democratice, a integrității teri
toriale, independenței și suveranității pa
triei, pentru salvgardarea intereselor națio
nale.

Vasta experiență acumulată In anii luptei 
ilegale, devotamentul nemărginit față de 
idealurile socialismului, gîndirea clarvăză
toare și înaltele dumneavoastră calități or
ganizatorice și moral-politice au cunoscut 
o deplină încununare în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea, cind istoricul 
forum comunist, exprimînd voința unanimă 
a întregului popor, v-a ales, mult stimata 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
suprema funcție de secretar general al 
partidului.

Puternica personalitate, gîndirea șl 
țiunea dumneavoastră revoluționare
imprimat un suflu profund înnoitor întregii 
opere de edificare a socialismului în patria 
noastră, au descătușat marile energii ale 
poporului și ou deschis calea punerii de
pline în valoare a strălucitelor virtuți ale 
socialismului ca orinduire superioară ori
căror forme de organizare socială care au 
existat pină acum în istoria umanității. 
Pornind de la adevărul, întru totul confir
mat de viață, că socialismul se construiește 
în condiții diferite de la o țară la alta, de 
la o etapă la olta, că nu există și nu 
poate exista un model unic, dumneavoas
tră ati arătat, într-o concepție originală și 
cuprinzătoare, că făurirea noii orinduiri 
presupune, ca o condiție esențială, apli
carea fermă, creatoare, de către fiecare 
partid, a principiilor fundamentale ale so
cialismului, în concordanță cu realitățile 
naționale, cu particularitățile concrete ale 
fiecărei, țări, cu transformările care au loc 
în societate.

în fundamentarea strategiei șl tacticii e- 
dificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării României spre 
comunism., ați acordat și acordați o aten
ție primordială definirii locului șl rolului 
partidului comunist in societate, a căilor și 
modalităților sale de afirmare drept centru 
vital și forță politică conducătoare in toate 
domeniile vieții economico-sociale. Ne 
mindrim cu toții că sintem membrii unui a- 
semenea partid, cum este Partidul Comu
nist Român, pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, l-ați caracterizat ma
gistral ca Inima vie-ți puternică a țării, 
conștiința înaintată, revoluționară a na
țiunii, marele generator de energii al po
porului, pdrMf iT progreițrtUf neîntrerupt, al 
umanismului socialist al dreptății șl echi
tății, al înaltelor valori morale ale poporu
lui român, pe care l-ați transformat efec
tiv intr-un puternic partid revoluționar de 
masă, integrat organic în viața societății 
românești, urmat cu încredere și nețărmu
rit devotament de întregul popor. Consti
tuie un înalt exemplu pentru noi toți pa
siunea și consecvența cu care acționați 
pentru creșterea rolului conducător al par
tidului în toate domeniile construcției so
cialiste, pentru întărirea forței sale politice 
și organizatorice, a capacității de a uni și

SCRISOAREA OMAGIALĂ

mobiliza larg energiile creatoare ale 1n-
............... pe

Ne
tregii națiuni în marea operă istorică 
care o înfăptuim pe pămîntul patriei, 
călăuzim în întreaga noastră activitate de 
teza dumneavoastră potrivit căreia parti
dul trebuie să-și perfecționeze continuu ac
tivitatea organizatorică și politico-ideofo- 
gică, stilul și metodele de muncă, să pro
moveze in permanență spiritul revoluționar 
și să-și întărească necontenit legăturile 
cu masele largi de oameni ai muncii pen
tru a putea să determine, la rîndul său, 
schimbări radicale in întreaga societate, să 
conducă neabătut întregul popor pe calea 
socialismului și comunismului.

Sint de asemenea unanim apreciate 
concluziile dumneavoastră cu privire la e- 
voluția statului nostru în anii construcției 
socialiste, la însemnătatea și complexita
tea funcțiilor sale in conducerea științifică 
a societății, in planificarea întregii vieți 
economico-sociale, in asigurarea dezvoltării 
armonioase a țării. Pentru întreaga operă 
de edificare a noii orinduiri în patria noas
tră are o excepțională importanță con
cepția dumneavoastră privind construirea 
socialismului cu poporul și pentru popor, 
orientare potrivit căreia întărirea statului 
socialist și creșterea atribuțiilor șl răspun
derilor sale in organizarea și conducerea 
vieții economico-sociale se înscriu în moa 
organic în procesul general și permanent 
de dezvoltare a democrației muncitorești- 
revoluționare, de creștere a participării ne
mijlocite a clasei muncitoare, țărănimif, 
intelectualității, o oamenilor muncii la con
ducerea tuturor domeniilor do activitate, a 
întregii societăți.

Datorită dumneavoastră, mult stimate șl 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră dispune, de peste 20 de ani, de 
un larg sistem al democrației muncitorești- 
revoluționare, original și unitar, în centrul 
căruia se află principiile autoconducerii, 
autogestiunii și autofinanțării, care oferă 
tuturor oamenilor muncii posibilitatea de a 
lua parte nemijlocit la elaborarea șl adop
tarea deciziilor, ta conducerea tuturor sec
toarelor vieții economice și sociale. Funda- 
mentind unitatea organică indisolubilă 
dintre socialism și democrație, ați pus în 
lumină sensul autentic al democrației so
cialiste, ca formă de guvernare a poporului 
de către el însuși, relevînd astfel superio
ritatea socialismului, singura orinduire so-
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din a sublinia că în întreaga perioadă 
inaugurată de Congresul al IX-lea, ală
turi de dumneavoastră, în. fruntea efortului 
pentru creșterea și afirmarea cercetării ști
ințifice, învățămintului și culturii s-a aflat 
și se află 
Ceaușescu, 
remarcabilă 
strălucit om 
tere mondială, căreia ii exprimam, și 
acest prilej, întreaga noastră 
pentru contribuția de mare însemnătate pe 
care a adus-o și o aduce la dezvoltarea 
cercetării, învățămintului și culturii, la pro
gresul general al societății,

Gîndirea dumneavoastră clarvăzătoare, 
vizionară, mult iubite și stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, s-a evidențiat cu de
osebită forță și strălucire în tezele și con
ceptele consacrate, în ultimele două de
cenii, dezvoltării și perfecționării relațiilor 
de producție, a științei conducerii, cărora 
le-ați conferit noi sensuri șl semnificații In 
magistrala Expunere prezentată în fața 
marelui forum democratic din luna noiem
brie 1988. Relevind că în anii de după 
istoricul Congres al IX-lea - perioadă de 
ample deschideri în toate domeniile — au 
fost înfăptuite mari transformări revolu
ționare în organizarea economico-sociclă, 
în introducerea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, în dezvoltarea democra
ției muncitorești-revoluționare, dumneavoas
tră ati subliniat că toate acestea au a- 
sigurat și vor asigura pe mai departe a- 
plicarea fermă o principiilor socialiste, 
consolidarea si mai puternică a proprie
tății socialista — de stat și cooperatiste, 
baza dezvoltării sigure și neîntrerupte a 
întregii economii naționale, a ridicării bu
năstării celor ce muncesc.

Acționînd cu fermitate pentru transfor
marea revoluționară o șocietățil, pentru 
perfecționarea activității în toate dome
niile, dumneavoastră ați pus și puneți în
totdeauna, mai presus de orice, omul — 
bunăstarea și fericirea lui — ca «cop su
prem ai politicii partidului, esența socie
tății socialiste pe care o edificăm 
succes in România. Vastul program da 
construcții de locuințe și obiective soclal- 
culturale ce se desfășoară în țara noastră, 
acțiunile de dezvoltare și modernizare a 
tuturor localităților patriei, de asigurare o 
locurilor de muncă pentru toți cetățenii ță
rii, în primul rind pentru tineret; ca și 
măsurile de majorare a retribuțiilor și pen
siilor, de creștere a veniturilor reale ale 
oamenilor muncii sint tot atîtea expresii 
concrete ale grijii și preocupării perma
nente o partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru făurirea unei 
vieți demne, civilizate și fericite pentru În
tregul nostru popor. Este, totodată, una
nim apreciată preocuparea dumneavoastră 
pentru intensificarea activității ideologice, 
politico-educative de formare a omului 
nou, înaintat, însuflețit de o fierbinte dra- 
goite fată de partid, potrie și' popor, de 

’nețărmurit devotament pentru cauza socia
lismului șl păcii.

Mult stimate și iubito ( f » ■ r fi | • 
Nicolae Ceaușescu,

Promovînd o concepție unitară cu pri
vire la interesele poporului român - și 
ale tuturor 
dezvolta și 
de pace și 
nea voastră 
tregii națiuni ca marele făuritor și promo
tor ol politicii externe românești - poli
tică profund constructivă, dinamică și 
realistă, pătrunsă de o inaită răspundere

pentru destinele poporului român, ale vie
ții și păcii tuturor popoarelor lumii. Prin 
tot ceea ce ati întreprins în cei aproape 
24 de ani, v-ați impus ca o remarcabilă 
personalitate a vieții politice internaționa
le, ca un înflăcărat militant pentru cauza 
păcii, destinderii, prieteniei și colaborării 
între popoare. Tezele de bază ale politi
cii externe românești, numeroasele idei pe 
care le-ați formulat in dialogul permanent 
cu conducătorii de partid și state au găsit 
un amplu și puternic ecou în rindul opi
niei publice mondiale, al popoarelor lu
mii, sint însușite și adoptate in documen
te de bază ale diferitelor foruri interna
ționale.

Apreciind că problema fundamentală a 
zilelor noastre este preîntîmpinarea unui 
nou război mondial, care s-ar transforma 
inevitabil intr-un război atomic nimicitor, 
dumneavoastră v-ați pronunțat ferm pentru 
un cuprinzător program de dezarmare, căra 
să pornească de la necesitatea lichidării 
treptate o tuturor armelor nucleare, o ar
melor chimice și a celorlalte mijloace de 
distrugere in masa, sub un strict control 
international.

In spiritul aceleiași Înalte răspunderi pen
tru destinele păcii, dumneavoastră acor
dați o atenție primordială lichidării poli
ticii de forță și de amenințare cu folosi
rea forței, stingerii focarelor de conflict și 
rezolvării pe calea tratativelor a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

Pătrunsă de un puternic umanism este 
concepția dumneavoastră privind lichidarea 
subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini 
și a unor relații noi între state, bazate pe 
egalitate și echitate, care să asigure pro
gresul economic și social al tuturor po
poarelor, și în primul rfnd al celor mol pu
țin dezvoltate.

De o înaltă prețuire șl unanimă aproba
re se bucură în rindul comuniștilor, al în
tregului nostru popor activitatea intensă pe 
care o desfășurat! pentru dezvoltarea 
colaborării și solidarității Partidului Co
munist Român cu toate partidele comunis
te și muncitorești, cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de elibe
rare națională, cu toate forțele progresis
te, democratice și antiimperialiste în lupta 
pentru progres social și pace în lume.

încrederea nețărmurită în forța creatoa
re a omului, in capacitatea popoarelor de 
a-și realiza năzuințele lor de pace, pro
gres și prosperitate, de a-și făuri - ac- 
ționind unite — un viitor luminos conferă 
strălucitei dumneavoastră opere în dome
niul politicii externe valențele unui profund 
umanism, care vă caracterizează întreaga 
viață și luptă revoluționară, puse cu e- 
xemplcră dăruire In slujba celor mai nobi
le Idealuri ale poporului român, ale ome
nirii, pentru triumful socialismului, al păcii 
și înțelegerii între toate națiunile lumii.

Mull stimate șl 
Nicolae Ceaușescu,

Partidul Comunist 
țiune omagiază pe 
bit, pe marele Erou Intre eroii neamului. 

’■'âare' Jde pdste cihci’ dbCenli și jumătate — 
vibrind cu toată ființa sa la marile aspira
ții și idealuri ale poporului - slujește cu 
exemplară abnegație și neasemuit devo
tament cauza partidului, o socialismului și 
comunismului.

Cu cele mal profunde sentimente de dra
goste, stimă și prețuire, cu întreaga re
cunoștință pe care v-o datorăm pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre gloria șl 
măreția scumpei noastre patrii, pentru bi
nele și fericirea celor ce muncesc, vă ex
primăm, muit stimate și iubite tovarășe

Importanța hotărîtoare a stabilirii unei rate 
optime o acumulării, ca singură modali
tate pentru realizarea in condiții normale 
a reproducției socialiste și pentru recupe
rarea răminerii in urmă a țării noastre, a 
înlăturării decalajelor mari față de statele 
dezvoltate din punct de vedere economic.

In lumina acestei orientări, la temelia 
căreia stau efortul propriu, munca plină de 
abnegație a întregului popor, partidul și 
statul nostru au pus și pun un accent de
osebit pe dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a forțelor de producție, pe reparti
zarea lor armonioasă pe întreg teritoriul 
țării, pe crearea unei structuri industriale 
moderne, capabilă să valorifice la un înalt 
nivel de eficiență resursele materiale și 
umane ale țării.

Din inițiativa șl sub îndrumarea dumnea
voastră, au fost elaborate programe de 
dezvoltare intensivă, de organizare și mo
dernizare o industriei și celorlalte ramuri 
pe temeiul celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Datorită preocupărilor 
dumneavoastră, România dispune astăzi da 
o industrie puternică, dotată cu o tehnică 
modernă, care produce de peste 128 de 
ori mai mult decît în 1945 și ale cărei pro
duse devin tot mai competitive pe piața 
Internațională. In toate județele s-au rea
lizat numeroase platforme industriale, mari 
obiective economice și sociala - mărețe 
ctitorii ale acestei epoci de puternică în
florire a întregii țări.

Este, de asemenea, unanim apreciată 
preocuparea dumneavoastră pentru dezvol
tarea și modernizarea agriculturii — ca ra
mură de bază a economiei naționale. Da
torită măsurilor da organizare pe baze so
cialiste, de dotare șl mecanizare complexă 
a lucrărilor agricole. In ultimele două de
cenii a fost creată practic o agricultură 
modernă, intensivă, de înaltă productivi
tate, capabilă să asigure an de an re
colte tot mai bogate, să contribuie într-o 
măsură sporită la creșterea venitului na
țional șl la buna aprovizionare a popu
lației, Vă revine dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
meritul istoric de a fi elaborat conceptul 
de nouă revoluție agrară, menit să deter
mine schimbări radicale, de ordin calitativ, 
în domeniul forțelor și al relațiilor de pro
ducție din agricultură, In dezvoltarea eco
nomică și socială a satului românesc, în 
transformarea treptată a agriculturii într-o 

I dispariția 
deosebirilor esențiale dintre sat și oraș.

Pornind de la adevărul potrivit căruia 
dezvoltarea și modernizarea forțelor de 
producție nu sint posibile fără aportul sus
ținut și permanent al celor mai valoroase 
puceriri ale creației și cunoașterii umane, 
dumneavoastră ați ridicat știința la rang 
de politică de stat, transformînd-o într-o 
puternică forță materială de producție, im
plicată nemijlocit în modernizarea continuă 
a economiei naționale, sporirea productivi
tății muncii și reducerea cheltuielilor mate
riale, în valorificarea superioară a mate
riilor 'prime Șî 'materialelor, Tn realizarea da ’ 
produse de înalF nivel tehnic și calitativ in 
toate domeniile de activitate.

Vii revine' dumneavoastră' meritul■ incon
testabil de a fi conferit noi dimensiuni în
vățămintului românesc, procesului complex 
de pregătire pentru muncă și 
nerei generații, pentru lărgirea 
orizontului său de cunoștințe, 
pentru educarea ei în spiritul 
țară, al glorioaselor tradiții de 
înaintașilor, al hotărîrii de a-și 
cunoștințele și întreaga capacitate 
muncă și creație în slujba patriei, a dez
voltării multilaterale a României socialiste.

Ne facem o înaltă datorie de conștiință

permanent tovarășa Elena 
eminent militant revoluționar, 
personalitate a vieții politice, 
de știință de largă recunoaș- 

cu 
gratitudine

CU

cială care asigură cele mai largi drepturi variantă a muncii industriale șl 
și libertăți democratice, deplina egalitate 
socială și națională,

Pe baza orientărilor dumneavoastră 
clare, științific fundamentate, în țara 
noastră au fost create toate condițiile pen
tru afirmarea plenară a personalității u- 
mane în societate, pentru realizarea în 
fapt a deplinei egalități in drepturi a tu
turor cetățenilor, pentru exercitarea efec
tivă a drepturilor fundamentale la muncă, 
la retribuire egală pentru muncă egală, 
învățătură, la participare nemijlocită 
conducerea spcietății,

Mult stimate și iubite ’ t b v a f fi 
Nicolae Ceaușescu,

Vă revine' dumneavoastră mediul 
pieritor de a fi elaborat, intr-o viziune 
ințifică globală și unitară, strategia fău
ririi societății socialiste multilateral dezvol
tate. Subliniind că problema fundamentală 
de care depinde realizarea unei politici 
de propășire economică a țării și de pros
peritate a maselor o constituie stabilirea 
justă a proporțiilor dintre fondul de acu
mulare șl cel de consum, îmbinarea armo
nioasă a țelurilor imediate șl de perspec
tivă ale societății, dumneavoastră ați de
monstrat, încă de la Congresul al IX-lea,

la 
la iubite t o v o r â I •
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ne- 
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viață a ti- 
continuă a 
precum și 
iubirii de 

luptă ale 
pune toate 

de

popoarelor lumii — de a se 
conlucra Intr-un climat trainic 
securitate internațională, dum- 
v-ați afirmat in conștiința în-

Român, întreaga 
conducătorul său

na-
*5; '

'• IV

Nicolae Ceaușescu, In deplină unitate de 
cuget și simțire cu comuniștii, cu toți fiii 
patriei, urarea și dorința noastră arzătoa
re de a vă ști în permanență în fruntea 
partidului și statului nostru - chezășie si
gură a progresului și înfloririi multilatera
le a României socialiste, în funcția de su
premă răspundere de conducător ferm și 
încercat al destinelor poporului român.

Puternic mobilizați de tezele și orientă
rile cutezătoare, profund științifice, cuprin
se în excepționala dumneavoastră Expu
nere la ședința comună a Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a organismelor democrației muncito
rești și a organizațiilor de masă și ob
ștești, de înaltul exemplu de muncă și via
ță pe care ni-l oferiți permanent, de ac
țiunea si fapta dumneavoastră eroică, cu
tezătoare, ne angajăm solemn sâ facem to
tul, să muncim fără preget, cu pasiune, cu 
abnegație și spirit revoluționar — așa cum 
ne-ați cerut și ne cereți — pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii Interne și ex
terne a partidului și statului nostru. Vom 
acționa cu toată răspunderea pentru în
făptuirea exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, a obiectivelor 
actualei etape de dezvoltare economico- 
socială a patriei, a luminosului Program al 
partidului.

Conștienți că mal avem multe de făcut 
pentru a răspunde înaltelor exigențe pe 
care dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le puneți in 
fața noastră, a întregului partid ți popor, 
vă încredințăm, din adîncul ființei noastre, 
că, și în viitor, Comitetul Politic Executiv, 
activul de partid și de stat vor acționa cu 
cea mai mare hotărîre pentru afirmarea 
continuă a spiritului revoluționar, a răs
punderii ți intransigenței în muncă, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în toate 
sectoarele de activitate, vor milita întot
deauna cu fermitate pentru unirea efortu
rilor comuniștilor, ale întregii națiuni in 
vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor 
de partid și a legilor țării, pentru cimen
tarea unității poiporulyl In Jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite și stimata 
tovarășe secretar general - garanția su
premă a înfloririi în deplină libertate și 
independență a României socialiste.

Răspunzînd înflăcă ratelor îndemnuri pe 
care le adresați partidului și poporului, vă 
asigurăm că vom depune toate eforturile 
pentru ca în 1989 — anul In care va avea 
loc Congresul al XlV-lea cf partidului și 
cind vom aniversa 45 de ani de 1a victo
ria revoluției de eliberare socială șl na
țională, antifascistă și antllmperialrstă — 
să obținem, în toate sectoarele, cele mal 
bune rezultate In înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid, a orientărilor șl indica
țiilor dumneavoastră pentru dezvoltarea ță
rii si ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, pentru progresul și 
înflorirea necontenită a scumpei noastre 
patrii - Republica Socialistă România.

In acest moment aniversar, de lumi
noasă sărbătoare pentru țară șl popor, vă 
adresăm, din adIncul Inimilor noastre. Încă 
o dată, mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări 
de sănătate, viață lungă șl fericită, plină 
de satisfacții șl bucurii, nesecată putere de 
muncă pentru a conduce țara, partidul și 
poporul spre noi șl noi Actorii - spre co
munism.

