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Ctitorul României socialiste moderne
La mulți ani, ctitor al 

României noi I La mulți ani, 
personalitate marcantă a 
istoriei contemporane I Co
muniștii, oamenii muncii 
Fiunedoreni, împreună cu 
întreaga națiune, vă aduc 
azi gînd de aleasă cinstire 
și recunoștință, adresin- 
du-vă cordiale urări de 
viață îndelungată în sănă
tate și putere de muncă 
întru fericirea și prosperita
tea României socialiste.

Pentru întregul nostru 
popor numele dumneavoas
tră este legat de toate 
marile înfăptuiri ale țării, 
de durabila ctitorie pe ca
re ați înălțat-o pentru azi 
și pentru mîine, spre mîn- 
dria și bunăstarea națiunii. 
Numele dumneavoastră în
seamnă azi Unire, înseam
nă Unitate, înseamnă Co
munism.

Născut în anul Marii 
Uniri de la 1918, și în miez 
de ianuarie, cînd țara înal
ță gînd de slavă înainta
șilor ce-au făptuit statul 
național român de la 
1859, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a desăvîrșit, prin 
cele peste cinci decenii de 
activitate revoluționară, mă
rețul ideal al Unirii și uni
tatea întregului popor în 
jurul partidului.

îmbogățind, sub faldu
rile tricolore și roșii, moș
tenirea de aur a poporu
lui — LUPTA, moștenirea 
fără de preț — UNITATEA, 
moștenirea fără de egal — 

BIRUINȚA, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu însuflețește cu 
înțelepciunea cuvîntului și 
competența faptei urcușul

națiunii pe drumul împlini
rilor socialiste.

Cei aproape 20 ani de 
cînd se află în fruntea 
partidului și statului au fost
— spre mîndria fiilor țării
- anii cei mai rodnici și 
bogați în înfăptuiri din în
treaga existență a Româ
niei. Epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea — ale 
cărui orientări poartă ne
mijlocit pecetea gîndi- 
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a acțiunii sale 
cutezătoare, pătrunse de o 
înaltă răspundere pentru 
destinele țării - a adus un 
spirit profund înnoitor în 
toate domeniile construc
ției socialiste, determinînd 
prefaceri revoluționare pe 
întreaga vatră românească.

La temelia ctitoriei de 
azi a țării se află orienta
rea pe cere secretarul ge
neral al partidului a asigu- 
rat-o privind dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de 
producție, crearea unei pu
ternice baze tehnico-mate- 
riale - ca o condiție esen
țială a lichidării înapoie
rii economice și sociale, ca 
un factor determinant al 
progresului țării. Pe baza 
acestei orientări, România 
și-a creat o industrie pu
ternică, modernă, o agri
cultură socialistă în plină 
dezvoltare, s-a asigurat pro
gresul armonios al tuturor 
ramurilor economiei națio
nale, creșterea avuției so
cialiste. Dacă nu ar fi pro
movat cu consecvență și 
hotărîre această politică 
de industrializare ar fi fost 
greu să se asigure azi -

cînd și țara noastră re
simte acut urmările crizei 
economice mondiale - dez
voltarea armonioasă a țării.

La un asemenea ceas a- 
niversar este un prilej de 
mîndrie de a sublinia o- 
rientarea pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu o 
dă științei, învățămîntului 
și culturii, pentru lărgirea 
continuă a orizontului de 
pregătire tehnică și spi
rituală a poporului. Festi
valul național al muncii și 
creației socialiste „Cîntarea 
României", organizat și des
fășurat din inițiativa cîrma- 
ciului țării, s-a transformat 
într-o apreciată mișcare 
cultural-educativă de masă, 
ce asigură o amplă desfă
șurare a geniului creator 
al poporului.

in dimensiunea biruin
ței țării din anul 40 al li
bertății sale înscriem și 
preocuparea constantă a 
președintelui României pen
tru perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție și 
sociale, a organizării și 
conducerii societății. O or
ganizare care asigură o 
participare efectivă, nemij
locită a oamenilor muncii 
în actul conducerii, la exer
citarea atributelor de stă- 
pîni și făurari al propriilor 
destine. In dimensiunea bi
ruinței țârii de azi vedem 
însușirile dumneavoastră în 
rezolvarea problemei națio
nale în România, crearea 
condițiilor de deplină și 
reală egalitate între oame
nii muncii fără deosebire
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Plenara Comitetului județean de partid 
cu activul din agricultură

Ieri, la Deva, a avut loc 
plenara Comitetului jude
țean de partid cu activul 
din agricultură, la care au 
participat membrii Comi
tetului județean de partid 
și ai comisiei de revizie, 
primii secretari și secreta
rii comitetelor de partid 
municipale, orășenești 
și comunale, președinții 
C.A.P., președinții coope
rativelor de producție, a- 
chiziții și desfacerea măr
furilor, activiști de partid 
și de stat, cadre de la 
organele agricole județene, 
conducători de întreprin
deri și instituții, țărani 
cooperatori și cu gospodă
rie particulară, fruntași la 
contractări și livrări de 
produse agroalimentare.

în cadrul ordinii de zi,

tovarășul Radu Bălan, 
prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara 
al P.C.R. a prezentat 
raportul privind rolul, 
semnificația și importanța 
deosebită a Progra
mului unic de creștere 
a producției agricole în 
gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari. De asemenea, 
au fost prezentate măsu
rile pentru aplicarea nea
bătută a prevederilor Pro
gramului unic.

Pe marginea materialelor 
au luat cuvîntul tovarășii: 
loan Aslău, Aurel Bulgă
rea, Moise Stroia, Vladimir 
Ștefan, Adam Moga, Victor 
Herbei, Maria Popa, loan

Dragotă, Rodica Prisecan, 
Corneliu Stîrcescu, Maria 
Oană, Dorina Ciucaș.

Materialele prezentate și 
participanții la dezbateri 
au dat o înaltă apreciere 
preocupării consecvente a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea continuă a a- 
griculturii noastre socialis
te, pentru creșterea mai 
puternică a producției ve
getale și animale în gos
podăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari, în vederea în
făptuirii importantelor o- 
biective stabilite de Con-
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EROUL PATRIEI
E vremea luminată de noi împliniri 
Dalbe ninsori sporesc peste pămînt. 
Prin suflet ale noastre calde iubiri 
Urcă bucuria-n doinitor cuvînt.

Clipa frumoasă ne trece pridvorul, 
In libertatea zilei trăim și sperăm. 
Ne cheamă Timpul, ne cheamă

Tricolorul 
Eroul patriei să-I Aniversăm.

Pentru cel ce ne-a deschis drum spre 
Urare și crez. Demnă, aleasă cinstire 

viitor. 
Patria-i grai de înaltă rostire 
La mulți Ani, Viteaz Conducător!

MIRON ȚIC

MÎNDRIE
Vouă vă spun, munților, 
fruntea lui are semeție 
mai multă !

Vouă vă spun, mărilor, 
mai multă nemărginire 
este în sufletul Iui !

Vouă vă spun, semenilor, 
Omul răspunzător 
de poporul lui 
în fața istoriei 
pe creste înfruntîndu-i valurile 
mai neclintit decît stînca, 
deschis totului, 
părinte ne este, 
frate și prieten !

IOAN RADU IGNA

Vernisajul expoziție omagiate 
„toi de mărețe împliniri"

Miercuri dimineața, a 
avut loc, la sala Dalles 
din Capitală, vernisajul ex
poziției „Ani de mărețe 
împliniri'^ organizată de 
Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste.

La vernisaj au partici
pat tovarășii Nicolae Con
stantin, Gheorghe Pană, 
Petru Enache, Ana Mure- 
șan, Ion Ursu, Nicu 
Ceaușescu, Ion Irimescu, 
președintele Uniunii Artiș
tilor Plastici.