Să trăițî ani mulți șl fericiți, mult Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
toți cei ce vă sint drag) și apropiați.

Din toată inima vă adresăm un călduros 
„IA MULTI ANII’.

cu 
cu

2â Ianuarie 1989

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei sale acti
vități revoluționare, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliul de Stat șl Guvernul Republi
cii Socialiste România au oferit 
joi, 26 ianuarie, o masă tovărășească.

Âu participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, conducători ai 
organizațiilor de masă și obștești, ai 
unor instituții centrale, oameni de 
știință, artă și cultură.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost adresate, și tn acest cadru, 
cu deosebită stimă și profund res
pect, cele mai calde feliaitări, urarea 
tradițională „La mulți ani !“, succes 
deplin în activitatea neobosită ce o 
consacră, cu totală dăruire și fierbin
te patriotism, înfloririi necontenite a 
patriei, ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, 
creșterii, prestigiului Româniși so
cialiste pe arena internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările ce i-au fost 
adresate și a toastat pentru partidul 
nostru comunist, pentru harnicul 
popor român, pentru transpunerea 
neabătută in viață a planurilor și 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a României pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Sentimente de profundă stimă si prețuire
(Urmare din pag. I)

S-a dat citire Scrisorii oma
giale adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comite
tul Folitic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Rom&n, Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste Romă- 

j nia.
Scrisoarea a fost prezentată șl 

lnmir.ată de tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Delegații ale organismelor de
mocrației muncitorești-revoluțio
nare, ale organizațiilor de • masă 
șt obștești au inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mesaje de feli
citare care dau glas simțămintelor 
de profundă dragoste ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate, ale tine
retului, ale oamenilor de știință și 
cultură, ale întregului popor, ferm 
hotărit să acționeze, ca aceeași dă
ruire .ca și pină acum, strins unit in 
jurul partidului, al secretarului 
general, pentru triumful cauzei 
cialismului șl comunismului in 
tria noastră.

în continuare, cei prezenți au 
viu interes, cu deplină 

și unanimă 
rostită de 
CEAUȘESCU,

Partidului

mărit cu 
satisfacție 
cuvintarea 
NICOLAE 
general :al

său 
so- 
pa-
ur

aprobare 
tovarășul 

secretar 
Comunist

Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvintarea a fost subliniată in re
petate rinduri cu puternice și înde
lungi aplauze.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost adresate de participanții la 
solemnitate cele mai calde felicitări 
împreună cu urări de viață îndelun
gată. de multă sănătate și fericire,

de noi și strălucite succese in condu
cerea destinelor partidului și po
porului, spre gloria și măreția 
României socialiste. Sint urările pe 
care, in această zi de ianuarie ani
versar — de scumpă sărbătoare pen
tru Întregul partid, pentru intre
gul nostru popor — le adresează, 
din adîncul inimii, toți cetățenii 
patriei conducătorului iubit al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a cărui gin- 
dire și faptă revoluționară se leagă 
istoricele realizări din perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Solemnitatea de la Consiliul de 
Stat s-a constituit intr-un moment 
înălțător care a pus in lumină sen
timentele de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință pe care comu
niștii, toți oamenii muncii, întreaga 
națiune le poartă secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui eroică viață și activitate re
voluționară se identifică, de peste 
cinci decenii și jumătate, cu lupta 
gloriosului nostru partid comunist, 
cu interesele vitale ale țării, cu 
idealurile scumpe de libertate, inde
pendență, pace și progres ale po
porului român.

O dată cu aceste simțăminte, s-a 
dat expresie Încrederii că supremul 
omagiu adus conducătorului parti
dului și al țării este angajarea fermă 
de a acționa, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, pentru înfăptuirea tuturor obiec
tivelor stabilite, pentru a intimplna 
cu rezultate cit mai bune in fiecare 
sector de activitate cea de-a 45-a 
aniversare a eliberării patrie! și 
Congresul al XlV-lea al Partidului 
Comunist Român.

VIBRANTE MANIFESTĂRI OMAGIALE
In întreaga țară au avut Ioc noi și vibrante manifestări politico-edu

cative și cultural-artistice dedicate aniversării zilei de naștere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și îndelungatei sale activități revoluționare, care 
s-au constituit într-un înălțător omagiu adus conducătorului iubit al parti
dului și statului nostru. Prin întreaga lor desfășurare, manifestările au pus 
în evidență sentimentele de profundă dragoste,, de inaită prețuire pe 
care intregul nostru popor le nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care și-a dedicat intreago viață și putere de muncă ridicării patriei 
pe noi culmi de civilizație și progres, întăririi păcii, înțelegerii și colabo
rării între toate națiunile lumii.

La sala „Dalles" din Capitală 
este deschisă expoziția de carte și 
artă plastică „Strîns uniți sub tri
color", fierbinte omagiu adus to
varășului Nicolae Ceaușescu cu. 
prilejul aniversării zilei de naștere 
și a îndelungatei sale activități re
voluționare. Expoziția ilustrează 
exemplara dăruire patriotică și pa
siunea revoluționară, gindirea vi
zionară și cutezanța comunistă ce 
caracterizează strălucita activitate 
a secretarului general al partidu
lui, pusă cu consecvență în slujba 
înfăptuirii celor rnai înalte aspirații 
ale poporului român, dezvoltării 
libere și independente a patriei, 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Sînt expuse la loc de frunte opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
editate in seria de volume „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate". 
„Din gindirea social-politică", „Din 
gindirea filozofică", „Din gindirea 
economică a președintelui Româ
niei", precum și volume de „Opere 
alese". Sint prezentate, de aseme
nea, lucrări consacrate personalită
ții și operei secretarului general al 
partidului.

Un loc aparte este rezervat lu
crărilor tovarășei Elena Ceaușescu, 
ce evidențiază activitatea sa pro
digioasă pe tărîm științific, remar
cabila contribuție adusă la îmbo
gățirea patrimoniului științei româ
nești și universale.

Sentimentele de profundă dra
goste și prețuire ale întregului po
por față de conducătorul iubit al 
parti Tulul șl statului nostru îșl gă
sesc o semnificativă expresie 
într-un mare număr de lucrări de 
artă — pictură, sculptură, tapise
rie — din această cuprinzătoare 
expoziție.

„Activitatea și opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucită șl 
originală contribuție la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii re
voluționare, la imbogățirea mate
rialismului dialectic și istoric, a 
socialismului științific, a gindirii 
social-politice universale" s-a In
titulat simpozionul organizat de 
Comitetul județean Prahova al 
P.C.R. Comunicările prezentate

au pus in evidență concepția re
voluționară, profund novatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului in 
vasta operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

La Drobeta-Turnu Severin s-a 
desfășurat simpozionul „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — genial con
ducător de partid și de stat. O 
viață exemplară dedicată înfloririi 
patriei, cauzei socialismului și 
păcii", manifestare organizată de 
Comitetul județean Mehedinți al 
P.C.R. Cadre didactice universita
re, activiști de partid și de stat au 
relevat contribuția secretarului 
general al partidului la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii con
strucției socialiste, Însemnătatea is
torică a „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
— epocă de strălucită afirmare in
ternațională a României socialiste, 
a politicii sale externe consacrate 
dezvoltării libere și independente 
a fiecărei națiuni, intăririi păcii și 
colaborării intre popoare, soluțio
nării problemelor complexe poli
tice, economice și sociaie ale ome
nirii, făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră. 
Aceluiași eveniment aniversar i-au 
fost dedicate manifestări politico- 
educative și cultural-artistica 
omagiale în orașele Strehaia, 
Baia de Aramă. Orșova și Vinju 
Mare, in alte localități mehedin- 
țene.

în cadrul simpozionului organi
zat de Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R. sub genericul 
„Omagiu de înaltă și aleasă cinsti
re tovarășului Nicolae Ceaușescu", 
a fost subliniat rolul hotărîtor al 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii — genial 
inspirator și promotor al mărețe
lor succese obținute de poporul 
român in dezvoltarea multilaterală 
a patriei, în edificarea socialismu
lui și comunismului pe pămintul 
României, in făurirea unei lumi a 
păcii, fără arme și fără războaie. 
In comunicările prezentate au fost 
trecute in revistă realizările șl

Împlinirile pe care, alături de toate 
jpdețele patriei, le-a cunoscut și 
județul Dîmbovița. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. de 
cind destinele țării sînt conduse cu 
clarviziune de cel mai ilustru și 
iubit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Simpozionul a fost urmat de un 
spectacol omagial susținut de 
formații artistice laureate ale Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei".

Cabinetul Județean pentru ac
tivitatea ideologică și politico- 
educativă Olt a organizat simpo
zionul „Personalitatea marcantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii. Contribuția 
sa de o inestimabilă valoare la îm
bogățirea teoriei și practicii revolu
ționare a construirii socialismului. 
Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 
celor mai mari Înfăptuiri din istoria 
multimilenară a poporului nostru", 
la care au luat parte activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
cadre de conducere și oameni ai 
muncii din întreprinderile ți insti
tuțiile municipiului.

Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă Olt a orga
nizat la centrele de creație șl cul
tură „Cintarea României" din Sla
tina, Caracal, Balș, Corabia, Dră- 
gănești și din comuna Scorniceștl 
ample manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice omagiale. 
Programul a cuprins simpozioane, 
expuneri, dezbateri, spectacole lite- 
rar-muzicale. La bibliotecile oră
șenești și la cele din comunele- 
reședlnță de consilii unice agro
industriale au fost deschise 
expoziții de carte social-politică 
cu tema „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — tezaur de 
inestimabilă valoare al gindirii și 
acțiunii revoluționare".

Școala Interjudețeană de partid 
Iași a găzduit simpozionul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca celor 
mai mari împliniri din istoria noas
tră multimilenară", manifestare ur
mată de spectacolul literar-muzical 
„Cinstire marelui Erou". Tot aici a 
fost vernisată expoziția de pictură 
„Omagiu". Comitetul de partid al 
Centrului universitar din Iași a or
ganizat, la Institutul politehnic „Gh. 
Asachi", simpozionul „Concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la rolul determinant al ști
inței șl învățămintului în întreaga 
dezvoltare social-economică a Româ
niei socialiste", în cadrul căruia au

fost relevate modalitățile de Inte
grare a învățămintului cu cerceta
rea și producția in spiritul înaltelor 
exigențe formulate de secretarul 
general al partidului, contribuția în
vățămintului superior ieșean ia în
făptuirea hotăririlor celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului.

Muzeul județean Deva ■ organi
zat simpozionul omagial „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — o 
viață dăruită muncii, păcii, cauzei 
înțelegerii intre popoare". Comu
nicările prezentate au evidențiat 
contribuția hotărîtoare a secre
tarului general al partidului la 
elaborarea ți înfăptuirea politicii 
interne și externe a Partidului 
Comunist Român, succesele remar
cabile obținute de poporul nostru 
în dezvoltarea economico-socială a 
patriei, mai cu seamă după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.. care a 
inaugurat perioada celor mai 
mărețe înfăptuiri din istoria Româ
niei.

Manifestări similare, urmate de 
montaje literar-muzicale, recitaluri 
de versuri patriotice și revoluțio
nare, gale de filme, au avut loc, 
de asemenea, tn orașele Petroșani, 
Orăștie, Brad șl in alte localități ale 
Județului Hunedoara.

La Oradea ă avut loc simpozionul 
„Personalitatea secretarului general 
al partidului, președintele Republi
cii. Mari împliniri în Epoca de aur 
Nicolae Ceaușescu", organizat de 
cabinetul județean pentru activi
tatea ideologică și politico-educati- 
vă. Au participat activiști de partid 
și de stat, bursanți ai Universității 
politice și de conducere, propagan
diști ai comitetelor județean și mu
nicipal de partid, secretari ai comi
tetelor de partid din municipiul 
Oradea, cadre de conducere din În
treprinderi și instituții. De aseme
nea. la Școala interjudețeană de 
partid din Oradea a avut loc o ma
nifestare omagială avînd genericul 
„Nicolae Ceaușescu — ctitorul 
României socialiste moderne". Cu 
același prilej a fost deschisă o cu
prinzătoare expoziție de carte dirt 
opera teoretică a secretarului ge
neral al partidului.

Sub genericul „Partidul, 
Ceaușescu, România", în localită
țile argeșene s-a desfășurat o bo
gată suită de manifestări politico- 
educative dedicate aniversării zi
lei de naștere și îndelungatei acti
vități revoluționare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Astfel, Cen
trul de cultură ți creație „Cintarea 
României" din municipiul Pitești 
a organizat In numeroase Între

prinderi ți Instituții din localitate 
simpozioane ți expuneri cu temele 
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ilustru strateg și conducător al 
operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șt 
înaintare a României spre comu
nism", „Unitatea indestructibilă a 
Întregului nostru popor In jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral — elocventă mărturie a de
plinei adeziuni la politica internă 
și externă a României socialiste", 
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ctitor de epocă nouă In dezvoltarea 
socialistă a patriei, proeminentă 
personalitate a lumii contempo
rane". La Centrul de cultură șl 
creație „Cintarea României" al 
sindicatelor din aceeași localitate 
s-a deschis expoziția de carte so
cial-politică „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — valoroasă 
contribuție la construirea socialis
mului, la extinderea colaborării 
internaționale, la apărarea păcii și 
la întărirea prieteniei între po
poare" și a avut loc spectacolul li
terar-muzical „Un om, o țară, un 
popor".

La Muzeul județean din Pitești 
a avut loc o manifestare cu 
genericul „Omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste moderne", iar la bi
blioteca județeană ți la bibliotecile 
orășenești au fost deschise expozi
ții de carte social-politică intitula
te „O epocă, un conducător, o 
țară".

51 tn Județul Satu Mare ani
versarea zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a 
Îndelungatei sale activități revolu
ționare a fost marcată prin nu
meroase manifestări omagiale. La 
centrele de cultură ți creație 
„Cintarea României" din munici
piul reședință de județ au avut loc 
simpozioane și expuneri cu titlul 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 
celor mai mari ți strălucite înfăp
tuiri din istoria poporului român", 
iar la Întreprinderile „Tricotex", 
„Mondiala" și in alte unități eco
nomice a avut loc simpozionul in
titulat „România socialistă, țară a 
unor mărețe infăptuiri, in cea mai 
rodnică epocă din Istoria sa". în 
școli și așezăminte culturale din 
orașele șl comunele județului s-au 
desfășurat spectacole omagiale sub 
genericul „Țara în epoca ei de 
aur", au fost organizate expoziții 
de carte social-politică, la loc de 
frunte aflîndu-se expuse operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul Iubit al partidului ți 
țării, genialul strateg al devenirii 
noastre socialiste șl comuniste.

I
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manifestare a sentimentelor de profundă stimă și prețuire 
față de iubitul conducător al partidului și statului

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

ani de cînd plenara Comitetului 
Central a hotărît trecerea la orga
nizarea. pe baze noi, a agriculturii
— la cooperativizarea agriculturii.

Am lichidat exploatarea omului 
de către om, am lichidat asuprirea, 
iar clasa muncitoare a devenit cu 
adevărat clasă conducătoare a so
cietății și proprietară a mijloacelor 
de producție.

Nu a fost ușor ! Am realizat a- 
ceasta prin luptă. Chiar în această 
perioadă, de după 23 August 1944, 
au căzut mulți, inclusiv în 
această piață, azi Piața Repu
blicii. uciși de gloanțele for
țelor reacționare din România. Și 
atunci cercurile imperialiste, străi
ne. care nu se puteau împăca cu 
gîndul că vor pierde pozițiile lor 
dominante, ce le-au adus profituri 
de zeci și zeci de miliarde de do
lari numai între cele două răz
boaie. au făcut totul pentru a spri
jini reacțiunea, forțele cele mai 
negre, antinaționale, în scopul îm
piedicării procesului revoluționar 
de trecere la construcția socialistă.

Este un merit al comuniștilor, al 
partidului nostru că au reușit să 
realizeze unitatea clasei muncitoa
re, în primul rînd unitatea Parti
dului Comunist cu Partidul Social- 
Democrat, unitatea mișcării sindi
cale, a mișcării de tineret, de fe
mei și a altor organizații, creînd 
un puternic Front Național de 
luptă pentru progresul României, 
pentru lichidarea deplină a domi
nației străine și trecerea la făuri
rea socialismului în patria noastră.

Trebuie să subliniem și să dăm 
o înaltă apreciere politicii parti
dului nostru, tuturor acelora care, 
într-o măsură sau alta( au contri
buit și au făcut totul pentru reali
zarea acestor obiective ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Am fost participant la toate 
aceste acțiuni, în muncile în
credințate de partid, de popor. Din 
1965, partidul mi-a încredințat 
înalta funcție de secretar general, 
apoi — prin voința întregii națiuni
— de președinte al României 
socialiste.

Putem, într-adevăr, să privim 
cu mîndrie la tot ceea ce am 
realizat în decursul anilor de con
strucție socialistă, în care — fără 
îndoială — Congresul al IX-lea 
reprezintă un moment hotărîtor 
pentru dezvoltarea de astăzi a 
României. Fără Congresul al 
IX-lea, fără linia generală stabilită 
de acest congres și de congresele 
și conferințele naționale ulterioare, 
fără măsurile organizatorice, eco
nomice, politice adoptate în această 
perioadă, România nu s-ar putea 
prezenta astăzi cu realizările pe 
care le are.

Am înțeles, încă de atunci, că 
trebuie să rupem cu dogmatismul, 
cu șabloanele, cu concepțiile pe
rimate, înapoiate, să repunem so
cialismul științific în drepturile 
sale. Nu socialismul este cel care 
a dus la unele stări de lucruri 
negative într-o țară sau alta, ci 
încălcarea principiilor științifice 
ale socialismului, nesocotirea 
cerințelor legilor obiective și, în 
primul rînd, a necesității dezvoltă
rii continue a forțelor de producție
— factorul revoluționar hotărîtor 
pentru construcția socialismului, 
ca de altfel pentru dezvoltarea 
oricărei orînduiri sociale.

Nu se poate vorbi de progresul 
și dezvoltarea unui popor fără 
dezvoltarea forțelor de producție, 
corespunzător etapei în care se 
găsește țara sau societatea într-un 
anumit stadiu, fără a pune la baza 
acestui proces cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, în 
toate domeniile ! întregul progres 
al omenirii, de la comuna primi
tivă pînă astăzi, este procesul 
dezvoltării revoluționare a forțe
lor de producție, a științei, a cul
turii, a cunoașterii umane. Fără o 
îmbinare dialectică a tuturor 
acestora nu se poate obține nici 
un progres, în nici un domeniu ! 
Și subliniez din nou, o dezvoltare 
care să aibă permanent în vedere 
interesele maselor populare, ale 
oamenilor muncii, ale întregii na- 
țiurfi. Putem spune că partidul 
nostru a acționat cu hotărîre și a 
formulat teza științifică a con
struirii socialismului cu poporul și 
pentru popor, pe baza legilor 
obiective generale, a principiilor 
revoluționare ale socialismului ști
ințific.

Iată de ce pentru noi sînt de 
neînțeles tezele care-și fac loc în 
unele țări și care deschid calea, 
din nou, diferitelor forme de pro
prietate particular-capitalistă. Oare 
muncitorii care au devenit pro
prietari ai mijloacelor de produc
ție trebuie să se întoarcă înapoi, 
să predea din mîna lor mijloacele 

de producție unor particulari ? 
Să devină din nou salariați — în 
număr mai mare sau mai mic — 
la un capitalist, fie el cetățean al 
țării respective sau străin ? Ce 
are comun cu socialismul acest 
lucru ?

Vă spun drept că, în ce mă pri
vește, sînt preocupat și îngrijorat 
de această orientare care are 10c 
în unele țări și, gîndind la începu
turile mișcării noastre muncito
rești — de la apariția socialismu
lui științific, de la activitatea mea 
în mișcarea revoluționară — mi-e 
greu să înțeleg cum se poate jus
tifica o asemenea dare înapoi. 
Pentru că, în realitate, cedarea 
mijloacelor de producție din mîna 
clasei muncitoare, a poporului, in
diferent sub ce formă, înseamnă o 
activitate care echivalează cu li
chidarea bazelor socialismului în 
dezvoltarea societății !