Au luat parte, de ase
menea, cadre cu munci de 
răspundere pe linie de 
partid și de stat, oameni 
dc știință, artă și cultură, 
an numeros public.

Cuvîntul de deschidere a 
expoziției a fost rostit de 
tovarășa Suzana Gâdea,

membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste.

Cele 250 de lucrări pre
zente în expoziție, creați; 
ale unor prestigioși pictori, 
sculptori și graficieni din 
toate generațiile, ilus
trează un înalt nivel de 
realizare artistică, o tema
tică largă, demonstrînd a- 
tașamentul organic la rea
litățile patriei socialiste, 
interesul deosebit pentru 
viața și activitatea oame
nilor muncii, care consti
tuie izvoare vii, perene de 
inspirație pentru artiștii 
plastici. Asemenea întregu 
lui nostru popor, creatorii 
din acest domeniu urmea
ză cu încredere și dăruire

îndemnurile nobile ale se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, străduindu-se 
să realizeze opere demne 
de epoca măreață pe care 
o trăim. Martori și partici
pant la configurarea unei 
spiritualități proprii socie
tății noastre socialiste, 
asumîndu-și responsabilități 
civice în procesul elabo
rării unei arte de majoră 
semnificație, artiștii sur
prind prin lucrările lor 
evenimente Ia a căror 
desfășurare și-a adus con
tribuția fundamentală Parti
dul Comunist Român, în 
fruntea căruia se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporu-
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Concepție profund științifică, realistă asupra 
construcției socialismului în România

OBIECTIV FUNDAMENTAL - FĂURIREA
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 

DEZVOLTATE
Pentru secretarul general 

al partidului, tovarășul 
Ni col te Ceaușescu, socia
lismul ca treaptă superioară 
a progresului social stră
bate, și în condițiile Româ
niei, mai multe etape ne
cesare, fiecăreia corespun- 
zindu-i obiective specifice, 
totalizînd ansamblul proce
sului revoluționar.

Prin contribuția decisi
vă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Congresul al 
Xll-lea a elaborat ca o- 
biectiv fundamental al ac
tualei etape a făuririi so
cietății socialiste multilate-, 
ral dezvoltate, trecerea 
României în stadiul mediu 
de dezvoltare și realiza
rea unei noi calități a 
muncii și vieții in toate 
domeniile. Pe plan econo
mic acest obiectiv implică, 
între elementele de esență: 
afirmarea cu putere a re
voluției tehnico-științifice, 
dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și proporționa
lă a economiei, in primul 
rînd între ramurile de 
bază — industria și agri
cultura —, perfecționarea 
întregului sistem de relații 
de producție, în raport cu 
proporțiile și dimensiunile 
forțelor de producție, va
lorificarea la nivel cit 
mai înalt de eficiență e- 
conomică a acumulărilor, 
perfecționarea organizării 
și conducerii economico-so- 
ciale, modernizarea struc
turilor economiei națio
nale.

CONCEPȚIE ORIGINALA, DIALECTICĂ 
IN ABORDAREA PROCESELOR 

ECONOMICO-SOCIALE

Este unanim recunoscut 
faptul că întreaga operă 
teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se defi
nește printr-o linie adine 
creatoare șl originalitate, 
prin înalt spirit dialectic 
în abordarea problemelor 
fundamentale, teoretice și 
practice ale construcției 
socialiste, ea bazinlu-se 
pe cunoașterea și stăpîni- 
rea profundă a principiilor 
socialismului științific,' a' 
legilor generale ale con
strucției socialiste și co
muniste, precum și a reali
tăților țării noastre.
- în concepția partidului 
nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, socia
lismul științific nu este și 
nu poate fi o teorie închi
să, ci o gîndire închegată, 
fundamentată pe bazele 
Cunoașterii, unitară, aflată 
într-un permanent proces 
de devenire.

într-o astfel de abor
dare, partidul nostru, cu 
contribuția decisivă a se
cretarului său general, în 
perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea, a 
desfășurat o laborioasă ac
tivitate teoretică, îmbună
tățind tezaurul socialis
mului științific cu noi r-an- 
cepte, teze și concluzii.

Dincolo de exigențele de 
ordin general, cuprirfzind 
întreaga economie națio
nală, pentru detașamentele 
de muncitori, țărani și 
intelectuali din județul nos
tru cîteva Comandamente 
naționale au o rezonanță 
cu totul deosebită. Este 
vorba, în primul rînd, des
pre amplificarea fără pre
cedent a activității de dez
voltare a bazei naționale 
de materii prime și ener
getice — domenii in care 
Conferința Națională a 
partidului a elaborat pro
grame speciale. Evident că 
acestea se reflectă ca 
priorități absolute in acti
vitatea organizației jude
țene de partid, a organe
lor de partid și consiliilor 
oamenilor muncii din uni
tățile de cercetare, explo
rare și exploatare a căr
bunilor. minereurilor me
talifere și nemetalifere din 
Valea Jiului. Brad. Poiana 
Ruscăi etc„ precum și în 
cele producătoare de ener
gie electrică.

Programe similare se 
află in operă și in al» 
ramuri și subramuri : a- 
gricultură. siderurgie, chi
mie. construcția de mașini, 
precum și în cele econo
mice vizînd creșterea pro
ductivității muncii, apli
carea mecanismului efi
cienței economice, redu
cerea consumului de mun
că materializată și vie. pro
movarea progresului teh
nic.

izvorîte atît din practica 
socială proprie, cit și din 
experiența internațională, 
aplicîndu-le cu consecvență 
la condițiile și particulari
tățile României. în acest 
mod au fost elaborate te
zele și conceptele privitoa
re la societatea socialistă 
multilateral - dezvoltată, " 
România — țară socialistă 
in curs de dezvoltare, 'dia
lectica dintre stadiul me
diu de dezvoltare și noua 
calitate — ca să ne refe
rim doar la cîteva dintre 
ele —, teze ți concepte 
care se manifestă în pro
cesul constructiv ca o 
călăuză vie în acți ine, 
tnarmind partidul, orga
nele și organizațiile rale, 
întreaga națiune cu cunoaș
terea, însușirea și mobi
lizarea tuturor forțelor la 
înfăptuirea unor obiective 
precise, specifice etapelor 
revoluționare străbătute 
sau în curs de realizare.

Pornind de la cerințele 
etapei actuale de dezvolta
re a țării, precum și de la 
condițiile concrete în care 
se înfăptuiesc obiectivele 
adoptate, Congresul al 
Xll-lea și Conferința Na
țională au stabilit progra
me care să diminueze în 
măsură cît mai mare 
efectele crizei mondiale 

energetice și de materii 
prime, fundamentînd orien
tarea privind dezvoltarea 
bazei proprii de materii

MILITANT NEOBOSIT PENTRU AFIRMAREA 
UMANISMULUI REVOLUȚIONAR

Una dintre trăsăturile 
ce definesc elocvent per
sonalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu are în 
vedere înaltul său umanism 
revoluționar, pledoaria teo
retică și practică neobo
sită pentru crearea condi 
țiilor materiale și spiri
tuale manifestări: plenare 
a umanismului. In concep
ția sa. între soriairsn și 
umanism există un rapc-rt 
dialectic, bogat. și complex 
in conținut, sens și semnifi
cații. Prin natura sa. pnn 
esență. structură și finali
tate socialismul reprezintă 
una dintre cele mai reve
latoare expresii ale umanis
mului. este societatea oa
menilor muncii, făurită de 
oameni': muncii, in folosul 
lor.