Am avut de gînd să discutăm 
aceasta într-o ședință specială, dar, 
profitînd de faptul că sîntem aici 
un număr important de cadre de 
bază ale partidului și statului nos
tru, anticipez, referindu-mă la a- 
ceste probleme. Noi ne-am pro
nunțat întotdeauna și am acționat 
conform tezei că fiecare popor, 
fiecare partid trebuie să-și elabo
reze de sine stătător linia sa ge- 
neral-politică, să aplice legile ge
nerale și principiile socialismului 
la realitățile și condițiile din fie
care țară. Dar am subliniat întot
deauna — și nu pot să nu subli
niez și acum — că toate acestea 
presupun o poziție clară, consec
ventă față de principiile revolu
ționare, față de apărarea interese
lor clasei muncitoare, care re
prezintă forța și clasa conducă
toare în societate.

Este adevărat, în lume sînt multe 
probleme. Criza economică, politică, 
socială, financiară este foarte gravă. 
La aceasta se adaugă, desigur, si
tuația generală — politică, militară 
—. existența armelor de distrugere 
în masă, și în primul rînd a arme
lor nucleare. Dar, privind această 
situație în comparație cu alte pe
rioade și chiar cu situația de astăzi 
din diferite țări cu orînduiri sociale 
deosebite, putem spune — așa 
cum am arătat și la plenara comună 
din noiembrie — că orînduirea ca
pitalistă a demonstrat că este inca
pabilă și nu poate, istoricește, să 
soluționeze problemele fundamen
tale ale dezvoltării societății. Nu 
sînt printre cei care afirmă că so
cietatea capitalistă va dispărea 
mîine. Și, în orice caz, nu va dis
părea fără lupta clasei muncitoare, 
a popoarelor din țările respective. 
Dar nici nu sînt — și nu vreau să 
fiu — în rîndul acelora care își 
pierd încrederea în justețea socia
lismului, a concepției revoluționa
re despre lume și care nu văd si
tuația reală, perspectivele luptei 
revoluționare.

După criza din 1929—1933, capi
talismul și-a găsit o ieșire prin fas
cism și război. Acum, desigur, pro
blema unui război mondial e mai 
grea, armele existente putînd să 
distrugă, deopotrivă, și pe unii, și 
pe alții, însăși viața pe planeta 
noastră. Deci o recurgere la un 
război mondial pentru a soluționa 
problemele este greu de presupus, 
deși nu se poate exclude cu desă- 
vîrșire această posibilitate atît 
timp cît nu se vor distruge armele 
nucleare, chimice și alte arme de 
distrugere în masă. Omenirea a 
mai cunoscut oameni care au dat 
foc însăși propriei capitale — cum 
a fost cazul Romei — deci, un a- 
semenea pericol există și trebuie 
să fim conștienți de ăceasta. De 
aceea este într-adevăr necesar să 
facem totul pentru a înlătura cu 
desăvîrșire pericolul unui război 
nuclear, al unui război mondial, în 
general pentru înlăturarea defini
tivă a armelor nucleare și chimice, 
a altor arme de distrugere în masă, 
pentru reducerea radicală a arme
lor convenționale.

România s-a pronunțat, a acțio
nat și va acționa cu toată hotă- 
rirea, împreună cu alte state, în 
această direcție. Și facem aceas
ta pornind de la cerința creării 
condițiilor pentru dezvoltarea con
strucției socialiste în țara noastră. 
Avem deplina încredere că numai 
socialismul poate să asigure ade
vărata egalitate între oameni — 
atît socială, cît și națională —, să 
creeze condiții pentru afirmarea 
personalității umane, pentru ca 
fiecare om să-și poată pune în va
loare, în strînsă colaborare și uni
tate cu semenii săi, aptitudinile 
creatoare, în orice domeniu de 
activitate. Mă refer acum la toate 
acestea avînd în vedere experien
ța mișcării noastre revoluționare, 
dar și a mișcării comuniste și 
muncitorești revoluționare, inter
naționale, a dezvoltării sociale în 

general, ținînd seama de faptul că, 
practic, de la virsta de 10 ani a 
partidului am acționat in rîndurile 
sale, am crescut o dată cu parti
dul și consider că numai întărind 
partidul, forța sa, spiritul său re
voluționar vom reuși să înfăptuim 
obiectivele noastre. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Mi-am început activitatea ca 
muncitor în rîndurile clasei mun
citoare. de care sînt, în continua
re. strîns legat. Sînt muncitor din 
rîndul milioanelor de muncitori 
români. De altfel, minerii m-au și 
proclamat „minerul lor de onoa
re". Sînt strîns legat de clasa noas
tră muncitoare și sînt ferm con
vins că numai în măsura în care 
clasa muncitoare iși va îndeplini 
misiunea sa istorică — de a realiza 
o nouă orînduire, mai dreaptă și 
mai bună, fără exploatatori, o 
orînduire în care muncitorimea și 
toți ceilalți oameni ai muncii vor 
rămîne stăpîni pe mijloacele de 
producție — numai așa clasa 
muncitoare va avea un viitor 
demn, liber, un viitor de bunăsta
re și fericire, împreună cu întrea
ga națiune ! (Aplauze puternice).

Este deci necesar să facem to
tul pentru a asigura dezvoltarea 
forțelor de producție, întărirea 
clasei muncitoare, ridicarea nive
lului său de cunoștințe — profe
sionale, tehnico-științifioe, cultu
rale, ideologice —, pentru a făuri 
o clasă muncitoare înaintată din 
toate punctele de vedere — clasa 
muncitoare constructoare a socia
lismului și comunismului ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

In nici un fel nu ne putem 
gîndi să lăsăm posibilitatea ca 
proprietarii noștri asupra mijloa
celor de producție —< muncitorii 
— să devină din nou proletari, 
lipsiți de mijloacele de producție, 
să devină din nou robi la un ca
pitalist, mai mare sau mai mic ! 
Nu aceasta este calea socialismu
lui — și trebuie să facem totul 
pentru a întări proprietatea socia
listă, pentru a întări rolul munci
torilor ca proprietari colectivi, 
care să asigure dezvoltarea puter
nică a industriei noastre pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii ! (Aplauze puternice).

Țărănimea noastră a parcurs 
un drum lung, aproape 14 ani, 
pentru a intra în cooperativele 
agricole de producție. Practic — 
și sînt aici tovarăși care știu — 
nu a fost județ unde eu să nu fi 
participat activ la realizarea coo
perativizării agriculturii.

Avem rezultate minunate în dez
voltarea agriculturii. S-a schimbat 
radical înfățișarea satelor noastre. 
Mai avem lipsuri, dar viata însăși 
demonstrează că numai marea pro
prietate cooperatistă a descătușat 
energiile creatoare ale țărănimii, 
ale progresului agriculturii. Cine 
nu cunoaște producțiile dinainte — 
de 700, de 800 kilograme la hec
tar — și asta pe țară ! —. la po
rumb, la grîu și așa mai departe ! 
Eu nu sînt mulțumit nici astăzi 
cu ce realizăm. Vrem să realizăm 
mai mult și avem deja asemenea 
rezultate care demonstrează de ce 
uriașe posibilități dispunem în a- 
gricultură. Producțiile de astăzi — 
de 10 000 kg la hectar la grîu și 
orz, de 20 000 și, deja, de 30 000 kg 
Ia porumb — sînt o realitate, nu 
visuri ! Ele sînt obținute în multe, 
în multe unități din țara noastră!

Este oare posibil să ne gîndim 
să renunțăm la tot ceea ce am fă
cut în această perioadă de 40 de 
ani. la ceea ce am realizat în or
ganizarea pe baze științifice a 
agriculturii ? Ar fi un nonsens ! 
Pentru noi, proprietatea coopera
tistă, a întregii țărănimi, asupra 
pămîntului și mijloacelor de 
muncă reprezintă singura cale 
pentru a asigura atît progresul 
agriculturii, cît și dezvoltarea, în 
mod armonios, a industriei și agri
culturii — ca două ramuri econo
mice fundamentale, care se con
diționează obligatoriu în procesul 
general de făurire a socialismului 
și comunismului în România. 
(Aplauze puternice).

Am vorbit, nu o dată, și doresc 
să mă refer numai pe scurt la 
marile realizări din domeniul ști
inței, învățămîntului și culturii, 
în decursul anilor am avut mulți 
oameni de știință, multe persona
lități care au realizat lucruri mi
nunate în diferite domenii de ac
tivitate ; dar niciodată, ca în anii 
socialismului, știința, învățămîn- 
tul, cultura nu au cunoscut o ase
menea dezvoltare generală. Nicio
dată intelectualitatea nu a avut 
un asemenea rol hotărîtor în în
treaga dezvoltare a societății noas
tre, desigur în strînsă unitate cu 
clasa muncitoare și cu țărănimea, 
eu întregul popor. De altfel, astăzi 
intelectualitatea este — aproape 
în totalitate — ieșită din rîndu
rile muncitorilor și țăranilor. Ea 
este strîns legată de popor, ser

vește poporul și va merge întot
deauna cu poporul, pentru că nu
mai așa vom asigura progresul so
cietății, vom face să crească rolul 
științei, culturii, învățămîntului, 
vom asigura ridicarea generală a 
nivelului de cunoaștere științifică, 
culturală al întregii noastre na
țiuni. Să facem astfel încît clasa 
noastră muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, întreaga națiune să 
devină o națiune a unei înalte ști
ințe și a unei culturi înaintate, care 
să asigure progresul continuu al so
cietății noastre, bunăstarea între
gului nostru popor ! (Aplauze pu
ternice). _

Avem multe lucruri bune; sîn
tem mîndri de ce am realizat. 
Dar trebuie să spun, și acum, că 
dacă lucram puțin mai bine am 
fi avut rezultate și mai bune. 
Puteam să fim cu cel puțin 2—3 
ani mai înainte dacă lucram mai 
bine. Desigur, programe am avut 
și avem. Nu ne-am ținut însă 
așa cum trebuie de realizarea lor. 
Am discutat foarte mult în ulti
mele luni, inclusiv în prima parte 
a lunii ianuarie, despre aceste 
probleme, pe care le ridic pentru 
a trage fiecare concluzii privind 
necesitatea perfecționării întregii 
noastre activități.

Să facem totul pentru înfăp
tuirea programelor de moderni
zare și organizare mai bună a în
tregii activități ! Există, realmente, 
posibilitatea ca — realizînd pro
gramele de modernizare și de 
mai bună organizare a muncii — 
să obținem în următorii 4—5 ani, 
cu actualele mijloace, o creștere 
de cel puțin 50 la sută a produc
ției industriale, fără nici o altă 
investiție, inclusiv fără materii 
prime și combustibili în plus, 
printr-o mai bună organizare 
și folosire a lor. Referindu-mă 
la combustibili și materii pri
me. este posibil să obținem 
o reducere a consumului Ia 
energie în unele domenii de 3—4 
ori, și aceasta nu prin lucrări prea 
deosebite, ci prin aplicarea unor 
tehnologii care sînt cunoscute, 
pentru unele existînd chiar soluții 
concrete. De ce mă refer la toate 
acestea ? Avem mari posibilități, 
avem și o bază materială bună, 
avem și muncitori, și tehnicieni, 
și ingineri, și oameni de știință 
care au capacitatea să soluționeze
— in general — orice probleme. 
Trebuie însă să lucrăm mai bine, 
cu mai multă răspundere! De 
fapt, acestea sînt, astăzi, proble
mele fundamentale ale perfecțio
nării activității în țara noastră !

Aceleași probleme se pun și în 
agricultură și în celelalte sectoare.

Avem forțe organizatorice, de
mocratice 'bune. M-am gîndit : 
poate avem noi, undeva, greșeli ? 
Am luat și m-am uitat în Con
stituție. Să spun drept, n-am găsit 
nimic ceea ce am putea să intro
ducem nou în Constituția noas
tră ! Am luat Statutul partidului
— m-am uitat la formele de ale
geri democratice, de sus pînă jos, 
la sistemul de organizare a consi
liilor oamenilor muncii, la func
ționarea organismelor democrației. 
Avem, tovarăși, un cadru minu
nat ! Nu există astăzi în lume un 
asemenea cadru democratic, în care 
toate categoriile sociale să parti
cipe în mod organizat, într-o for
mă sau alta, la întreaga activitate 
a societății ! Frontul Democra
ției și Unității Socialiste cuprin
de, practic, întreaga națiune. In 
sindicate, în organizațiile de 
tineret, în celelalte organiza
ții — științifice, ale oameni
lor de creație și altele — sînt 
cuprinși, de asemenea, mulți ce
tățeni. Avem și o organizație de
mocratică largă, a celor care nu 
sînt membri ai partidului, care 
numără deja peste 4 milioane de 
membri și care oferă un cadru 
larg de participare la întreaga 
viață PQlitico-organizatorică. în 
toate acestea putem și trebuie 
să dezbatem și mai larg toate 
problemele politicii noastre inter
ne și externe, să stabilim cum să 
acționăm pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare.

Ceea ce ne preocupă este să 
fie mai multă inițiativă, să se ac
ționeze mai intens pentru realiza
rea acestor programe, să se dezba
tă și să" se discute cum să perfec
ționăm activitatea dintr-un sector 
sau altul, pornind însă, desigur, de 
la principiile socialismului științi
fic, de la asigurarea dezvoltării so

cialiste a patriei noastre. Nu este 
posibil și nu vom accepta nimic 
care să vină în contradicție cu in
teresele socialismului — care re
prezintă interesele întregii națiuni, 
garanția bunăstării poporului, a 
independenței și suveranității sale! 
(Aplauze puternice, Îndelungate).

M-am referit la una din proble
mele importante ale vieții inter
naționale, la necesitatea de a face 
totul pentru eliminarea armelor 
nucleare, chimice și altor arme de 
distrugere în masă. De ce conside
răm că trebuie să privim în mod 
unitar această problemă ? Pentru 
că nu este posibil să se asigure 
pacea, independența popoarelor 
acționînd în mod izolat pen
tru eliminarea doar a unora 
sau altora din aceste arme. A 
proceda așa înseamnă a deschi
de calea pentru a se crea 
centre de putere care să-și impu
nă dominația asupra lumii. Numai 
eliminarea concomitentă a armelor 
chimice, nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă reprezintă 
garanția că asemenea posibilități 
nu vor apărea — și trebuie să ac
ționăm cu toată hotărîrea în di
recția aceasta. Este, de asemenea, 
necesar să acționăm pentru redu
cerea radicală a armelor conven
ționale. România a luat o aseme
nea măsură încă de acum doi 
ani — prin consultarea între
gului popor — și a redus aceste 
armamente. Unele din tancurile pe 
care le-am redus lucrează astăzi 
pentru realizarea programelor de 
îmbunătățiri funciare și irigații. 
Putem împărtăși din experiența 
noastră și altora.

Reducerea cheltuielilor militare 
este o necesitate obiectivă, vitală 
pentru depășirea problemelor eco
nomice grave din întreaga lume. 
Este necesar să acționăm în con
tinuare. să facem totul pentru ca 
problemele litigioase să se soluțio
neze numai prin tratative, să se 
pornească însă ferm de la renun
țarea la forță și la amenințarea 
cu forța, la politica de dic
tat și la amestecul în treburile 
altor state. Să se respecte neabătut 
independenta și suveranitatea fie
cărui popor, dreptul fiecărei na
țiuni de a-și alege calea dezvol
tării pe care o dorește, fără nici 
un amestec din afară !

Sînt însă probleme economice 
foarte grele. Situația țărilor în 
curs de dezvoltare în acest deceniu 
s-a înrăutățit an de an. în 1988 — 
așa cum reiese din datele unor 
organisme internaționale — din 
țările în curs de dezvoltare au 
mers spre țările dezvoltate cîteva 
zeci de miliarde de dolari în plus. 
Făcînd soldul — cum se spune — 
între ceea ce au dat țările dezvol
tate și ceea ce a mers din țările 
în curs de dezvoltare spre aceste 
țări, soldul este în favoarea ță
rilor dezvoltate cu cîteva zeci de 
miliarde.

Datoria țărilor în curs de dez
voltare a depășit 1 200 de miliarde 
dolari. Cunoaștem ce înseamnă 
această povară grea a datoriilor. 
Practic, cel puțin din evul mediu, 
Principatele române, apoi Româ
nia, sub o formă sau alta, a fost 
datoare, a plătit tribut și uno
ra, și altora. între cele două 
războaie mondiale, mal mult de 
jumătate din economia noastră era 
în mîinile monopolurilor străine. 
Datoria țării noastre către cercu
rile imperialiste a fost de aseme
nea natură încît a constituit o pie
dică foarte puternică în dezvol
tarea generală a țării noastre, 
chiar în condiții capitaliste.

Și după 23 August am avut da
torii. La un moment dat, în 1980, 
aceste datorii au ajuns chiar la 
un nivel destul de mare. Va tre
bui, probabil, să facem bilanțul a 
cît a trebuit să plătim, față de 
ceea ce am împrumutat — și vom 
face acest lucru — pentru a de
monstra cît de nedrept și de ine
chitabil este actualul sistem fi
nanciar internațional. însăși în 
țările dezvoltate — fără a vorbi 
de șomaj, de lipsa de locuin
țe care există și de toate ce
lelalte — menținerea unei așa- 
zise situații de dezvoltare este 
rezultatul jefuirii de către capita
lul financiar, de monopoluri, a 
țărilor în curs de dezvoltare. Și 
noi am dat, și în această perioadă, 
o contribuție destul de însemnată 
la menținerea acestei situații. Este 
necesar, într-adevăr, să lichidăm 
această stare de lucruri. De aceea 
noi sîntem ferm alături de țările 
în curs de dezvoltare. Chiar dacă, 
realizînd programul nostru, ne 

vom ridica la un nivel mai înalt 
de dezvoltare economico-socială, 
vom rămîne împreună și vom ac
ționa întotdeauna împreună cu ță
rile în curs de dezvoltare ! Aceasta 
constituie obligația noastră, și de 
țară socialistă, și de comuniști, de 
revoluționari — de a fi întotdeauna 
împreună cu cei care luptă pen
tru independență, pentru bunăsta
rea lor economică și socială. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Vom lichida datoria externă pe 
care am avut-o, sîntem hotărîți 
să acționăm cu toată hotărîrea în 
direcția aceasta. Dar considerăm 
că în nici un fel nu mai trebuie 
să acceptăm ca țara noastră să 
depindă în vreo măsură de aceas
ta sau, pe asemenea cale, să ex
portăm o parte a venitului na
țional.

Sîntem pentru o largă colabo
rare și cooperare internațională, 
nu pentru izolare. Dar sîntem îm
potriva politicii de jaf și asuprire 
din partea monopolurilor și capi
talului financiar. Vrem relații eco
nomice de egalitate, de cooperare 
reciproc avantajoasă — și vom 
acționa cu toată hotărîrea în 
direcția aceasta. Sîntem hotăriți 
să extindem această colaborare cu 
toate statele. Desigur, ne gîndim 
să acordăm o atenție mai mare 
colaborării cu vecinii noștri, cu 
țările socialiste. Ținînd seama de 
dezvoltarea generală a României, 
consider că ne putem angaja să 
realizăm o colaborare mai largă 
cu țările socialiste vecine, cu alți 
vecini ai noștri și cu alte țări din 
Europa și, desigur, să ne angajăm 
într-o largă cooperare cu țările în 
curs de dezvoltare.

Colaborarea și cooperarea în pro
ducție pe principii de egalitate, 
de avantaj reciproc constituie un 
factor obiectiv, o necesitate, și noi 
vom acționa și vom dezvolta aceas
tă colaborare. Ceea ce criticăm și 
ceea ce nu vom admite este reali
zarea unei cooperări inechitabile, 
care să ducă la subordonarea eco
nomiei românești altor state sau 
diferitelor monopoluri străine. Așa 
cum și în cooperarea noastră cu 
alte țări vom merge pe aceleași 
principii de egalitate, de avantaj 
reciproc. Trebuie să acționăm pen
tru realizarea realmente în lume 
a unor relații noi, de colaborare 
între state, între popoare, în dez
voltarea lor economico-socială, pen
tru că fără o colaborare nu este 
posibil să fie lichidată subdezvol
tarea și asigurat progresul. Dar 
noi concepem această colaborare 
pe principii noi, de deplină egali
tate — și consider că va trebui să 
ne angajăm cu toată hotărîrea în 
direcția aceasta.

Este necesar să întărim colabo
rarea cu partidele comuniste și 
muncitorești, să întărim colabo
rarea cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu alte partide progre
siste, democratice de pretutindeni, 
pornind, desigur, de la pozițiile co
mune în diferite probleme și, mai 
cu seamă, de la necesitatea luptei 
pentru dezarmare, pentru elimi
narea armelor de distrugere în 
masă, pentru o lume a dreptății, a 
echității, în care fiecare națiune să 
se dezvolte independent și liber.

Avem ferma convingere — și 
doresc să afirm acest lucru și în 
acest cadru — că, în rîndul tu
turor popoarelor, clasa muncitoare 
continuă să reprezinte forța hotă- 
rîtoare. Iar recentele evenimente 
din cîteva țări au demonstrat ce 
forță reprezintă clasa muncitoare 
atunci cînd acționează unită ! Gre
șesc deci cei care privesc cu ne
încredere clasa muncitoare ! Cla
sa muncitoare a fost, este și va 
rămîne factorul hotărîtor al pro
gresului eeonomico-social, al vic
toriei în lupta pentru dezarmare, 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună ! (Aplauze puternice).

Au apărut, desigur, forțe noi. 
Intelectualitatea a devenit o forță 
foarte importantă și conștientă, 
care-și dă seama că nu mai tre
buie să-i slujească pe producătorii 
de tunuri și de arme nucleare și 
trebuie să acționeze împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii pentru 
pace, pentru progresul și inde
pendența popoarelor. Unite, clasa 
muncitoare, intelectualitatea, țără
nimea, popoarele reprezintă sin
gura forță care va asigura trium
ful națiunii, realizarea păcii, fău
rirea unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră! (A-
plauze puternice).

Cu aceste gînduri, doresc, încă 
o dată, să vă exprim mulțumiri 
pentru aprecierile la adresa acti
vității mele, și pe care le consider 
o apreciere a activității generale 
a partidului nostru, a conducerii 
partidului, a muncii poporului 
nostru.

Aș dori să asigur conducerea 
partidului, a statului, întregul ac
tiv de partid și de stat, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualita
tea, pe toți oamenii muncii — fără 
deosebire de naționalitate —, în
tregul nostru popor că voi face 
totul și în viitor, îndeplinind în
crederea ce mi s-a acordat, pentru 
a asigura înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socială, 
a Programului partidului nostru 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare spre comunism. Voi acționa, 
întotdeauna, cu toate forțele, în 
interesul clasei muncitoare, al ță
rănimii și intelectualității, al în
tregului nostru popor. Voi porni 
necontenit — și vă rog pe toți să 
țineți seama de aceasta — de la 
faptul că prima obligație a fiecă
rui comunist, a fiecărui activist 
de partid și de stat este de a asi
gura condiții de muncă și de viață 
cît mai bune pentru clasa munci
toare — și împreună cu ea și pen
tru țărănime și intelectualitate, 
pentru întregul popor. Dar. repet, 
clasa noastră muncitoare trebuie 
să aibă condiții dintre cele mai 
bune de muncă și viață. Nu ne 
putem gîndi nici, un moment la 
măsuri care să diminueze posibili
tatea de muncă, de dezvoltare a 
clasei muncitoare ! Dimpotrivă, 
trebuie să ne gîndim la dez
voltarea forțelor de producție, 
la crearea de noi și noi locuri 
de muncă, care să asigure condi
țiile necesare pentru ca fiecare ce
tățean al țării noastre, într-un do
meniu sau altul, și în primul rînd 
întregul tineret, să aibă asigurat 
locul de muncă și să participe la 
muncă, să obțină venituri cores
punzătoare prin muncă, pentru o 
viață demnă și civilizată. (Aplau
ze puternice).

Sint conștient că avem multe de 
făcut, dar am realizat asemenea 
transformări în patria noastră, am 
parcurs un asemenea drum încît 
putem să privim cu deplină în
credere viitorul.

Drumul pe care II mai avem de 
urcat, deși mai are multe ob
stacole, este incomparabil mai ușor 
decît drumul pe care l-am parcurs 
pînă acum.

Tot ceea ce am realizat am 
realizat cu poporul, pentru popor, 
sub conducerea partidului. Vom 
străbate deci noile căi spre piscu
rile înalte ale comunismului — în 
strînsă unitate, sub conducerea 
partidului, cu poporul și pentru 
popor!

Cît timp vom acționa In acest 
fel vom fi de neînvins !

Cît timp vom acționa în acest 
fel vom asigura bunăstarea, dez
voltarea cpntinuă a națiunii noas
tre !

Să facem totul pentru aceasta ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Doresc, la rîndul meu, să vă 
adresez vouă, tuturor, o dată cu 
mulțumirile mele, cele mai bune 
urări de succes în întreaga voastră 
activitate. Vă adresez, totodată, 
chemarea de a face totul — fie
care Ia locul său de muncă, în
tr-o deplină unitate în cadrul or
ganelor în care fiecare își desfă
șoară activitatea și, totodată, în 
cadrul general al țării — pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a 
programelor, a năzuințelor poporu
lui nostru.

Să facem totul pentru a întări 
continuu forța materială și spiri
tuală, independența și suveranita
tea României ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Adresez, de asemenea, întregului 
nostru popor cele mai bune urări, 
o dată cu mulțumirile pentru sen
timentele manifestate, în aceste 
zile, față de mine — și pe care, 
repet, le consider o apreciere față 
de partid — împreună cu ceie mai 
bune urări de succes, de realizare 
a tuturor dorințelor și năzuințelor 
de mai bine, de bunăstare și fe
ricire ! (Aplauze îndelungate).

Vă urez tuturor, întregului nos
tru popor multă sănătate și feri
cire ! (Aplauze puternice, prelun
gite).
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TOVARĂȘULUIJIICOLAE CEAUȘJSCU,
STRĂLUCIT CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI $1 POPORULUI, 

VIBRANT OMAGIU, SENTIMENTE DE ÎNALTĂ STIMĂ Șl PREȚUIRE
Tn cadrul festivității desfășurate la Palatul Consiliului de Stat, to

varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost înmînate 
mesaje și transmise felicitări cu prilejul aniversării zilei de naștere 
și a îndelungatei sale activități revoluționare, de către delegații ale 
organismelor democrației muncitorești-revoluționare, ale unor organi
zații de masă și obștești. tConducătorului partidului si statului i-au fost prezentate mesaje 
și felicitări de către delegații ale Consiliului National al Oamenilor 
Muncii. Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, Consiliului Național al Științei și 
învățâmintului, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului 
Național al Femeilor. Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România. Consiliului National al Organizației Pionierilor, Comitetului
municipal București al P.C.R.

îngăduiți-ne ca, fn acest moment 
Înălțător, de vibrantă mindrie pa
triotică — se spune m mesajul 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL OA
MENILOR MUNCII — să ne alătu
răm gindurilor și simțămintelor in- 
tregii națiuni și să vă adresăm, din 
adincul inimilor noastre, cele mai 
calde felicitări, urări de viață înde
lungată. in deplină sănătate și pu
tere de muncă, pentru a conduce cu 
aceeași clarviziune și patos revolu
ționar poporul pe calea luminoasă 
• făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comunismului 
pe pămintul străbun al scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

Dragostea, admirația și recunoș
tința ce vi le poartă toți cei ce mun
cesc sint expresia vie a înaltei apre
cieri a întregii activități pe care o 
desfășurați. cu fierbinte patriotism 
revoluționar și profund umanism, 
a rolului decisiv pe care il aveți 
in desfășurarea cu succes a procesu
lui revoluționar, tezele, ideile, orien
tările și indicațiile din vasta și re
marcabila operă pe care ați ela- 
borat-<f constituind pentru noi un 
adevărat far călăuzitor, generator nu 
numai de lumină, ci și de înflăcărată 
energie pusă în slujba înfăptuirii 
Programului și hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

Comuniștii. întregul popor vă sfnt 
profund recunoscători pentru modul 
in care ați militat pentru a le reda 
sentimentul demnității patriotice și 
revoluționare, încrederea in forțele 
proprii, in capacitatea lor de gîndire 
și acțiune, a le descătușa inițiativa 
creatoare, a le asigura condițiile cele 
mai favorabile afirmării personali
tății umane, -participării efective la 
conducerea activității economice și 
sociale, conform tezei dumneavoas
tră de excepțională însemnătate și 
valoare privind construirea socia
lismului cu poporul și pentru popor.

Subliniem, cu mindrie patriotică, 
faptul că, datorită geniului dumnea
voastră creator, avem instituite de 
peste 20 de ani autoconducerea 
muncitorească și de mai bine de 10 
ani un nou mecanism economico- 
financiar, acestea alcătuind un sistem 
unic în felul său. cu însemnate tră
sături originale, aducindu-vă in acest 
mod o contribuție de preț la dezvol
tarea teoriei privind revoluția și 
construcția socialistă.

Expresia cea mai grăitoare a rolu
lui determinant pe care il aveți in 
elaborarea și aplicarea politicii gene
rale a partidului o constituie marile 
izbinzi dobindite in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea. cea mai 
fertilă și mai bogată in împliniri din 
istoria multimilenară a poporului, 
intrată definitiv in conștiința neamu
lui sub semnificativa și simbolica 
denumire „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Ca urmare, România se înfățișează 
astăzi lumii ca o țară industrial- 
agrară dezvoltată, cu un potențial 
economic în continuă creștere și un 
sistem social-politic, democrat-re- 
voluțlonar avansat.

în mod cu totul firesc. întreaga 
lume privește cu admirație realiză
rile țării noastre, vă apreciază po
litica înțeleaptă pe plan intern șl 
extern, activitatea neobosită pentru 
instaurarea in lume a unui climat 
de destindere, securitate, înțelegere 
și cooperare, pentru făurirea unei 
noi ordini economice mondiale, care 
v-a impus în conștiința popoarelor 
ca militant de frunte in lupta pen
tru dezarmare, pace și întărirea 
prieteniei și colaborării intre na
țiuni.

Socotim că pentru noi, care avem 
deosebita cinste de a face parte din 
Biroul Executiv al uneia dintre cele 
mai reprezentative instituții demo- 
crat-revolutionare — Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii — in 
fruntea căruia vă aflați îndeplinind 
înalta funcție de președinte, nu 
există obligație mai importantă 
decît aceea de a ne angaja cu în
treaga capacitate și forță de muncă, 
cu profundă responsabilitate în 
vasta acțiune pe care ați inițiat-o 
pentru perfecționarea activității in 
toate domeniile, a stilului și meto
delor de lucru ale organismelor din 
sistemul nostru social-politic.

în spiritul tezelor din Expunerea 
din noiembrie, precum și al sarcini
lor date cu prilejul recentei intilniri 
cu membrii consiliilor oamenilor 
muncii din mari unități industriale 
bucureștene. ne angajăm solemn să 
facem totul pentru ridicarea pe un 
plan superior a activității tuturor 
organismelor autoconducerii munci
torești. a consiliilor județene ale 
oamenilor muncii și Consiliului Na
țional, spre a-și îndeplini exemplar 
rolul și atribuțiile pe care le au, in 
așa fel incit fiecare unitate econo
mică să obțină realizări superioare 
in cinstea celei de-a 45-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și a Congresului al XIV-lea 
al partidului.

în mesajul CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL AGRICULTURII, INDUS
TRIEI ALIMENTARE, SILVICUL
TURII ȘI GOSPODĂRIRII APELOR 
se spune : Cu prilejul aniversării 

zilei dumneavoastră de naștere și a 
îndelungatei activități revoluționare, 
dăm expresie dragostei nețărmurite, 
devotamentului și recunoștinței fier
binți pe care intreaga țărănime, oa
menii muncii din sectoarele noastre 
de activitate le nutresc față de 
dumneavoastră, conducătorul strălu
cit al partidului și statului nostru, 
care acționați cu clarviziune, cu
tezanță revoluționară și totală dă
ruire pentru propășirea țării și fe
ricirea poporului, pentru triumful 
păcii șl progresului in întreaga 
lume.

Toți oamenii muncii din agricul
tură. industria alimentară, silvicul
tură, gospodărirea apelor prețuiesc 
in cel mai inalt grad contribuția 
dumneavoastră determinantă _ la 
elaborarea și traducerea în viață a 
politicii înțelepte a partidului, la 
cimentarea puternicei alianțe mun
citorești-țărănești. forța motrice 
hotăritoare pentru înfăptuirea măre
ței opere de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Spiritul militant, pătrunzătoarea 
gindire revoluționară, inaltul uma
nism și nețărmurita iubire de neam 
și glie, care vă caracterizează în
treaga dumneavoastră activitate, 
și-au găsit o strălucită întruchipa
re in concepția politică, profund no
vatoare. promovată de partidul nos
tru după Congresul al IX-lea, ce 
a deschis o nouă etapă — cea mai 
fertilă din istoria milenară a țării 
— marcată de izbinzi fără prece
dent in toate domeniile vieții noas
tre economice <și ssciale.- Sinttna pe 
deplin conștienți că de numele, g:n- 
direa și fapta, dumneavoastră sint 
nemijlocit legate, înaintarea fermii,a 
patriei pe calea progresului și bună
stării. a prosperității și demnității, 
a întăririi independenței și suvera
nității sale.

Consiliul național al agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor vă adresează și 
cu acest prilej, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
vii mulțumiri pentru sprijinul multi
lateral și grija ce Ie manifestați, zi 
de zi. in vederea promovării celor 
mai corespunzătoare căi și soluții 
menite să determine progresul mai 
rapid al domeniilor in care ne des
fășurăm activitatea.

Toți cei care lucrăm in agricul
tură ne manifestăm cea mai profun
dă gratitudine pentru elaborarea 
conceptului noii revoluții agrare, 
pentru ajutorul permanent, nepre
cupețit și multilateral ce ni-1 acor
dați in vederea materializării aces
tuia. Vă asigurăm că orientările de 
largă perspectivă și prețioasele in
dicații ce ni le-ați dat. sarcinile sta
bilite in cadrul analizelor de mare 
profunzime pe care le-ați făcut in 
numeroase ocazii cu privire la dez
voltarea agriculturii, soluțiile clare 
și ferme stabilite cu aceste prile
juri reprezintă pentru noi o călăuză 
sigură in muncă, un îndrumar de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică.

în numele milioanelor de țărani 
cooperatori, mecanizatori, munci
tori din unitățile agricole de stat, 
din industria alimentară. silvicul
tură și gospodărirea apelor, al spe
cialiștilor din producție și cercetare, 
ne angajăm in fața dumneavoastră 
să acționăm fără preget pentru gos
podărirea exemplară a pămintului, 
a fondului forestier și apelor țării, 
pentru creșterea producției și a efi
cientei economice, pentru înfăp
tuirea Întocmai a tuturor obiective
lor ce ne revin din planul pe 1989 
și programele prioritare adoptate, 
întimpinind cu noi succese cea de-a 
45-a aniversare a eLiberării patriei 
și cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă urăm cu 
intreaga căldură a inimilor noastre, 
după datina străbună, ani multi de 
viață, in deplină sănătate și putere 
de muncă, alături de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, de toți 
cei dragi, spre binele și prosperita
tea poporului, spre Înflorirea patriei 
noastre scumpe, Republica Socialistă 
România.

într-un gind și o simțire cu între
gul popor, oamenii de știință și din 
invățămint vă adresează, din adin
cul inimilor, cu profund respect și 
aleasă prețuire, la aniversarea zilei 
de naștere și a Îndelungatei dumnea
voastră activități revoluționare, un 
fierbinte omagiu, Împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de noi și strălucite succese in 
măreața operă istorică pe care o în- 
făptuiți in fruntea partidului și sta
tului nostru, conducînd cu fermitate, 
clarviziune și cutezanță revoluțio
nară scumpa noastră patrie spre 
culmile tot mai luminoase ale civi
lizației socialiste și comuniste — se 
spune fn mesajul CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL ȘTIINȚEI ȘI ÎN- 
VAȚAMÎNTULUI.

Cu sentimente de vibrantă emoție 
și bucurie, aducem cea mai inaltă 

cinstire vieții și muncii dumnea
voastră exemplare, pe care, ca revo
luționar și patriot inflăcărat, le-ați 
dăruit cu abnegație eliberării sociale 
și naționale a poporului, triumfului 
idealurilor socialiste și comuniste 
pe pămintul României.

La această sărbătoare scumpă po
porului român, intelectualitatea tă
rii, întregul front al celor ce-și con
sacră munca lărgirii orizonturilor 
cunoașterii și mobilizării ei in folo
sul societății țin să evoce, cu adine 
respect, inalta dumneavoastră con
cepție asupra locului domeniilor 
noastre de activitate in marea 
epopee a propășirii socialiste a țării, 
in edificarea mărețelor ctitorii ale 
celei mai rodnice epoci din istoria 
multimilenară a patriei, epocă ce 
poartă, cu deplină îndreptățire, nu
mele dumneavoastră iubit.

Pentru strălucita dumneavoastră 
preocupare de a face din știință și 
invățămint factori fundamentali ai 
dezvoltării forțelor de producție și 
perfecționării relațiilor socialiste, de 
a promova noua revoluție tehnico- 
științifică in toate domeniile vieții 
economice și sociale, de a integra ple
nar cercetarea științifică și învățâ- 
mîntul cu producția, pentru încrede
rea și sprijinul pe care ni le-ați acor
dat în permanență, vă rugăm să pri
miți prinosul recunoștinței noastre 
fierbinți. împreună cu expresia anga
jamentului de a face totul spre a fi 
demni de statutul social-politic pe 
care l-ați conferit muncii noastre, de 
a ne aduce întreaga contribuție Ia în
făptuirea programelor adoptate de 
cel de-al XIII-lea Congres și Confe
rința Națională ale partidului.

Am pășit in anul celei de-a 45-a 
aniversări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifascis

Mesaje și felicitări din partea organismelor 
democrației muncitorești-revoluționare, 

a organizațiilor de masă și obștești

tă și antiimperialistă și al celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului cu 
hotărirea de a da — sub în
drumarea de înaltă competență a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent savant, mi
litant de seamă al partidului, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și învățâmintului — noi dimen
siuni participării cercetării și invăță- 
mintului la realizarea programelor de 
modernizare și perfecționare a orga
nizării producției în toate domeniile, 
inițiate de dumneavoastră, mult sti
mate șl iubite tovarășe secretar ge
neral, a indicațiilor 'de inestimabilă 
valoare cuprinse in magistrala dum
neavoastră Expunere din noiembrie 
1988. Ne vom consacra toate forțele 
de creație pentru a asigura creșterea 
continuă a productivității muncii, ri
dicarea calității, nivelului tehnic ți 
competitivității produselor românești, 
pentru creșterea gradului de valorifi
care a resurselor materiale, reducerea 
continuă a cheltuielilor de producție, 
in primul Hnd a consumurilor de ma
terii prime și energie, intensificarea 
prezenței și sporirea prestigiului 
României in competiția și cooperarea 
internațională.

Acționind neabătut pentru înde
plinirea programelor de asigurare și 
perfecționare continuă a forței de 
muncă și a cadrelor, transformînd 
in mod revoluționar învâțămintul, 
munca de însușire, acumulare și re
ciclare a cunoștințelor intr-o perma
nentă stare de spirit a întregii na
țiuni, a tuturor generațiilor, tinere 
și virstnice, milltind cu abnegație 
pentru deplina afirmare in viață a 
programului ideologic al partidului 
— călăuză luminoasă in formarea 
omului nou, cu o conștiință înain
tată, făuritor demn al destinului său 
socialist — ne dedicăm toate forțele 
transpunerii in viață a concepției 
dumneavoastră de un înalt și însufleți- 
tor umanism, ce face din omul epo
cii noastre subiectul central al între
gii opere de construire a socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră.

Legind de conducerea dumneavoas
tră luminată, de gindirea și acțiu
nea dumneavoastră revoluționară 
toate năzuințele noastre, conștienți 
că vă datorăm toate strălucitele vic
torii ale măreței noastre epoci — vă 
reinnoim, iubit conducător, urările 
noastre cele mai alese de multă să
nătate și putere de muncă, spre de- 
săvîrșirea, în folosul țării, a glo
riosului dumneavoastră destin, de 
ctitor de tară nouă, de civilizație so
cialistă șl comunistă.