Caracterul generos^ pro
fund umanist al socia
lismului se încarcă cu 
noi dimensiuni și prin fap
tul că acționează progra
matic nu numai pentru 
transformarea, amplifica
rea și modernizarea struc
turilor materiale ale so
cietății, ci și a formării 
omului însuși, un om de o 
mare bogăție morală, inte
lectuală și psihologica, un 
om al dreptății și adevă
rului, al binelui și hăr
niciei, al devotamentului, 
abnegației și răspunderii 
în toate împrejurării*.

O POLITICĂ EXTERNĂ CONSACRATĂ
SOLUȚIONĂRII MARILOR PROBLEME 

ALE CONTEMPORANEITĂȚII
Conducînd vasta operă 

constructivă socialistă, 
Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, a- 

In fața machetelor se conturează noi dimensiuni dezvoltării siderurgiei.

prime șî energetice, care 
incorporează, printr-o înal
tă solicitare, și efortul ju
dețului nostru.

Surprinzind asemenea 
valențe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că forma
rea omului nou. construc
tor conștient al celei mai 
drepte orânduiri sociale, 
constituie cea mai ma-e 
și mai complexă sarcină, 
cea ma: nobilă răspundere, 
îndatorirea revoluționară 
de onoare a partidului 
nostru comunist- Jn esen
ță. noi. comuniștii. ne 
propunem. de fapt, să 
venim — dacă se poate 
spune așa — în sprijinul 
naturii, care a sintetizat 
in om forma superioară 
de organizare a materiei, 
acționînd prin toate mij
loacele, pentru stimularea 
însușirilor celor mai no
bile ale acestuia, pentru 
dezvoltarea sensibilității 
sale, a dorinței și voinței 
de autodepășire, pentru 
amplificarea celor mai cu
tezătoare visuri ale sale de 
progres, dreptate și feri
cire".

Așadar, terenul fertil al 
afirmării depline a uma
nismului revoluționar, cu 
toate componentele sale, 
terenul formării și dezvol
tării personalității umane, 
îl formează socialismul, 
care a eliberat omul de 
exploatare, mizerie, sufe
rință și dezumanizare.

cordă o atenție specială 
evoluției vieții interna
ționale contemporane.

Problema cardinală a zi

lelor noastre o reprezintă 
menținerea și consolidarea 
păcii, sta'Dilității și încre
derii. stimularea forțelor 
care o pot asigura și o pot 
apăra. în apărarea păcii 
România, președintele țării, 
au inițiat un însemnat nu
măr de acțiuni, de o deo
sebită vigoare și actuali
tate. cu puternică rezo
nanță in întreaga lume.'

România a militat și mi
litează cu energie impre
sionantă pentru soluțio
narea și a altei probleme 
pe cît de vechi pe atât 
de grave, acute și com
plexe — lichidarea sub
dezvoltării. a decalajelor 
economico-sociale dintre 
țările bogate și sărace, 
agravate de manifestarea 
tendințelor și acțiunilor 
neocolonialiste. Acest pa
chet problematic formează 
agenda de lucru nu numai 
a O.N.U., ci și a altor 
organisme, în care Româ
nia are contribuții remar
cabile, cu convingerea că 
subdezvoltarea, cu ine
chitățile sale. a intrat 
în procesul lichidării ine
xorabile.

Cum este firesc, partidul 
nostru, secretarul său gene
ral. acordă o atenție spe
cială fenomenelor și eve
nimentelor ce se produc 
pe continentul european. 
Faptul este pe deplin jus
tificat dacă se are în ve
dere că, istoricește, conti
nentul nostru a fost teatrul 
atîtor războaie, dintre care 
ultimele două, mondiale, 
au produs distrugeri incal
culabile. Tocmai de aceea, 
problemele securității eu
ropene ca de altfel ale se
curității întregii lumi, au 
făcut și fac obiectul 
unor i-T>ortante inițiative 
și propuneri românești, 
care vizează dezarmarea, în 
primul rînd dezarmarea 
nucleară, statornicirea unui 
climat de pace, încredere 
și colaborare între popoare.