în mesajul CONSILIULUI CULTU
RII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
se spune : Cu cele mai alese 
sentimente de recunoștință și 
prețuire, cu deplina satisfacție 
și profunda mîndrie patriotică de 
a vă fi contemporani in cea 
mai glorioasă epocă a istoriei pa
triei străbune, lucrătorii din Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
toți cei care activează pe tărimul ar
tei și culturii vă adresează din a- 
dîncul inimilor, cu prilejul aniver
sării zilei dumneavoastră de naștere 
și a îndelungatei activități revolu
ționare, cele mai calde urări de să
nătate și viață îndelungată, spre bi
nele și fericirea poporului român.

Această sărbătoare de suflet a în
tregului nostru popor constituie 
încă un prilej pentru fiecare dintre 

noi de a ne exprima adinca admi
rație și dragostea nețărmurită pe 
care le nutrim față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ilustru 
fiu al națiunii. înflăcărat patriot și 
revoluționar, care ne conduceți cu 
înțelepciune spre Cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, spre 
înfăptuirea societății socialiste și 
comuniste.

Dacă numele României este cu
noscut și stimat astăzi pe toate me
ridianele globului, dacă ne putem 
mindri cu grandioasele realizări ob
ținute de poporul nostru, sub condu
cerea partidului său comunist, a- 
ceasta se datorește faptului că, de 
aproape Un sfert de secol, la cîrma 
destinelor țării vă aflați dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, genial stra
teg și strălucit Ctitor al României 
socialiste moderne, de gindirea și 
fapta dumneavoastră revoluționară 
legindu-se indisolubil toate mărețele 
împliniri din glorioasa perioadă 
inaugurată de Congresul al IX-lea.

Vă asigurăm că vom acționa cu 
înalt spirit revoluționar pentru a 
spori tezaurul culturii și artei na
ționale cu noi și valoroase lucrări, 
în care oamenii zilelor noastre să se 
recunoască cu idealurile și faptele 
lor, lucrări menite să le îmbogă
țească sufletul și orizontul de cu
noaștere, pe măsura acestui timp de 
adinei prefaceri înnoitoare.

Acum. în acest ianuarie aniversar, 
la începutul anului in care vom săr
bători pentru a 45-a oară victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și va avea loc cel de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, vă încredințăm, încă o dată.

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de profundul 
nostru atașament la întreaga politi
că internă și externă a partidului și 
statului nostru și vă adresăm, din 
adincul inimilor, tradiționala urare 
românească „La mulți ani !“.

în mesajul CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMANIA 
se arată : In această zi de ianua
rie. in care intreaga națiune sărbă
torește, intr-un climat de puternică 
vibrație patriotică, aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere și a înde
lungatei activități revoluționare, 
puse cu devotament și strălucire in 
slujba înaltelor idealuri ale poporu
lui nostru. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor vă 
aduce, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. ilustru 
conducător al partidului și statului, 
erou intre eroii neamului, genial 
ctitor al României socialiste mo
derne. cu cele mai alese sentimente 
de dragoste și profundă recunoș
tință, omagiul fierbinte al celor 
peste șapte milioane de oameni ai 
muncii, membri ai sindicatelor. în- 
tr-o unitate de cuget, și simțire cu 
întregul popor, vă adresăm urarea 
strămoșească „La mulți ani !“ cu 
sănătate, viață îndelungată și nese
cată putere de muncă, pentru a ne 
conduce cu aceeași clarviziune și 
înțelepciune pe drumul luminos al 
comunismului.

Cu înțelegerea limpede a răspun
derilor ce revin sindicatelor in sis
temul democrației muncitorești-re- 
voluționare. al cărui concept și in- 
stituționalizare. unică in felul său. 
se datoresc gindirii dumneavoastră 
novatoare, vă asigurăm că, urmind 
neabătut indicațiile și orientările ce 
ni le-ați dat. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
toate organele și organizațiile sindi
cale vor milita permanent, cu toată 
fermitatea și răspunderea. pentru 
îndeplinirea rolului și îndatoririlor 
ce le revin ca organizație profesio
nală a proprietarilor, producătorilor 
și beneficiarilor, ca făuritori ai avu
ției naționale. în lumina hotăririlor 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, a 
ideilor, orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, de inestimabilă va
loare teoretică și practică, cuprinse 
in Tezele din aprilie și in Expu
nerea prezentată la ședința comună 
a Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a or
ganismelor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești, din no
iembrie 1988, vom acționa, cu spirit 
revoluționar și înaltă răspundere 
muncitorească, cu Întreaga capaci
tate politică și organizatorică, pen
tru unirea eforturilor si energiilor 
creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii, in vederea realizării exem
plare, la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi, a planului pe acest an. 
pentru înfăptuirea obiectivului stra
tegic al actualului cincinal — tre
cerea României intr-un stadiu nou, 
superior de dezvoltare.

La această mare sărbătoare de 
inimă a poporului nostru reafir
măm adeziunea deplină la politica 
externă a partidului și statului și 
dăm o înaltă apreciere inițiativelor 
și acțiunilor constructive întreprinse 
pe plan internațional de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, care v-au 
impus in conștiința umanității ca 

Erou al păcii și colaborării între 
popoare, ca inflăcărat promotor al 
luptei pentru libertatea și indepen
dența tuturor națiunilor.
, Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii sint hotărîți să în- 
timpine cea de-a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și Congresul ai XIV-lea al 
partidului cu realizări deosebite în 
toate domeniile de activitate.

Cu cele mal alese sentimente de 
prețuire și recunoștință, femeile din 
România socialistă vă aduc un vi
brant și respectuos omagiu pentru 
modul strălucit in care conduceți 
destinele poporului român spre cul
mile minunate ale civilizației socia
liste și comuniste — se arată in me
sajul CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FEMEILOR.

Prin inalta prețuire adusă muncii 
dumneavoastră neobosite, spiritului 
vizionar și dăruirii revoluționare, 
cinstim pe cel mai demn continuator 
al marilor înaintași ce și-au pus in
treaga viață și activitate, cugetul și 
simțirea în slujba intereselor vitale 
ale poporului și patriei.

Exprimăm, totodată, cel mal cald 
omagiu, cele mai profunde sentimen
te de stimă și prețuire tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru îndelungata 
activitate revoluționară consacrată 
propășirii patriei, binelui și fericirii 
poporului, pentru contribuția deose
bită adusă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, la înflorirea 
științei, învățâmintului și culturii 
românești.

Milioanele de femei de pe întreg 
cuprinsul țării nutresc cea mai pro

fundă recunoștință pentru concepția 
și acțiunea dumneavoastră umanist- 
revoluționară, pentru grija constantă 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
F.lena Ceaușescu o manifestați în ve
derea întăririi familiei, împlinirii mi
siunii nobile a femeii de a asigura 
tinerețea veșnică a. națiunii, de a da 
naștere și a crește un număr cît mai 
mare de copii, de a-i forma ca cetă
țeni de nădejde ai patriei.

Vă asigurăm că, promovind un stil 
de muncă dinamic, revoluționar, vom 
acționa cu fermitate, competență și 
răspundere sporite pentru traducerea 
în viață a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru realizarea integrală 
a planului pe anul 1989 și pe întregul 
cincinal, astfel incit patria noastră să 
înainteze ferm, neabătut spre orizon
turile luminoase ale civilizației socia
liste și comuniste.

Omagiind strălucita dumneavoastră 
viață și activitate revoluționară, ne 
angajăm să vă urmăm intru totul în
demnul înflăcărat, cuvîntul înțelept 
și faptele cutezătoare pentru a intim - 
pina cu noi și strălucite realizări, la 
înălțimea anilor de glorie și măreție 
din „Epoca Nicolae Ceaușescu", Con
gresul al XIV-lea al partidului și cea 
de-a 45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

Cu acest angajament solemn, vă 
adresăm, Intr-un glas cu Întregul 
popor, dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, urarea 
de viață îndelungată, în deplină să
nătate și putere de muncă. împreu
nă cu mult iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu. ani multi și luminoși, in 
fruntea partidului și statului, spre 
binele și gloria nepieritoare ale 
scumpei noastre patrii.

într-o deplină unitate de glnd șl 
faptă comunistă cu întregul nostru 
popor, tinăra generație a României 
dă glas sentimentelor de profundă 
recunoștință față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. erou între eroii 
neamului. înflăcărat patriot și luptă
tor revoluționar, care v-ați identi
ficat din cei mai tineri ani ai vieții 
cu lupta partidului și a poporului 
român pentru libertate și dreptate 
socială, făuritorul celei mai mărețe 
epoci din multimilenara istorie a 
patriei, strălucit conducător și ctitor 
de țară nouă, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, pentru 
neasemuita dumneavoastră pildă de 
viață și muncă revoluționară Închi
nate, cu exemplar devotament șl 
dăruire, fericirii șl prosperității na
țiunii și ridicării tot mai puternice 
a patriei noastre libere pe noi culmi 
de progres și civilizație — se spune 
în mesajul COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST.

Noi, tinerii României socialiste, 
mindri că avem marea șansă de a 
crește și a ne forma in această 
glorioasă epocă, folosim și acest 
prilej de aleasă sărbătoare pentru 
a vă adresa cele mai fierbinți mul
țumiri pentru minunatele condiții 
de muncă, viață și învățătură crea
te, pentru grija părintească pe care 
o acordați formării și educării co
muniste, revoluționare a tinerel ge
nerații.

Puternic mobilizați de sarcinile șl 
obiectivele etapei actuale, de răspun
derile sporite ce ne revin în înfăp

tuirea hotăririlor adoptate de Con
gresul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, călăuziți în 
gindirea și acțiunea noastră comu
nistă, revoluționară de tezele, ideile 
și orientările de inestimabilă valoa
re teoretică și ^practică cuprinse in 
magistrala dumneavoastră Expunere 
la ședința comună a Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a organismelor de
mocratice și a organizațiilor de masă 
și obștești, vă Încredințăm că noi, 
toți tinerii patriei, vom munci și 
învăța pentru a ne forma ca oameni 
și specialiști bine pregătiți, con
structori conștienți și devotați ai so
cialismului și comunismului.

Vă asigurăm că vom acționa cu 
mai multă exigență pentru formarea 
comunistă, revoluționară a tinerei 
generații, pentru mobilizarea hotări- 
tă a tuturor energiilor și capacită
ților creatoare ale tinerilor in ve
derea obținerii unor rezultate cit 
mai’ bune in producție șl la învăță
tură, pentru perfecționarea întregii 
activități politico-educative, pentru 
educarea patriotică, revoluționară a 
tineretului, in spiritul dragostei fier
binți față de patrie, partid și popor.

Exprimăm, și cu acest prilej, ade
ziunea noastră deplină la politica ex
ternă a partidului și statului nostru 
de înțelegere și largă cooperare între 
națiuni, al cărei neobosit promotor 
sînteți dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu aceste ginduri și sentimente, 
dind glas celor mai alese simțămin
te de dragoste, prețuire și recunoș
tință pe care vi le poartă toți tinerii 
patriei, vă rugăm să primiți cele 
mai calde urări de sănătate, fericire 
și nesecată putere de muncă, pen
tru a ne conduce spre noi izbinzi, 
spre gloria și măreția scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România !

In mesajul CONSILIULUI UNI
UNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚI
LOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA 
se spune : In această măreață zi 
aniversară — luminoasă și vibrantă 
sărbătoare a națiunii noastre — ti
năra generație universitară a pa
triei, crescută și educată in anii de 
glorie ce au urmat istoricului Con
gres al IX-lea al partidului, iși face 
o inaltă datorie de conștiință din a 
vă aduce, și cu acest emoționant 
prilej, un fierbinte omagiu dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. mereu 
tinârul revoluționar ale cărui viață și 
activitate se împletesc strîns cu nă
zuințele fundamentale ale poporului, 
ctitorul neobosit al destinelor noas
tre naționale, al devenirii comuniste 
a patriei, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, mare Erou al păcii.

Cu recunoașterea in fața contem
poraneității a șansei unice de for
mare și afirmare pe care o are as
tăzi in România fiecare student, cu 
recunoștința deplină că datorează 
aceasta strălucitului strateg și ctitor 
al societății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintării țării spre 
comunism, studențimea comunistă 
a patriei, alături de întregul nostru 
tineret, se identifică în istorie și 
pentru istorie, cu deplină satisfacție 
și mindrie patriotică, drept „genera
ția Epocii Nicolae Ceaușescu", ge
nerația investită de marele său 
prieten și îndrumător cu misiunea 
de a fi o puternică forță socială, vii
torul insușl al națiunii, chemată să 
înfăptuiască visul de aur al omeni
rii, comunismul.

însuflețiți de ideile, tezele și o- 
rientările cutezătoare, profund știin
țifice, cuprinse în magistrala Expu
nere pe care ați prezentat-o la inal
tul forum democratic din luna no
iembrie a anului trecut, ne angajăm 
în fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
acționa cu inaltă responsabilitate 
comunistă, in spiritul romantismului 
revoluționar, pentru Îndeplinirea 
exemplară a marilor sarcini ce ne 
sint încredințate de partid, fiind 
ferm hotărîți să intimpinăm cea 
de-a 45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și Congresul al XIV-lea al 
partidului cu remarcabile rezultate 
in toate domeniile noastre de acti
vitate.

în acest moment sărbătoresc, dind 
glas celor mai alese ginduri și sim
țăminte ale tuturor studenților țării, 
vă adresăm, mult stimate și iubite 
tovarășa Nicolae Ceaușescu, din 
adincul inimilor noastre, cele mai 
fierbinți urări de sănătate, viață în
delungată și putere de muncă, spre 
binele șl fericirea poporului nostru, 
spre gloria și măreția scumpei noas
tre patrii.

în aceste momente de aleasă săr
bătoare, cind Întreaga noastră nați
une omagiază cu vibrantă mindrie 
patriotică aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, noi, pionierii si 
șoimii patriei, toți copiii României 
socialiste și cadrele care le îndrumă 
activitatea, ne îndreptăm, cu caldă 
și nețărmurită dragoste, gindurile 
către dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și vă exprimăm cele mai vii mulțu
miri pentru grija părintească și dra
gostea cu care ne înconjurați per
manent, pentru condițiile minunate 
de viață, muncă și învățătură asi
gurate, pentru copilăria fericită pe 
care o trăim in scumpa noastră pa
trie — se spune în mesajul CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR.

Mindri că trăim, muncim și învă
țăm în acești ani glorioși ai Epocii 
de aur a României, profund marcată 
de proeminenta dumneavoastră 
personalitate, epocă pe care cu deo
sebit respect, inaltă mindrie patrio
tică și cea mai aleasă prețuire o

numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
noi, cele mai tinere vlăstare ale 
țării, ne formăm la școala dragos
tei și devotamentului nemărginit 
față de patrie, partid și popor, 
față de cauza socialismului șl 
comunismului, avînd mereu viu in 
minte și suflet înălțătorul dumnea
voastră exemplu de viață și activi
tate revoluționară, de eroică dărui
re pentru împlinirea celor mal 
scumpe idealuri și aspirații ale na
țiunii. pentru inflorirea necontenită 
a României și înaintarea ei fermă 
spre comunism.

Gindurile și sentimentele de fier
binte dragoste și recunoștință, de 
aleasă stimă și prețuire ale purtă
torilor cravatei roșii cu tricolor se 
îndreaptă, totodată, către tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminent om poli
tic și savant de larg prestigiu inter
național, care aduce o strălucită 
contribuție la elaborarea si înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei. Ia inflorirea 
continuă a științei, invățămintului, 
artei și culturii românești, la afir
marea plenară a personalității 
umane.

Asigurindu-vă. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că întreaga dumneavoastră activi
tate revoluționară, pe care o desfă
șurați de peste cinci decenii și ju
mătate cu devotamentul unei vieți 
exemplare, dăruite fericirii și bună
stării poporului, progresului neîn
trerupt al țării, constituie pentru 
noi o luminoasă pildă de viață, ne 
angajăm să devenim, așa cum no 
învățați. demni urmași ai comuniș
tilor, adevărați patrioți revoluțio
nari, constructori de nădejde ai vii
torului comunist al patriei noastre >■ 
străbune.

Acum, la ceas solemn de măreață 
aniversare, noi, milioanele de copii 
ai țării, animați de cele mai inălță- 
toare ginduri, vă rugăm cu deosebit 
respect și cu toată dragostea inimi- 
lor noastre să ne permiteți ca, ex- 
primind omagiul nostru fierbinte, 
să vă adresăm urările cele mai calde 
de ani multi și fericiți, de sănătate 
și putere de muncă, de noi și stră
lucite realizări in neobosita activi
tate consacrată edificării noii so
cietăți in România.' binelui și i
prosperității națiunii noastre, trium
fului păcii și progresului in intreaga 
lume.

în mesajul COMITETULUI MU- i
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. ]
se spune : La aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere și a în
delungatei activități revoluționare —- 
măreață sărbătoare a întregului nos
tru partid și popor — comuniștii, 
toți oamenii muncii din Capitală, cu 
inimile pline de bucurie, de fier
binte dragoste, adincă prețuire și 
nemărginită recunoștință, vă roagă 
să primiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii, Erou intre eroii neamu
lui. ctitorul de geniu al noului des
tin socialist al patriei, cele mai calde 
felicitări și urări de multă sănătate, 
fericire, viață îndelungată și neobosi
ta putere de muncă, pentru a con
duce. cu aceeași înțelepciune și cu
tezanță revoluționară, țara și po
porul pe drumul luminos al comu
nismului.

în aceste momente înălțătoare, da 
aleasă cinstire, vă aducem cel mai 
respectuos omagiu pentru dăruirea 
patriotică și nețărmurita abnegație 
revoluționară cu care ați acționat in 
focul eroicei lupte a clasei munci
toare, a întregului popor și in care 
v-ați distins, incă din cei mai ti
neri ani ai vieții, ca strălucit con
ducător. neînfricat militant comu
nist, luptător de neasemuită cu
tezanță Împotriva asupririi, fascis
mului și războiului, pentru triumful 
idealurilor supreme de libertate, 
dreptate socială, independență, pro
gres și pace ale poporului român.

Puternic Însuflețiți de profundele 
prefaceri revoluționare ce au avut 
loc in răstimpul care a trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului. de grandioasele realizări oe 
vor dăinui peste generații, ca măr
turie a acestei perioade pe care, cu 
demnitate și respect, o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", de mi
nunatele perspective ale înaintării 
României spre comunism, ingădui- 
ți-he sâ vă exprimăm inalta 
noastră prețuire pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți spre bi
nele și bunăstarea Întregii na
țiuni. pentru creșterea prestigiului 
României in viața internațională, pen
tru inițiativele și prodigioasa activi
tate consacrate păcii, prieteniei și 
colaborării intre popoare, datorită că
rora v-ați afirmat in conștiința uma
nității ca remarcabil om politic, mi
litant de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. Erou 
al păcii.

Profund recunoscători grijii deo
sebite pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, o 
purtați dezvoltării și înfloririi Capi
talei patriei, pentru a-i conferi stră
lucire și măreție, vă Încredințăm că 
vom face totul pentru înfăptuirea 
neabătută a orientărilor și tezelor cu
prinse în magistrala dumneavoastră 
Expunere Ia inaltul forum al demo
crației muncitorești-revoluționare din 
noiembrie 1988, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin in 
acest an și pe Întregul cincinal. In- 
timpinînd cu noi și însemnate reali
zări cea de-a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIV-lea al partidului.

în această zi de sărbătoare scumpă 
inimilor noastre, cu cel mai adine 
respect vă adresăm urarea fierbinte 
„Să ne trăiți mulți «ni, in glorie șl 
fericire, spre binele și strălucirea 
României socialiste șl a eroicului nos
tru partid comunist !“.____ J

A
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FAPTE DE MUNCĂ IA PANOU DE ONOARE Al ÎNTRECERII
MORENI : Succese ale petroliștilor VlLCEA : Calitate și eficiență

Petroliștii de Ia Schela de foraj 
Moreni au încheiat, în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nuiui, lucrările de foraj la două 
sonde de țiței și au predat pro
ducției o sondă de cercetare. Rit
mul susținut înregistrat pină în 
prezent permite depășirea sarcini

TIRGU MUREȘ : Rezultate ale modernizării producției
Colectivele de oameni ai mun

cii din toata Becțiile întreprinde
rii de prelucrare a lemnului „23 
August" din Tîrgu Mureș, unitate 
specializată In realizarea mobilei 
de export, acordă o deosebită a- 
tenție organizării superioare a 
producției, pentru realizarea unor 
tipuri de mobilier cu consumuri re
duse de masă lemnoasă. Referitor 
la acest lucru, inginerul Lucian 
Olteanu, directorul întreprinderii, 
ne-a spus :

— Pentru creșterea continuă a 
gradului de valorificare a lemnu
lui și realizarea de produse mo
derne au fost elaborate și apli
cate tehnologii de lucru de mare 
eficiență, între care cea a îmbi
nării elementelor mărunte rezulta
te din procesul de fabricație, a

TULCEA : Produse noi, moderne
O dată cu eforturile pentru rea

lizarea ritmică a producției fizice 
— concretizate, în perioada care a 
trecut de la Începutul anului. în li
vrarea suplimentară a 1 100 tone 
alumină calcinată — colectivul în
treprinderii de alumină din Tulcea 
acționează cu consecvență pentru

Suceava în „familia” producătorilor de rulmenți
A fost pusă în funcțiune prima capacitate de producție

Pe platforma de la poarta de apus 
a municipiului Suceava a prins 
contur noua întreprindere de rul
menți, în cadrul căreia a fost pusă 
în funcțiune prima capacitate de 6 
milioane bucăți rulmenți pe an. E- 
fortul investițional făcut pentru 
înălțarea acestei noi citadele indus
triale însumează citeva miliarde lei. 
Dar și mai importantă este Investi
ția de încredere a conducerii de 
partid și de stat în capacitatea oa
menilor muncii din țara noastră de 
a construi utilaje la nivelul tehnicii 
mondiale impuse de fabricația de 
rulmenți. Pentru că. practic, peste 
45 la sută din utilajele complexe, 
de înaltă tehnicitate, din dotarea în
treprinderii sint proiectate și execu
tate în tară, majoritatea dintre ele 
constituind premiere naționale in 
domeniu. Este suficient să amintim 
doar cîteva dintre acestea — liniile 
automate de forjat inele, liniile de 
tratamente termice, mașinile pentru 
prelucrarea bilelor șl superfinisarea 
inelelor, instalațiile pentru lichide 
tehnologice și pentru stingerea in
cendiilor cu bioxid de carbon, toata 
sistemele de mecanizare — pentru 
a reliefa marele efort de glndire șl 
creație, înzestrarea tehnică deose
bită.

Construirea Ia Suceava ■ celei de-a 
5-a întreprinderi de rulmenți din 
tară constituie și o investiție de în
credere in potențialul creator al su
cevenilor, în capacitatea lor de a 
face față cerințelor tehnice Impuse 
de procesul de fabricație a rulmen
ților. Astfel pe aceste meleaguri se 
practică acum multe meserii noi, 
între care cele de forjori și prelu
crători inele rulmenți, prelucrători 
de corpuri de rulare bile și role, 
tratamentiști și montort de rulmenți 
etc. Mai exact spus, complexul pro
ces de fabricare a rulmenților se 
realizează prin practicarea unui nu-

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. în prima zi a turneu

lui internațional masculin de hand
bal de la Loveci (Bulgaria), selec
ționata României a întrecut cu sco
rul de 33—18 (17—8) formația Olan
dei. Alte rezultate : Bulgaria (B) — 
U.R.S.S. (tineret) 15—15 (9—7) ;
Franța — Italia 21—18 (13—12) : Bul
garia — R.P.D. Coreeană 37—21 
(20—10).

VOLEI. La Novi Sad, In meci pen
tru grupele semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni" la volei mas
culin, echipa locală Vojvodina a în
vins cu scorul de 3—1 (15—12, 10—15, 
15—3, 15—7) formația Olympiakos 
Atena. In cadrul aceleiași competi
ții, echfpa italiană Panini Modena 
a întrecut, pe teren propriu, cu 3—0 
(15—12, 15—10. 15—6) formația vest- 
germană S.V. Hamburg.

FOTBAL, Intr-un meci Internatio
nal amical de fotbal disputat la 
Atena, selecționata Portugaliei a în
vins cu scorul de 2—1 (1—0) forma
ția Greciei.

SCHI. Proba feminină de slalom 
uriaș disputată la Tauplitz (Austria), 
in cadrul „Cupei Europei" la schi, 
a fost ciștigată de elvețiană Elisa
beth Giger, inregistrată in cele două 
manșe cu timpul de 2'06”95/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
concurentele austriece Heidi Gapp 
(2’07"54'100) și Anja Haas (2’09”75/100).

AUTOMOBILISM. După dispu
tarea a 14 probe speciale din cele 
24 prevăzute, in competiția interna
țională automobilistică „Raliul 
Monte Carlo" se menține lider echi
pajul condus de italianul Massimo 
Biaslon. care concurează pe o ma
șină „Lancia Delta Integrale". Pe 
locurile următoare în clasamentul 
general se află echipajul francezului 
Didier Aurioi („Lancia Delta Inte
grale") — la 3'43” și cel al finlan
dezului Ari Vatanen („Mitsubishi 
Galant") — la 5’48”.

TENIS DE MASA. Orașul suedez 
Kalmar a. găzduit meciul dintre e- 
chipele Suediei și Iugoslaviei, con- 
tind pentru „Cupa liRii europene" la 
tenis de masă. Jucătorii suedezi au 
obținut victoria cu scorul de 5—2.

BASCHET. • în cadrul turneului 
final a! „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin, echipa 
T.S.K.A. Moscova a întrecut, în de
plasare. cu scorul de 85—78 (30—37) 
formația franceză C.S.P. Limoges. 
• Rezultate înregistrate in grupele 
sferturilor de finală ale competiției 
internaționale masculine de baschet 
„Cupa Koracl" : Steaua Roșie Bel
grad — Olimpia Milano 80—90 ; Es- 
tudiantes Madrid.— Divarese (Ita
lia) 89—92 ; B.C. Zadar — Hapoel 
Tel Aviv 87—72 ; Juventud Bada- 
lona — Olympiakos Pireu 101—73 ; 
Maes Malines — Cai Zaragoza 
100—90 ; Stroitel Kiev — Vismara 
Cantu 103—88 ; Den Halder (Olan
da) — B.C. Orthez (Franța) 79—99. 

lor la foraj pe luna Ianuarie eu 
circa 2 000 metri. In aceste zile, 
muncitorii și specialiștii de aici au 
trecut la execuția forajului cu gar
nitură stabilizată, măsură ce asi
gură prevenirea devierilor în 
timpul forajului. (Gheorgho Ma
nea),

curbării șl plastifierii lemnului de 
stejar, la care se adaugă dotarea 
unor secții cu mașini de furniruit 
canturi, de calibrare panouri și 
alte utilaje moderne. Ca urmare, 
cu toate că In acest an producția 
de export a crescut cu 24 la tută 
față de cea din anul precedent, am 
ajuns ca, in prezent, circa 45 Ia 
sută din producția exportată să o 
reprezinte „mobila de artă".

Să adăugăm și faptul că pentru 
creșterea volumului și a calității 
mobilei exportate se află în faza 
de finalizare un nou procedeu de 
finisare a mobilei, prin introduce
rea tunelelor de uscare a pelicu
lelor de lacuri și reprofilarea unei 
secții pe realizarea de mobilier ta
pisat. (Gheorghe Giurgiu).

diversificarea sortimentală a pro
ducției. Astfel, după asimilarea în 
fabricație a aluminei „Alfa", în a- 
ceste zile a fost produsă alumina 
„Super", de înaltă puritate, care va
lorifică superior materia primă și 
asigură o eficiență economică ri
dicată. (Adrian Vasile).

măr de peste 20 de meserii. Utila
jele de înaltă tehnicitate, gradul de 
mecanizare și chiar automatizare ri
dicat au impus pregătirea corespun
zătoare a forței de muncă. Aceasta 
a fost recrutată din județ și, după 
pregătirea in școli profesionale, a 
făcut primele stagii in întreprinderi 
de profil din țară, astfel că acum 
se Integrează bine in cerințele im
puse de înalta tehnicitate a utilaje
lor. Iar dacă acum numărul oame
nilor muncii este de numai 800, tind 
Întreprinderea va fi conectată In în
tregul ei la fluxul productiv, aici 
vor lucra circa 6 000 de muncitori 
și specialiști. Deci intrarea In func
țiune a unității are o semnificație 
deosebită, atît pe plan economic, cit 
și social. Pentru că o dată cu înăl
țarea întreprinderii s-a edificat si 
noul eartier „Obcinilor", in care un 
mare număr de locuințe sînt desti
nate rulmentiștilor suceveni.

Conectarea primei capacități la 
fluxul de producție a presupus efor
turi intense din partea constructo
rilor și mentorilor, intre care s-au 
remarcat prin hărnicie și calitatea 
deosebită a lucrărilor cei din brigă
zile conduse de Gheorghe Lesenciuc, 
Eugen Levițchi, Petru Juravle, Vio
rel Podcomișnîi, Constantin Dinu, 
George Berba. Deși se întinde pe o 
suprafață de aproximativ 25 hecta
re, întreaga întreprindere arată ca 
o adevărată bijuterie, atît de atent 
și de îngrijit au lucrat constructorii. 
Sigur, este și meritul beneficia
rului, care a manifestat o înaltă e- 
xigență pe tot parcursul realizării 
lucrărilor și a colaborat foarte bine 
cu executant!! acestora, precum și șl 
filialei din Suceava a Centrului de 
cercetare științifică și Inginerie teh
nologică pentru rulmenți și organe 
de asamblare Brașov, care și-au 
adus o contribuție deosebită la pre
gătirea tehnologică a fabricației pri-

t V
l»,00 Telejurnal
19,25 Unitatea Întregului popor In Jurul 

partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceausescu 
— garanția supremă a înaintării 
patriei noastre pe calea socialis
mului șl comunismului. Documen
tar (color)

19,45 Slăvim în clntec eroul națiunii 
(color). Concert omagial organizat 
de Radlotelevizlunea română, îm
preună cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, Uniunea com
pozitorilor șl muzicologilor din Re
publica socialistă România

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 27 Ianuarie (ora 
20) — 30 ianuarie (ora 20). In țară : Vre
mea va fl relativ caldă, cerul mal mult 
noros la început, apoi va deveni parțial 
noros. Se vor semnala precipitații slabe 
Izolate, sub formă de burnlțâ, la începu
tul intervalului, în nordul șl nord-estul 
țârii. Spre sfîrșltul " Intervalului vor 
cădea, pe alocuri, precipitați! sub formă

cinema
• Cu poporul, pentru popor î — 17,30; 
19.30, Miracolul — 9; 11; 13; 15 : PA
TRIA (13 80 25)
• București — file de epopee : SCALA 
(11 03 72) — 17; 19
• Tn fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA — 9; 11; 13; 15, TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• „Expediția* * : LUMINA (14 74 16) —

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Torquato Tasso — 18 ; (sala 
Atelier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Remus Geor
gescu, Solist : Dragoș Mihâilescu — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

9: 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 30 13) — 9; 11; 13; 15; 17 19
• „Vis de ianuarie*  — SALA MICA 
A PALATULUI — 17.30
• Rămășagul — 9 ; Program de de
sene animate — 11: 13: Cantemîr — 
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; 11; 13; 15; 17; 19
• „Mihai Viteazul* : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 13: 17
• Muzica e viata mea î COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Chirița In lași : PACEA (71 30 85) — 
9; n; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11: 13; 15: 17: 19
• Păsările călătoare t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 18

O condiție hotărîtoare de care 
depinde realizarea exemplară a 
Sarcinilor ce revin în acest an chi- 
miștilor din cadrul Combinatului 
de produse sodice Govora constă 
în utilizarea la parametrii maximi 
a tuturor capacităților de produc
ție.

— Subordonlndu-ne preocupări
le acestui imperativ — ne spune 
dr. ing. Vasils Săvulescu, directo
rul combinatului — formațiile care 
au primit sarcina executării repa
rațiilor capitale la calcinatorul cu 
abur și-au organizat activitatea 
în așa fel tncît durata programată 
pentru reparații să fie cit mai 
scurtă, iar lucrările — de cea mai 

DOLJ : Sondorii
Datorită pregătirii în bune con

diții a producției pentru acest an, 
extinderii metodelor moderne de 
foraj și aplicării cu fermitate a 
măsurilor din programul de per
fecționare a organizării muncii șl 
de modernizare a producției, son
dorii Schelei de foraj Mellnești, 
județul Dolj, au predat peste pre
vederile de plan o nouă sondă șl

TIRGOVIȘTE: O nouă
La întreprinderea ..Otelinox" din 

Tirgovișta s-a realizat o nouă 
capacitate de tratament termic din 
cadrul programului de dezvoltare 
și modernizare a laminorului de 
profile mici și strmă. Se creează. In 
acest fel, condiții pentru extinde
rea gamei de oțeluri speciale, cu 
caracteristici tehnice șl calitative

milor rulmenți. în perioada premer
gătoare punerii in funcțiune s-au 
evidențiat și o serie de furnizori de 
utilaje. întreprinderea mecanică Ro
man, întreprinderea mecanică de 
utilaj chimic și I.C.T.C.M. Bucu
rești, întreprinderile de rulmenți 
din Birlad și Brașov, „Independen
ța" Sibiu și „1 Mai" Ploiești au 
livrat cu promptitudine, mai ales in 
ultimele luni, diverse utilaje nece
sare realizării acestei premiere la 
Suceava. Mai concret, la aceasta au 
colaborat, in general in condiții 
bune, circa 30 unități din țară.

Noua Întreprindere de rulmenți 
din Suceava este complet Integrată. 
In acest sens, anttatea cuprinde, in 
ordinea fluxului productiv, gitcțlile 
forjă, strungărie, tratamente termi
ce, rectificare și montaj. Materia 
primă este asigurată in totalitate 
din tară, de la combinatul de ote
luri speciale și fabrica „Inox" din 
Tîrgoviște, Combinatul siderurgic 
Galați șl întreprinderea „Lamino
rul" Brăila.

In acest an, întreprinderea de 
rulmenți din Suceava trebuie să in
tre în întregime în funcțiune. Pen
tru aceasta mai trebuie soluționate 
insă o serie de probleme. Mai lntli 
beneficiarul face un apel muncito
resc către colectivele Întreprinderi
lor mecanice de utilaj chimic Bucu
rești. „1 Mai" Ploiești. „Indepen
dența" Sibiu. „Tractorul*  Brașov să 
livreze toate utilajele prevăzute, să 
le completeze pe cele ajunse la Su
ceava și să le pună in funcțiune. în 
același timp, pentru funcționarea in 
bune condiții a întreprinderii tre
buie să se grăbească definitivarea 
soluției de alimentare cu energie 
termică.

Sava BEJTNARIU
corespondentul „Scînteli*

90,25 Românie în lume (color). Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — o 
monumentală operă dedicată împli
nirii celor mal înalte aspirații 
ale națiunii noastre, ale întregi! 
omeniri

29.45 Un om, un slmboL Documentar 
(color)

21,#5 Agricultura românească în plin 
proces de modernizare, de înfăp
tuire a obiectivelor noii revo
luții agrare — creație a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu*.  Documentar 
(color)

21,25 Temelii trainice pentru viitor. Cti
tori! ale Epocii da Aur In filmul 
românesc (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

de burniță, ploaie șl ninsoare în nord- 
vest. Vlntul va sufla slab ptnă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse tn genera) Intre minus 7 șl plus 
2 grade, iar maximele Intre minus 2 șl 
plus 8 grade, mai ridicate la sfirșit In 
sudul țârii. Pe alocuri se va semnala 
ceață în prima parte a intervalului. La 
București : Vremea va f! relativ caldă. 
Cerul va fl mai mult noros la Început, 
apoi va deveni parțial noros. Vintul va 
Bufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 
minus 5 șl minus 1 grad. Iar maximele 
Intre 3 și 7 grade. Dimineața se va pro
duce ceațâ, la Începutul Intervalului.

• 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; 13; 18
• Uită, dacă poțlîî 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 i POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

teatre 

bună ealltate. în sprijinul acesto
ra au venit și colectivele de mun
că din atelierul mecanic a! combi
natului nostru, precum și de la 
întreprinderea de utilaj chimic. și 
forjă Rimnicu Vîlcea, care, intr-un 
timp record, au executat sau re
condiționat toate piesele de schimb 
necesare.

Ca urmare a acestor eforturi 
conjugate, chimiștii au reușit să 
reducă perioada de reparații cu 
șapte zile, calcinatorul fiind inte
grat din nou în circuitul productiv, 
obținindu-se pe această cale un 
spor de peste 2 000 tone sodă calci
nată. (Ion Stanciu).

— la datorie
au început în devans lucrările de 
foraj la încă două sonde. Ilustrativ 
este faptul că sondorii doljeni și-au 
îndeplinit planul de foraj geologie 
pe primul trimestru al acestui an. 
De relevat este faptul că s-a ge
neralizat acțiunea de recuperare a 
fluidelor de foraj de la sondele fi
nalizate. (Nicolae Băbălău).

capacitate de producție
superioare. Este vorba de oțeluri 
destinate unor domenii importante 
ale industriei noastre, care con
tribuie șl la reducerea consumului 
de metal. Utilajele, In totalitatea 
lor, sînt concepute șl realizate In 
unități de proiectare și producție 
din tară. (Gheorghe Manea).

BULETIN RUTIER
Informații da k> Inspectoratul General 

al Miliției - Direcția circulație 
Atenfie la orele de virl 

ale traficului !
Particularitățile fiziologice ale ve

derii omului la lumină slabă impun 
participanților la traficul rutier ca, 
mai ales in zorii zilei și in amurg, 
să manifeste prudență sporită, indi
ferent în ce calitate folosesc drumul 
public. Adeseori, seara și dimineața, 
vizibilitatea este redusă datorită ce
ței. Importantă în astfel de condiții 
este, pe lingă adaptarea permanen
tă a vitezei autovehiculelor 1a starea 
drumului, asigurarea unei cit mai 
bune vizibilități. Autovehiculele tre
buie să poată fi observate cu ușurin
ță de către ceilalți participanți la 
trafic printr-o folosire judicioasă a 
fazei de intîlnire a farurilor ori de 
cite ori vizibilitatea se reduce, iar 
parbrizul, geamurile laterale, luneta 
din .spate, lentilele farurilor și lan
ternele de poziție să fie curate în 
permanență. Totodată, în circulația 
nocturnă este importantă reglarea 
corectă a luminii farurilor și comu
tarea la timp a acestora pe faza de 
intîlnire la apropierea din sens opus 
a altor autovehicule. în cazul folo
sirii fazei de lntilnire, farurile corect 
reglate trebuie să ilumineze calea de 
rulare înaintea mașinii pe o distan
ță minimă de 30 metri, fără a inco
moda conducătorii autovehiculelor 
care vin din sens opus. Reducerea 
vitezei la intersectarea cu alte auto
vehicule este obligatorie pentru a se 
putea observa la timp alte vehicule 
sau pietonii care se deplasează In a- 
ceeași direcție. In localitatea Ostro- 
veni. județul Dolj, la ora la care ziua 
te lngîna cu noaptea, un automobi
list, deși orbit de farurile dereglate 
ale altei mașini care circula din sens 
opus, nu a redus viteza, astfel că 
a observat tîrziu o căruță. Nu a mal 
putut evita coliziunea, tn urma căreia 
o persoană și-a pierdut viața.

Trecerile la nivel cu calea 
ferată

Clipele de spaimă pe care le-au 
trăit conducătorul unul autoturism 
clujean și familia acestuia, la un pas 
de a-și pierde viețile, s-au datorat 
grabei șt imprudenței. Strecurîndu-se 
printre semibarierele coborite în aș
teptarea trenului la un pasaj feroviar 
din Cimpia Turzii, cel de la volan a 
ignorat pericolul, faptul că intrarea 
în funcțiune a semibarierelor și in
stalațiilor de avertizare optică și a- 
custică semnifică apropierea iminen
tă a unui tren. Accidentul a fost 
evitat in ultima clipă, datorită pre
cauției mecanicului de locomotivă. 
Se reamintește automobiliștilor nece
sitatea respectării întocmai a regu
lilor de traversare a drumului de fier. 
La traversarea pasajelor feroviare 
nepăzite, semnalizate de indicatoare, 
oprirea în vederea asigurării este o- 
biigatorie în orice Împrejurare. Gra
ba, neatenția, imprudența în aseme
nea locuri pot avea consecințe deo
sebit de grave. Si în zona pasa
jelor la nivel cu calea ferată se 
intilnesc în sezonul rece porțiuni de 
drum alunecos care pot determina 
derapajul la acționările bruște ale co
menzilor și uneori patinarea roților 
în timpul traversării căii ferate. 
Neatent și grăbit în timp ce trecea 
peste un pasaj feroviar nepăzit din 
județul Timiș, în condiții de ceață, 
un automobilist a observat trenul 
doar in ultimul moment. Frîna acțio
nată violent a antrenat autoturismul 
in derapaj pe o porțiune de drum 
deosebit de alunecoasă și a urmat 
ciocnirea cu trenul. Din fericire, ac
cidentul n-a avut consecința deose
bit de grave.