CORNEL ARMEANU

Moment din vizita 
tralei Riu Mare-Retezat.

Ctitorul Rom
(Urmare din pag. 1)

de naționalitate, de întă
rire a frăției tuturor celor 
ce contribuie cu mintea, cu 
brațul și cu inima la înflo
rirea societății.

E ziua în care aducem 
prețuire și modului în care 
acționați pentru întărirea 
și perfecționarea legalită
ții socialiste, pentru res
pectarea normelor de con
viețuire socială, ziua în 
care cinstim preocuparea 
constantă, răspunderea cu 
care asigurați întărirea con
tinuă a partidului, crește
rea rolului său conducător 
în întreaga operă de con
strucție socialistă a țării 
și srntem mîndri că astăzi 
avem un partid puternic, 
care acționează intr-o uni. 
tate de monolit, îndepli- 
nindu-și cu cinste misiunea 
istorică în transformarea 
revoluționară a țării.

Contribuția, strălucită la 
dezvoltarea teoriei revolu
ționare, analizele științifice
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« tierul barajului hidroeen-

Prin fapte, de muncă, omagiu conducătorului iubit

... moderne
cut în 
licțiile 
ttă și mo
re a lor, 
rul cu un 
ptru con- 
Iptă supe- 
pe ^con- 
PreoWpa- 
Irea revo- 
Lilor mun- 
prea con
te, mareo 
Isiune cu

le- 
din

□ tutu- 
i militant 
[■moi no- 
pțelegeret 
e între 
lopârareo

dreptului fundamental al 
oamenilor kt viață, la exis
tență liberă ți demnă.

Dar oare este un dome
niu al vieții noastre econo
mice, politice, sociale, cul
turale care să nu poarte 
pecetea înțelepciunii și cu
tezanței revoluționare a 
bărbatului aflat la cîrma 
patriei de aproape două 
decenii I A fost ușor, a fost 
greu ? Am răspunde: n-a 
fost deloc simplu, dar a 

>st deosebit de înălțător, 
t greu și de frumos. Căci 
astfel de ctitorie cum e 

t României socialiste, le- 
jată indestructibil de gîn- 
firea, acțiunea și neodihna 
elui din ti i bărbat al țării, 
seamnă înaltul examen 

clarviziunii și competen- 
revoluționarului ales de 

popor să-i‘ conducă desti
nele, să-i făurească viito
rul';

ta mulți ani, în sănătate 
și putOre de muncă, întru 

•mîndria și prosperitatea na
țiunii române !

ii, ffinerul de Onoare al țării, iubitul conducător al partidului și statului a trasat noi jaloane ale dezvoltării mineritului.

Țara, partidul, poporul își omagiază conducătorul, 
întreaga națiune își îndreaptă gîndurile și sentimen
tele de stimă și prețuire către. cel mai de seamă fiu 
al său, erou intre eroii neamului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la aniversarea a peste jumătate de secol 
de activitate revoluționară și a zilei sale de naștere.

Azi, la acest ceas de aleasă cinstire a omului din 
fruntea partidului și a țării, revoluționarul vizionar 
și patriot, care de aproape două decenii ne conduce 
cu strălucire și cutezanță destinele pe drumul progre
sului și prosperității, oamenii muncii hunedoreni — 
intr-o deplină unitate de gind și simțire cu întregul 
popor — aduc un cald omagiu conducătorului iubit, 
prin fapte de muncă remarcabile.

lin bogat raport m un-IJ citoresc prezintă Mi- 
nerului de Onoare al 

țări,, minerii Văii Jiului, Pen
tru ei vor rămine momente 
unice, de neuitat, intilnirile 
cu secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. 
Pe vetrele de cărbune, in a- 
dineurile abatajelor, cuvin
tele de 'îmbărbătare, îndem
nurile și orientările formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au constituit în 
căi concrete de acțiune în 
vederea mecanizării mai ra
pide a extracției de cărbune, 
creșterii randamentelor în 
abataje, îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și viață ale 
minerilor și familiilor lor.

Astăzi, cind partidul și 
țara iși sărbătoresc conducă
torul, minerii Văii Jiului, de 
la Lonea la Uricani, se pre
zintă cu însemnate depășiri 
la producția de cărbune coc- 
sificabil și energetic.

— La mina noastră, la Pe- 
trila, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost în mai mul
te rinduri. Ne-a indicat cum 
să muncim mai bine pentru 
a scoate mai mult cărbune 
— spunea tovarășul Marca 
Boantă, secretarul comitetu
lui de partid al minei. As
tăzi ii raportăm cu mindrie: 
de la începutul I... ... am ex
tras peste plan 5 544 tone 
de cărbune.

- Drept urmare a îndru
mărilor pe care secretarul ge
neral al partidului ni le-a 
dat aici, la fața locului, gra
dul de mecanizare a cunos
cut o creștere substanțială, 
atît la lucrările de deschi

deri și pregătiri a noi fron
turi în cărbune, cit și la ex
tracția cărbunelui — sublinia 
tovarășul Arpad Crișan, se
cretarul comitetului de partid 
de la mina Vulcan. Așa a 
fost posibil ca in 1983 să 
realizăm cea mai mare pro
ducție din istoria minei: 
1 480 000 tone, cifră pe care 
o vom depăși anul acesta. 
Raportăm la zi o producție 
suplimentară de 4 500 tone.

— Ne simțim mereu însu
flețiți și mobilizați de indica
țiile Minerului nostru de O- 
noare - preciza tovarășul 
loan Sav, secretarul comite
tului de partid de la mina 
Lupeni. Rezultatele mereu mai 
bune obținute in sporirea 
producției de cărbune sînt 
răspunsul faptic al minerilor 
pentru grija statornică ma
nifestată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu țață de oamenii 
abatajelor. Astăzi și întot
deauna, din adincul inimilor 
noastre „La mulți ani" iubi
te conducător l Noroc bun I

f \ e poate fi mai semni- 
f. ficativ in această zi a- 
** niversară, dragă între

gului popor român, decît fap
tul că harnicul și destoinicul 
colectiv de muncă al C. S. 
Hunedoara raportează rea
lizări și împliniri deosebite 
în ceea ce privește promo
varea progresului tehnic prin 
asimilarea unor noi mărci de 
oțeluri și ti podi mențiuni de 
laminate, in ultima perioa
dă de timp, din retortele cu 
metal incandescent au por
nit spre ramurile de vîrf ale 
economiei naționale oțeluri 

necesare tehnicii nucleare, 
aerospațiale, oteluri inoxida
bile cu conținut scăzut și 
foarte scăzut de carbon, oțe
luri pentru osii de metrou, 
ca șl oțeluri extramoi pentru 
cuplajele electromagnetice și 
bujii auto. Acestea sînt cele 
mai recente realizări din ce
tatea metalului, cele mgi noi 
succese ale siderurgiștilor, 
care demonstrează puterea 
de mobilizare a acestui co
lectiv. Dar in combinatul hu- 
nedorean bătălia nu se duce 
numai pe frontul calității și 
al noului. Cocsarii, furnaliș- 
tii, oțelarii și laminatorii. in 
dorința lor de a asigura eco
nomiei naționale cit mai 
multe produse siderurgice, 
utilizind in mod corespunză
tor baza tehnico-materială, 
capacitățile de producție, 
obțin importante depășiri ale 
sarcinilor de plan. w Cocsarii, 
spre exemplu au produs su
plimentar planului aproape 
700 tone cocs, furnaliștii de 
la secția I — 1 700 tone fon
tă, oțelarii de la O.S.M. I 
și O.E. II - peste 3 000 to
ne oțel, iar laminatorii de 
la laminoarele de „650 mm", 
„sirmă I" și „profile mijlocii" 
— peste 6 000 tone de lami
nate, realizări cu care side- 
rurgiștil hunedoreni ii oma
giază, la aniversarea zilei 
sale de naștere pe conducă
torul partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