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Nelnsemnații — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18
• Opera Română (13 18 57) ; Traviata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Tine
rețea unui vis — 18 »
• Teatrul Mio (14 70 81): Mitică Po
pescu — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
• Teatru) de comedie (16 64 60) : Slugă 
la doi stăpînî — 18
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Livada de vișin) — 18 ; (sala 
Studio) : Complotul miliardarilor — 
18,30
• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cind au murit cangurii
— 18; (sala Giulești, 18 04 85) : Visul 
unei nopți de iarnă — 18
• Teatru) satiric-muzlca! „C. Tănase*  
(15 56 78, sala Savoy) : Dragoste Ia 
prima vedere — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Cavalerul rlsului —* 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română*  (13 13 00) : Cu soarele in 
inimi — 18
• Teatru) „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
David Copperfield —• 9 ; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică*  (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) ; O fetiță mal cu moț
— 10
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

ORIENTUL MIJLOCIU In sprijinul instaurării

• Ciocniri violente intre armata lsraeliană și demonstrant! 
in Cisiordania • Luări de poziție in iavoarea reglementării 

pe cale politică a situației din zonă
CAIRO 26 (Agerpres). — Regele 

Hussein Bl Iordaniei a întreprins o 
vizită la Cairo, unde a conferit cu 
președintele Egiptului, Hosni Mu
barak. In cadrul convorbirilor au fost 
discutate aspecte legate de organiza
rea unei intîlniri arabe ia nivel înalt, 
care ar urma să aibă loc la Riad, mo
dalitățile de întărire a unității țărilor 
arabe, problema palestiniană în lumi
na ultimelor evoluții pe plan regional 
și internațional și eforturile depuse 
în vederea convocării unei conferințe 
internaționale de pace consacrate 
Orientului Mijlociu.

CAIRO 26 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a con
damnat represiunile israeliene Împo
triva populației palestiniene din teri
toriile arabe ocupate. Israelul, a de
clarat acesta, trebuie să accepte să 
participe la o conferință internațio
nală de pace in Orientul Mijlociu, ca 
un pas inevitabil pentru începerea 
negocierilor asupra reconcilierii din
tre popoarele palestinian și israelian, 
informează agenția MENA.

AMMAN 26 (Agerpres). — Norve
gia se pronunță pentru reglementa
rea situației din Orientul Mijlociu 
pe cale negociată, a declarat mi
nistrul norvegian de externe, Thor- 
vald Stoltenberg, la Amman, unde 
a sosit intr-o vizită oficială. Iorda
nia este prima escală din cadrul 
unul turneu pe care ministrul nor
vegian ÎI efectuează in unele țări 
arabe. în continuare, el va vizita 
Egiptul și Tunisia.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Mi
nistrul israelian al științei și cer
cetării. Ezer Weizmann. » chemat 
guvernul să înceapă negocieri di
recte și imediate cu Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. Potri
vit postului de radio Israel, citat de 
agenția MENA, Weizmann a făcut 
această declarație în cursul unei 
reuniuni restrinse a Consiliului de 
Miniștri Israelian.

Dezvoltarea economiei R. S. Cehoslovace în 1988
PRAGA 2fl (Agerpres). — Un co

municat publicat la Praga relevă că, 
în anul 1988, a continuat procesul de 
creștere a potențialului economic al 
R.S. Cehoslovace, inregistrîndu-se 
perfecționări intr-o serie de domenii 
ale economiei — informează agenția 
C.T.K. Datele statistice arată că ve
nitul național a marcat un spor de 
aproape 3 la sută, obținut mai ales 
prin creșterea productivității muncii.

BELGRAD

Convorbiri iugoslavo-zimbabweene
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Belgrad «-au tncheiat convorbirile 
dintre Rail Dizdarevici, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și Ro
bert Mugabe, președintele Republi
cii Zimbabwe, președintele in exer
cițiu al mișcării de nealiniere. Cel 
doi președinți au apreciat că elimina
rea focarelor de criză, relațiile Nord- 
Sud. situația din țările in curs de 
dezvoltare și problemele economice 
constituie chestiunile cărora mișcarea

S.U.A.

Situația populației de culoare, In continuă înrăutățire
—- relevă un raport anual dat publicității la Washington

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
La Washington a fost dat publicită
ții raportul anual cu privire la si
tuația populației de culoare dih Sta
tele Unite. Raportul, al cărui autor 
este Liga Națională a Orașelor, una 
dintre cele mai vechi organizații ale 
populației de culoare, arată că de 
fapt tn viața economică a Statelor 
Unite s-a dezvoltat o adevărată 
inegalitate rasială, lucru atestat de

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

CONSULTĂRI. La Tirana au a- 
vut loc consultări oficiale între Mi
nisterele Afacerilor Externe ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Socialiste Al
bania, la nivel de adjuncți de mi
niștri. Cu acest prilej au fost exa
minate stadiul și perspectivele de 
dezvoltare ale relațiilor tradițio
nale româno-albaneze pe diverse 
planuri.

MESAJ. în mesajul adresat po
porului cu prilejul Zilei aniversă
rii proclamării Republicii, marcată 
la 26 ianuarie, președintele Indiei, 

. Ramaswamy Venkataraman, s evi
dențiat că un proces real in dez
voltarea social-economică a țării 
este posibil numai in condiții de 
pace atit in Asia de sud, cit și în 
întreaga lume.

CONTACTE LA TEHERAN. Re
prezentantul personal al secretaru
lui general al O.N.U. în problema 
negocierilor iraniano-irakiene, Jan 
Eliasson. a conferit la Teheran cu 
ministrul iranian de externe. Aii 
Akhbar Velayati — a anunțat pos
tul de radio Teheran, citat de a- 
genția K.U.N.A. Au fost analizate 
modalitățile de realizare a unui 
progres iii procesul de pace din re
giune.

ÎNTREVEDERE. Președintele Al
geriei, Chadli Bendjedid, l-a pri
mit pe ministrul marocan de ex
terne, Abdellatif Filali, care i-a 
prezentat un mesai din partea re
gelui Hassan al II-lea in legătură 
cu evoluția relațiilor bilaterale, 
întrevederea a prilejuit, de aseme
nea, discutarea unor probleme ca 
privesc raporturile dintre țările 
maghrebiene.

ACORD. Reprezentanți ai R. D. 
Germane și Senatului BerlinuluiL

Autoritățile israeliene de ocupație 
continuă să blocheze cu blindate lo
calitățile și taberele de refugiați 
palestinieni din regiunile Nablus și 
El Khalil din Cisiordania. în inte
riorul localităților au loc percheziții 
și se operează arestări. In urma 
unor acțiuni similare au fost ares
tate 50 de persoane din taberele 
de refugiați palestinieni de lingă 
Ramallah. In sectorul Gaza, autori
tățile israeliene au hotărît „să izo
leze" toate stadioanele. terenurile 
sportive și cluburile pentru a îm
piedica orice adunări și manifestații 
ale tineretului palestinian. Ciocniri 
violente s-au produs între armată 
și demonstranți in localitățile Sarf- 
nia și Bekir de lingă Hebron. Ra
fa, Khan Younis. El Maghzi și El 
Chatee, anunță agenția M.E.N.

(Agerpres)
TUNIS 26 (Agerpres). — Secre

tarul general al Ligii Arabe. Chedli 
Klibi, a lansat un apel opiniei pu
blice Internaționale, țărilor membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate, cerindu-le să acționeze pen
tru salvarea populației arabe din 
teritoriile ocupate.

într-o declarație dată publicități! 
la Tunis. Chedli Klibi a arătat că 
în teritoriile arabe ocupate de Is
rael se înregistrează o nouă escala
dare a represiunii împotriva popu
lației palestiniene, precizind că au
toritățile israeliene au transformat 

, Cisiordania și Gaza intr-o enormă 
tabără de detenție, informează 
agenția KUNA.

CAIRO 20 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității la Cairo, 
Organizația de Solidaritate a Po
poarelor Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.) 
își exprimă Îngrijorarea față de es
caladarea încordării și represiunilor 
autorităților israeliene din teritoriile 
arabe ocupate Cisiordania și Gaza. 
Documentul cheamă organizațiile in
ternaționale să se pronunțe îti spri
jinul respectării drepturilor legitime 
ale poporului palestinian și să cea
ră Israelului Încetarea acțiunilor re
presive.

Pe de altă parte, comunicatul men
ționează că. in anul 1988, nu s-a În
registrat o creștere efectivă a expor
tului cehoslovac, tn primul rînd în 
domeniul construcțiilor de mașini. In 
pofida unor rezultate pozitive — pre
cizează C.T.K. —, problema funda
mentală a economiei cehoslovace ră- 
mîne nivelul scăzut al introducerii în 
producție a realizărilor tehnico- 
științifice.

de nealiniere trebuie să le acorde cea 
mai mare atenție in viitor, relevă 
agenția Taniug:

Robert Mugabe a avut, de aseme
nea, o Întrevedere cu Stipe Șuvar, 
președintele Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, în 
cursul căreia au fost abordate aspec
te ale colaborării dintre U.C.I. șl 
Uniunea Națională Africană din Zim
babwe.

o serie Întreagă de date statistice. 
Astfel, tn ultimii 20 de ani numărul 
celor care trăiesc In sărăcie din rîn- 
dul familiilor de negri a crescut la 
700 000. Nivelul șomajului in rindul 
populației de culoare a fost in 1988 
de 12 la «ută, ceea ce înseamnă de 
două ori mai mult decît in 1969. 
Anul trecut, 1,7 milioane de ameri
cani de culoare apți de lucru nu au 
avut un loc de muncă.

occidental au semnat, la Berlin, 
un acord cu privire la dezvoltarea 
transporturilor feroviare de măr
furi șl construirea de către R.D.G. 
de noi obiective de profil in Ber
linul occidental, informează agen
ția A.D.N.

NUMIRE. Președintele Finlandei, 
Mauno Koivisto, l-a numit în func
ția de viceprim-ministru și minis
tru de externe pe Pertti Paasio, 
președintele Partidului Social-De
mocrat din Finlanda. EI ii succede 
lui Kalevi Sorsa. care și-a prezen
tat demisia din aceste funcții.

CONVORBIRI. Tariq Aziz, vice
premier și ministru de externe al 
Irakului, care întreprinde o vizită 
oficială la Roma, a avut convor
biri cu ministrul Italian al aface
rilor externe, Giulio Andreotti. 
Agenția I.N.A. informează că in
terlocutorii au abordat relațiile de 
cooperare dintre cele două țări, cu 
prioritate posibilitățile de extin
dere a acestora. De asemenea, a 
fost examinată evoluția situației 
din zona Golfului.

sociale, agenția 
printre revendi- 

muncii se află 
și a salariilor 

i de măsuri efi- 
i combaterii șo-

NEGOCIERILE dintre guvern șl 
principalele organizații sindicale 
din Spania «-au încheiat fără re
zultate. Informînd despre faptul că 
este pentru a treia oară in cursul 
acestei luni cind nu s-a reușit să 
se ajungă la un acord în cele mai 
vitale probleme i 
T.A.S.S. relevă că 
cările oamenilor 
sporirea pensiilor 
minime, adoptarea 
ciente în vederea 
majului.

HOTARlRE. Parlamentul Repu
blicii Zimbabwe a adoptat hotă- 
rîrea cu privire la prelungirea stă
rii de urgență eu încă șase luni in 

păcii in America Centrală
SAN JOSE 26 (Agerpres). — Pre

ședintele costarican, Oscâr Arias, 
l-a primit pe ministrul mexican al 
relațiilor externe. Fernando Solana, 
sosit într-o vizită la San Jose. a 
doua etapă a unui turneu tn Ameri
ca Centrală — informează agenția 
I.P.S. Șefului statului costarican i-a 
fost înminat un mesaj din partea 
președintelui Mexicului. Carlos Sa
linas de Gortari. privind impor
tanta pe care tara sa o acordă în
tăririi relațiilor politice si economi
ce cu America Centrală și instau
rării păcii în această zonă.

într-o declarație făcută la Ciudad 
de Guatemala — prima etană a 
turneului său — ministrul mexican 
a arătat că politica externă a tării 
sale este orientată spre sprijinirea 
inițiativelor centroamericanilor în
șiși vizind solutionarea problemelor 
din zonă — transmite agenția 
Notimex. El a subliniat că Mexi
cul dorește instaurarea unui climat 
real de pace în America Centrală, 
factor indispensabil redresării eco
nomice a statelor din regiune.

„Este necesară 
revitalizarea dialogului 

Nord-Sud“
O declarație a ministrului 

ecuadorian de externe
QUITO 26 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Quito. minis
trul ecuadorian al relațiilor externe. 
Diego Cordovez, s-a pronunțat pen
tru revitalizarea dialogului Nord- 
Sud intre țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial și cele in curs 
de dezvoltare — relatează agenția 
Prensa Latina. El a evidențiat ne
cesitatea abordării in spirit nou a 
problematicii datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare și tre
cerii la măsuri concrete de solu
ționare a ei.

în context, ministrul ecuadorian 
de externe a relevat importanta in
tensificării cooperării interlattno- 
americane.

•
TOKIO 26 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei conferințe de presă des
fășurate la Tokio, președintele Băn
cii Africane de Dezvoltare (B.A.D.). 
Babacar N’Diaye, a subliniat că di
feritele inițiative sau propuneri ale 
țărilor bogate pentru a se face fată 
datoriilor lumii a treia „nu tra
tează fondul problemei". De aseme
nea. el a arătat că programul preco
nizat de conferința țărilor celor 
mai industrializate de la Toronto 
privind sprijinirea țărilor celor mai 
sărace in legătură cu datoriile ex
terne nu este in măsură să dea an 
răspuns viabil . problemei cruciala 
reprezentate da dobînzîla la dato
riile externe. .

Peru respinge condițiile 

Fondului Monetar 

Internațional

LIMA 26 (Agerpres). — Importan
ta personalități politice peruane au 
respins exigențele Fondului Monetar 
internațional (F.M.I.) pentru nor
malizarea relațiilor cu acest orga
nism și obținerea dreptului la vii
toare credite — relevă agenția Pren
sa Latina. In declarații făcuta pre
sei, primul-ministru Armando Vil
lanueva a afirmat că țara sa nu va 
plăti datoria externă, calculată la 
16 miliarde de dolari, cu dobinzi 
foarte mari. Ministrul economiei, 
Carlos Rivas Davila, a arătat că po
litica F.M.I. aduce prejudicii țării 
pe plan economico-social.

După cum se știe, guvernul pe
ruan alocă pentru plata datoriei ex
terne numai 10 la sută din venitu
rile obținute din exporturi.

1întreaga țară. După cum a subli
niat ministrul zimbabwean de in
terne, Moven Mahachl, decizia este 
impusă de necesitatea combaterii 
actelor de terorism la care se de
dau bandele mișcării contrarevolu
ționare mozambicane M.N.R., sub
venționată de regimul rasist din 
Africa de Sud, care atacă și loca
litățile neapărate din Zimbabwe, 
în scopul destabilizării situației 
din tară — anunjă agenția Ziana.

DECLARAȚIE. Partidul de Cen
tru din Suedia s-a pronunțat îm
potriva intrării acestei țări in Pia
ța comună. Intr-o declarație dată 
publicității la Stockholm, citată da 
agenția Taniug, centriștii suedezi 
apreciază că apropierea Suediei de 
C.E.E. ar putea afecta relațiile ei 
cu alte organizații internaționale, 
precum și statutul de neutralitate 
și dezvoltarea țării.

ÎNTILNIRE. La Havana s-au tn
cheiat lucrările intilnirii interame- 
ricane a juriștilor consacrate drep
tului muncii și securității sociale. 
Participanții au subliniat rolul a- 
gravant al datoriei externe asupra 
sporirii șomajului în țările latino- 
americane și au atras atenția asu
pra necesității adoptării unor mă
suri economice destinate creării 
de noi locuri de muncă.

APEL. La o conferință de presă, 
ministrul britanic pentru mediul 
Înconjurător, Nicholas Ridley a 
lansat un apel la unirea eforturi
lor in lupta pentru protejarea me
diului, in primul rînd pentru men
ținerea stratului de ozon și împo
triva „efectului de seră". El a ară
tat că 
biectiv 
tarea 
legale.

pentru realizarea acestui <>- 
trebuie utilizate atît cerce- 
științifică, cit șl măsurile

GREVA. Controlorii de zbor de Ia I 
aeroporturile italiene au partici
pat la o grevă de 24 de ore, reven- 
dicînd îmbunătățirea condițiilor I 
de muncă și viață. După cum 
transmite agenția A.N.S.A., au fost I 
suspendate numeroase zboruri de 
pe liniile interne șt internaționale^
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
eminentă personalitate politică a vieții internaționale.

promotor neobosit al idealurilor supreme ale popoarelor
Expresie a interesului larg față de acțiunile și inițiativele șefului statului

român pentru soluționarea problemelor cardinale ale contemporaneității

FRANȚA A APĂRUT LUCRAREA:

ROMANIA: 0 POLITICĂ EXTERNĂ INDEPENDENTĂ*
PARIS 26 (Agerpres). — La Paris a Ieșit de sub tipar lucrarea 

„România : O politică externă independentă", a scriitorului și publi
cistului N. Asfoura, care prezintă principalele opțiuni 
țării noastre în acest domeniu, concepția novatoare 
Nicolae Ceaușescu și propunerile sale constructive 
narea problemelor cardinale ce confruntă umanitatea.

Publicată în condiții grafice deosebite, cartea — 
tura „E. C. R. Editions" — evidențiază contribuția șefului statului român 
la cauza înțelegerii, cooperării și păcii internaționale. Lucrarea este 

președintelui României.

și inițiative ale 
a președintelui 
pentru soluțio-

apărută tn edi-

kwoțită de un portret în culori al

în prefața la carte, autorul men
ționează că și-a propus să prezinte 
publicului de limbă franceză opțiu
nile fundamentale și căile de acțiu
ne ale politicii externe a României 
de azi și să desprindă semnificațiile 
acesteia In contextul situației poli
tice mondiale actuale. Se eviden
țiază, Îndeosebi, ideile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, propunerile 
României cu privire la soluționarea 
unor probleme stringente cum sînt 
dezarmarea, securitatea și coopera
rea în Europa, conflictele regionale, 
lichidarea colonialismului și a sub
dezvoltării, problemele sociale și 
umanitare, democratizarea relațiilor 
internaționale. Autorul subliniază că 
independența națională a constituit 
întotdeauna o opțiune fundamentală 
a românilor.

Tocmai pe această‘idee de inde
pendență — care revine de-a lungul 
secolelor ca un laitmotiv — poporul 
român și-a grefat libertatea so
cială și națională, unitatea națio
nală In dreptate, pacea și prospe
ritatea — arată autorul.

în prefață sînt amintite apoi ma
rile momente ale istoriei români
lor, evidențiindu-se voința de păs
trare a identității naționale, de asi
gurare a independenței și libertății 
de-a lungul secolelor. O aten
ție deosebită este acordată revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944. Se subliniază, 
totodată, că începînd din 1965 Româ
nia duce ,jo politică activă de pace 
și cooperare internațională, deschi- 
zind un> amplu dialog cu Imensa 
majoritate a țărilor lumii.

Structurată în cinci capitole tema
tice, cartea prezintă detaliat princi
piile pe care se bazează politica ex
ternă a României, acțiunile și ini
țiativele țării noastre, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu în proble
mele fundamentale ale vieții inter
naționale contemporane. Se relevă 
insistența cu care șeful statului 
român pune accentul pe importanța 
principiilor dreptului internațio
nal, a aplicării lor stricte în 
viața mondială, dat fiind faptul 
că, potrivit concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu, esența acestui 
ansamblu de principii constă în a 
face să se respecte dreptul sacru, 
inalienabil al fiecărui popor de a 
dispune liber de propriul său destin, 
de a-și alege independent calea de 
dezvoltare social-politică în măsură 
să răspundă cel mai bine voinței și 
aspirațiilor sale vitale.

Lucrarea reliefează punctul da 
vedere românesc față de marile pro
bleme internaționale, un loc aparte 
ocupîndu-1 dezarmarea. Autorul evi
dențiază faptul că poziția Româ
niei pornește de la constatarea 
fundamentală că actuala eră nuclea
ră a schimbat din temelie modul de 
a vedea și a trata problemele răz
boiului și ale păcii. în acest cadru, 
sînt amintite o serie de importante 
inițiative românești, punîndu-se ac
centul pe înfăptuirea dezarmării în 
strînsă legătură cu o politică gene
rală, menită să elimine din viața 
internațională folosirea forței și a 
amenințării cu forța, pe rele
varea relației dezarmare-dezvol-

tare și transferarea fondurilor re
zultate din dezarmare spre obiec
tive social-economice, în primul 
rînd In folosul țărilor în curs de 
dezvoltare, pe participarea tuturor 
statelor, indiferent de mărime și de 
potențial militar, la negocierile care 
privesc interesele lor legitime de 
securitate, pe mobilizarea opiniei 
publice in favoarea dezarmării.

Problema securității și cooperării 
tn Europa ocupă, la rîridul ei, un loc 
important în lucrare. Referitor la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, se evidențiază 
concepția logică și realistă a 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în viziunea că
ruia securitatea europeană se con
stituie într-un sistem de angaja
mente clare și precise, liber accep
tate de toate statele și însoțite de 
măsuri concrete, care să poată oferi 
tuturor țărilor garanția de a fi la 
adăpost de orice act de agresiune, 
de a se dezvolta liber, potrivit in
tereselor și voinței proprii, și de 
a putea coopera fără nici un fel de 
obstacol, respectîndu-se principiile 
fundamentale ale dreptului inter
național.

în același timp, sînt prezentate 
punctele de vedere șl inițiativele 
României, ale preșe dintelui 
Nicolae Ceaușescu în vederea insti
tuirii unui dialog multilateral în 
Balcani.

Un Întreg capitol este consacrat 
opțiunilor și pozițiilor Partidului 
Comunist Român In cadrul mișcă-*  
rii comuniste și muncitorești inter
naționale. Se subliniază astfel 
importanța acordată necesității ca 
raporturile dintre partidele comu
niste și muncitorești să fie guver
nate de principiile independenței, 
autonomiei și egalității în drepturi 
a tuturor partidelor, neamestecului 
în treburile lor interne, respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora independent linia politică, 
tactica și strategia, aplicînd ade
vărurile generale ale marxismului 
la condițiile concrete în care își 
desfășoară activitatea, întrajuto
rării între partide, bazată pe stimă 
și 
la 
că

respect reciproc. Ca o concluzie 
acest capitol este reliefat faptul 
evoluția relațiilor dintre partide 

în cadrul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale a con
firmat temeinicia opțiunilor Parti
dului Comunist Român; comuniștii 
români — se arată — au astăzi sa
tisfacția de a vedea că tezele lor 
se bucură de o largă audiență și că 
ele au fost consfințite ca fiind sin
gura linie justă de comportare po
litică.

Capitolul final prezintă concluzii 
ale autorului cu privire la politica 
internațională a României contem
porane, subliniindu-se că, în cazul 
unei personalități puternice și ori
ginale cum este președintele 
Nicolae Ceaușescu, creatorul unei 
politici și politica Însăși nu pot fi 
separate, formînd un tot, calitățile 
unuia regăsindu-se In trăsăturile 
celeilalte, ca o amprentă de 
neșters. Personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu — se relevă 
—, Ideile și activitatea sa politică

Concepție științifică, analiză realistă,
clarvăzătoare asupra evoluțiilor

și tendințelor de pe arena mondială
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INDEPENDANTE

se identifică cu 
politica externă a 
României.

întregul edificiu 
de politică inter
națională a Româ
niei — relevă au
torul cărții — se 
bazează pe o e- 
xaminare lucidă și 
aprofundată a re
lațiilor contem
porane.

Raportul de for
țe existent in 
lume face obiectul 
unei interpretări 
dialectice mar
xiste, care n-are 
nimic dogmatic și 
pe care p re
ședințele 
Nicolae Ceaușescu 
o folosește ca pe 
o metodă în activi
tatea sa politică. 
Aplicînd legile ge
nerale ale mate
rialismului Istoric 
la condițiile speci
fice și la etapa ac
tuală a dezvoltării 
omenirii, gindirea 
șefului statului ro
mân este deschisă 
noului. Cercetarea 
atentă pe care o 
face fenomenelor 
îi permite să dis- 
cearnă viitoruL
Denunțlnd absurditatea cursei înar
mărilor sau a neocolonialismulul, 
generator de mizerie pentru țările 
sărace, președintele 
Nicolae Ceaușescu este animat de*  
un umanism revoluționar, temelie 
a încrederii in victoria finală a 
forțelor sociale ce luptă pentru 
pacea și securitatea internațională, 
pentru libertatea și prosperitatea 
națiunilor.

Autorul evidențiază faptul că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat politicii internaționale a Româ
niei un profil deosebit, ea o' trăsă
tură fundamentală șl de neînlocuit 
regăsindu-se ideea de independen
ță națională ; o independență con
cepută într-o lume din ce în ce 
mal supusă interdependențelor. Au
torul arată, de asemenea, că forța 
dreptului, care trebuie să triumfe 
asupra dreptului forței, este o for
mulă ce rezumă bine concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
mereu preocupat de a așeza rela
țiile dintre națiuni pe baze noi, 
echitabile șl democratice, 
respectare a principiilor In rela
țiile României cu orice „.„1___
explică comportamentul el politic 
general.

Dacă latura relațiilor cu alte sta
te, a politicii sale externe a permis 
Rorgâniei să se bucure in majori
tatea țărilor lumii de o audiență șl 
de un prestigiu semnificative — 
scrie autorul cărții — se cuvine să 
relevăm rolul important pe care 
această țară n-a încetat să-1 joace 
de peste douăzeci de ani în foru
rile internaționale multilaterale. 
Există într-adevăr puține țâri mij
locii care să fi abordat In Europa 
sau tn altă parte a lumii, cu atîta 
perseverență, toate marile proble
me — de la dezarmare la ecologie 
— care se pun in prezent comuni
tății internaționale. Președintele 
Nidolae Ceaușescu le-a abordat cu 
un interes egal, a propus soluții, a 
avut inițiative, revenind la aceste 
probleme de fiecare dată cînd con
sidera oportun. Concepția sa poli
tică a dovedit că o țară ca Româ
nia nu trebuie să se limiteze la in-

Stricta
partener

terese locale șl că țările mici șl 
mijlocii, în general, au un cuvînt 
de spus în concertul națiunilor.

Cuprinzînd marile probleme ale 
viețn internaționale, demersul teo
retic, analizele și soluțiile 
conizate 
Nicolae 
deauna _ ____ .
litic, prezentat ca un imbold nece
sar oricărei soluții valabile. Pentru 
președintele României, problemele 
economice, politice, militare se gă
sesc într-un raport sigur de inter
dependență și se condiționează re
ciproc ; rezolvarea lor reclamă op
țiuni care sînt întotdeauna poli
tice.

Partizan al unei diplomații a pă
cii, președintele Nicolae Ceaușescu 

. o vede ca o diplomație deschisă, 
în care întîlnirile la cel mai înalt 
nivel au un rol stimulator, impor
tant, la care opinia publică inter
națională să poată avea cuvîntul 
ei de spus, căci, în gindirea con
ducătorului României, popoarele 
sînt acelea care reprezintă factorul 
hotărîtor al schimbărilor ce se ope
rează în politica mondială ; ele 
sînt acelea care dispun de forța 
necesară pentru a fi instaurată o 
politică nouă, democratică, aptă să 
asigure pacea lumii.

Cu un asemenea profil, rezultat 
din gindirea originală a președinte
lui Nicolae Ceaușescu — se araiă 
în încheiere —, politica externă 
românească s-a putut impune da 
la bun început prin curajul solu
țiilor, prin dinamismul și spiritul 
ei de continuitate, fiind o politică 
de anticipare, pe care realitățile 
nu încetează de a o consacra șl a 
o legitima în rîndul națiunilor lu
mii, fapt pentru care România 
poate, pe bună dreptate, să fie 
mîndră.

pre- 
de președintele 

Ceaușescu sînt întot- 
marcate de factorul po-

★
La festivitatea de prezentare a 

cărții „România : O politică ex
ternă independentă", desfășurată 
Ia Paris, au participat oameni po
litici, reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri, oameni de cultură și 
artă.

Concepția politică șl activitatea practică ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Inițiativele vizind edifi
carea păcii, înfăptuirea dezarmării, 
largi colaborări între toate statele,

realizarea unei 
rolul‘său funda-

mental în dezvoltarea multilaterală a României socia
liste continuă să fie evidențiate în articole publicate 
de ziare și reviste de peste hotare.

în articolul „Nicolae Ceaușescu 
— personalitate proeminentă a 
lumii contemporane", ziarul „MOR
NING NEWS", din Pakistan, rele
vă : De aproape un sfert de secol, 
pe scena politică internațională, 
printre conducătorii de frunte, ac
ționează ilustrul om de stat al 
României moderne, președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
caracterizată printr-o viziune pro
gresistă, științifică, plină de vigoa
re și dinamism. O energie uimitoa
re, clarviziune și încredere în pu
terea creatoare a poporului au im
pulsionat puternic dezvoltarea eco
nomico-socială, politică și culturală 
a României în ultimii 24 de ani.

Strîns legată de politica internă 
și ca o expresie a acesteia — arată 
ziarul — politica externă promova
tă de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a distins prin 
curaj, dinamism, deschiderea largă 
In ce privește analiza și înțele
gerea realităților și tendințelor 
dezvoltării contemporane, prin 
participarea activă la reglemen
tarea marilor probleme ale lumii 
contemporane, printr-o largă cola
borare cu toate statele, indiferent 
de sistemul lor social.

Gindirea teoretică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu referitoare la 
problemele politice mondiale, la 
prezentul și viitorul întregii ome
niri — continuă ziarul —: este ca
racterizată de o analiză profundă șl 
lucidă, de umanism, de soluții rea
liste, expresia spiritului de drep
tate și egalitate care trebuie să gu
verneze relațiile internaționale. De 
mai bine de două decenii, președin
tele României militează consecvent 
și convingător pentru edificarea 
unei noi ordini politice și econo
mice internaționale, bazată pe res
pectarea neabătută a suveranității 
statelor, a intereselor tuturor po
poarelor, pe necesitatea destinderii, 
dezarmării și păcii, a eliminării 
gravelor inegalități existente astăzi 
în lume, pe renunțarea la politica 
de război, forță și dictat. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este un 
mare prieten al țărilor nealiniate, 
al popoarelor care s-au eliberat de 
jugul colonial.

Personalitatea proeminentă a șe
fului statului ''român — relevă 
„Morning News" în încheiere — do- 
bîndește noi valențe prin confir
marea adusă de faptele de viață, 
prin justețea ideilor sale cu pri
vire la gravele probleme ce con
fruntă astăzi omenirea, prin con- 
secveyța^politicii externe a Româ
niei, a președintelui său — un va
loros partener la masa tratativelor, 
cu o bogată experiență politică și 
diplomatică, plin de inițiativă și 
disponibilitate în relațiile interna
ționale, un luptător ferm pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Edificiul activității Internationale 
a României esto construit pe funda
mentele solide ale conceptului ști
ințific elaborat de președintele 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea unei abordări noi a proble
melor mondiale. Șeful statului ro
mân a promovat și continuă să 
promoveze politica de dialog ca 
unica modalitate sigură de apro
piere și înțelegere între popoare, 
tocmai de aici decurgînd am
ploarea relațiilor României cu ță
rile socialiste, cu cele în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu statele 
capitaliste dezvoltate — relevă, în
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articolul intitulat „Mesajul uma
nist al politicii externe a Româ
niei", publicația „LA REVUE DU 
LIBAN".

In cei 24 de ani de cînd se află 
In fruntea țării, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut dialoguri 
rodnice cu numeroși șefi de stat și 
de guvern de pe toate continen
tele, cu aceste ocazii fiind semnate 
peste 400 de tratate de prietenie și 
colaborare, declarații solemne, de
clarații sau comunicate comune șl 
convenite peste 550 de alte docu
mente privind cooperarea economi-

Manifestări omagiale peste hotare cu prilejul aniversării zilei de naștere
și îndelungatei activități revoluționare ale președintelui României

Aniversării zilei de naștere și îndelungatei activități revoluționare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ii sint consacrate peste hotare manifestări 
in cadrul cărora este omagiată personalitatea președintelui României, 
evidentiindu-se inițiativele și acțiunile sale privind soluționarea proble
melor fundamentale ale omenirii, marile infăptuiri ale poporului nostru 
în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.

BEIJING 26 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor dedicate la 
Beijing evenimentului, a avut loc, 
sub egida Societății chineze de is
torie a relațiilor internaționale, o 
sesiune de comunicări științifice. 
Rectorul Institutului de relații in
ternaționale, Zhang Shu, a relevat 
că sesiunea reprezintă un omagiu 
adus de specialiștii chinezi în ști
ințe politice conducătorului de 
partid și de stat al României, emi
nentă personalitate politică a lu
mii contemporane.

Au fost prezentate comunicări 
științifice de către Lu Yi, secre
tarul general al Societății chi
neze de istorie a relațiilor Inter
naționale, președinte al Asociației 
chineze pentru Națiunile Unite, 
Kang Chunlin, cercetător principal 
la Institutul de Istorie universală 
al Academiei de științe sociale, 
Ma Jun, directoarea Institutului de 
drept internațional, președintele 
Societății chineze de drept inter
național. .

A luat cuvîntul,' 3e asemenea, 
ambasadorul României la Beijing.

în intervenții, vorbitorii s-au re
ferit la principalele etape parcurse 
de România pe calea înfăptuirii 
revoluției socialiste, a edificării 
noii orînduiri. S-a subliniat că în 
edificarea socialismului poporul 
român aplică cu succes legitățile 
generale ale socialismului științific 
la condițiile specifice României.

Au fost evocate cu căldu
ră întîlnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
de partid și de stat ai Chinei, re- 
levindu-se relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări.

BELGRAD 26 (Agerpres). — La 
Belgrad, în cadrul unei manifes
tări omagiale, a fost reliefată im
portanța celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.. care a deschis in 
România o epocă de mari realizări 
și înnoiri pe toate planurile. S-a 
evidențiat că viața a validat pe 
deplin noul curs de dezvoltare a 
țării, elaborat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, a confirmat 
justețea strategiei partidului, a 
liniei sale politice generale.

La adresa operei și activității to
varășului Nicolae Ceaușescu au 
fost făcute, cu prilejul manifes
tării omagiale, aprecieri elogioase, 
subliniindu-se realizările poporu
lui român în construcția socialistă.

Au fost prezentate o expoziție 
documentară de fotografii înfăți- 
șînd aspecte din viața și activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și o expoziție, de carte cu- 
prinzînd lucrări politice și filozo
fice ale președintelui României.

Au participat adjuncți ai secre
tarului federal pentru afacerile ex
terne, adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al U.C.I., generali și ofițeri 
superiori, membri ai conducerii 
unor organizații sociale și obștești, 
oameni de știință și cultură, șefi 
de misiuni diplomatice, ziariști.

ANKARA 26 (Agerpres). — Per
sonalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tezele, ideile și 
aprecierile sale referitoare la isto
ria milenară a poporului nostru, 
marile înfăptuiri în dezvoltarea 
economică și socială a României, 
cu deosebire cele ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", politica exter
nă de pace și colaborare promo-

vată de partidul și statul nostru 
au fost prezentate în cadrul unei 
manifestări festive omagiale care a 
avut loc la Ankara.

O expoziție de carte social-poli
tică a situat la loc de frunte opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și volume apărute în 
diferite țări ale lumii consacrate 
personalității și activității pre
ședintelui României.

A fost prezentată, de asemenea, 
O gală de filme documentare ilus
trând realizările obținute de po
porul român, cu deosebire de cînd 
în fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au participat membri ai parla
mentului turc, reprezentanți ai 
M.A.E. șl Ministerului Culturii, 
rectorii Universității Ankara și 
Universității tehnice a Orientului 
Mijlociu, profesori universitari, 
conducători ai unor companii co
merciale, reprezentanți ai principa
lelor agenții de presă, ai televiziu
nii și marilor cotidiane, un 
numeros public.

VIENA 
Viena s-a 
Asociației 
României 
tare omagială.

In alocuțiunile rostite de pre-

26 (Agerpres). — La 
desfășurat, sub auspiciile 

„Unirea — Prietenii 
în Austria", o manifes-

ședințele asociației și de alți parti
cipant! au fost evidențiate con
tribuția de seamă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
valoroasele inițiative ale conducă
torului statului nostru vizind elibe
rarea omenirii de pericolul nuclear, 
asigurarea păcii, a dreptului la 
viață al popoarelor.

In cadrul manifestării a fost 
deschisă o expoziție de carte 
cuprinzînd volume din opera secre
tarului general al partidului. De 
asemenea, au fost expuse lucrări 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

în încheierea manifestării a fost 
prezentat un program cultural.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — în 
orașul belgian Anvers a fost orga
nizată o expoziție dedicată eveni
mentului, în care au fost înfățișate 
prin imagini reprezentative marile 
realizări obținute de poporul român 
In anii edificării socialismului.

Cu acest prilej s-a relevat con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
economico-socială a României, la 
transformările revoluționare din 
societatea românească.

S-au relevat, de asemenea, inițiati
vele tovarășului Nicolae Ceaușescu

pe plan internațional, pentru ex
tinderea și dezvoltarea relațiilor 
României cu toate statele, indife
rent de sistemul social, pentru 
rezolvarea problemelor majore ale 
lumii contemporane.

Intr-o altă localitate belgiană, 
Willebroek, a avut loc o întîlnire 
cu membri și simpatizanți ai Aso
ciației culturale „Dacia". Cu 
această ocazie a fost sub
liniat rolul hotărâtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ridicarea so
cietății românești pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație. S-au 
relevat, de asemenea, acțiunile 
Întreprinse de președintele Româ
niei pentru respectarea noilor prin
cipii în relațiile internaționale, 
pentru realizarea unei lumi mai 
bune șl mai drepte, a cooperării și 
păcii.

TOKIO 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării zilei de naștere șl 
îndelungatei activități revoluționare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Biblioteca centrală din Tokio 
s-a deschis o expoziție omagială 
de carte.

Sînt expuse lucrări din opera 
teoretică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu editate în limba 
japoneză și în limbi de circulație 
internațională.

că, culturală și In alte domenii da 
interes comun — arată revista.

Pornind de la faptul că imensele 
arsenale militare pun în pericol 
însăși existența vieții pe planeta 
noastră, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au fost printre 
primii care au acționat direct în 
scopul salvării omenirii de la un 
cataclism nuclear, lansind idei și 
luind inițiative, chemînd șefii de 
stat și de guvern, forțele iubi
toare de pace de pretutindem la 
concertarea eforturilor pentru’ ca 
rațiunea să triumfe. România — se 
subliniază tn articol — s-a pro
nunțat și continuă să se pronunțe 
pentru realizarea unui program 
complex de dezarmare, al cărui 
punct central este eliminarea ar
mamentelor nucleare și care cu
prinde în același timp măsuri de 
reducere a armelor convenționale, a 
efectivelor și bugetelor militare.

România — se relevă, în conti
nuare — se pronunță pentru eli
minarea armamentelor nucleare, 
atît din Europa, cît și din lumea 
întreagă. Foarte actuale sînt și 
propunerile României privind crea
rea zonelor de pace și colaborare, 
fără arme nucleare și chimice, în 
Balcani, în nordul și centrul Eu
ropei, in alte zone.

O altă idee care și-a dovedit 
. justețea în viața internațională 
este aceea a necesității de a se stopa 
orice conflict militar și de a se re
zolva toate problemele litigioase 
dintre state pe căi pașnice, nego
ciate. In 1987, cea de-a 40-a sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat în unanimitate Apelul 
solemn către statele aflate In con
flict de încetare fără întîrziere a 
acțiunilor armate și de soluționare 
a problemelor dintre ele pe calea 
tratativelor, document inițiat de 
România.

Propunerile României vizind in
staurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, necesitatea re
glementării problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare, accesul tuturor țărilor la 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne și lichidarea oricăror bariere 
discriminatorii în calea comerțului 
internațional se bucură, de ase
menea, de o înaltă apreciere pe 
plan mondial — evidențiază în' în
cheiere revista libaneză.
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