/n repetatele vizite de 
lucru in județul Hune
doara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a fost și oaspete
le energeticienilor de la Min
tia, care se mențin, decani 
de zile, printre fruntașii țării 
in hărnicie și realizări, asi
guri nd economiei naționale 
cantități tot mai mari de 
energie electrică. In 1983, 
asigurind o funcționare con
stantă a agregatelor și in
stalațiilor, ei au obținut cea 
mai mare producție zilnică 
de energie electrică din în
treaga existență de aproape 
18 ani a termocentralei, de 
26 724 000 kWh.

Realizările bune din .1983 
sînt continuate la cote su
perioare in acest an, in ho- 
țări rea unanimă de a pro
duce mai multă energie e- 
lectrică pentru țară, de a o 

economisi sever, pe toate 
căile. Jnțelegînd deplin ne
cesitatea perioadei, de tot 
mai multă energie electrică, 
colectivele de muncă ale în
treprinderii electrocentrale 
Deva acționează stăruitor și 
responsabil, raportînd un 
spor de producție la zi de 
peste 90 milioane kWh - 
relevă maistrul Dorel Malea, 
ser etarul comitetului de 
partid din întreprindere. Este 
omagiul de suflet și de ac- 

■ țiune pe care energeticienii 
de la Mintia și Paroșeni îl 
aduc ilustrului, nostru can
ei icător de partid și de stai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la aniversarea a peste 50 
de ani de activitate revolu
ționară și a zilei sale de 
naștere. Să ne trăiți mulți 
ani, iubit conducător !“.

/ndustria ușoară hune- 
doreană este tinără, ca 
însăși istoria modernă 

a României, scrisă in ultimele 
aproape două decenii, sub 
îndrumarea nemijlocită a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cu clarviziunea și rigoarea 
științifică ce-J caracterizează 
pe bravul nostru conducător 
de partid și de stat.

— Venind adesea in Valea 
Jiului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
construiască și unități eco
nomice în care să lucreze 
soțiile șl fiicele minerilor, în 
scopul ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al 
acestora. Din această Iniția
tivă s-a născut, in 1978, în
treprinderea de tricotaje Pe
troșani, în care își au astăzi 
un loc stabil de muncă mai 
mult de 500 de femei. După 
un an, in 1979, secretarul ge
neral al partidului ne-a vi
zitat fabrica, s-a interesat de 
munca șl de viața noastră, 
ne-a recomandat să ridicăm 
mai sus ștacheta calitativă 
a produselor, l-am urmat în
demnurile și astăzi Între
prinderea de tricotaje Petro
șani livrează la export 70 la 
sută din întreaga producție 
pe care o realizează. De la 
începutul acestui an am creat 
deja 50 de nai modele de 
confecții pentru femei, băr
bați șl copii, iar in aceste 
zile vom livra la export pri
mul lot de produse din acest 
an, în valoare de peste 1,2 
milioane lei. La acest ceas 
aniversar, cind țara întreagă 
sărbătorește ziua de naștere 
a secretarului, general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a adăugat Ele
na Antal, secretar al comite
tului de partid al întreprin
derii — întregul nostru Colec
tiv ii adresează un gînd cald 
de recunoștință și mulțumire 
pentru grija pe care o poar
tă binelui celor ce muncesc 
și tradiționala urare „La 
mulți ani !“.

La rindul lor, cei peste 
900 de oameni ai muncii de 
la o altă întreprindere de 
tricotaje - cea din Hune
doara — construită, de ase
menea, în anii din urmă, din 
inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl oma
giază pe ilustrul nostru con
ducător, pe revoluționarul 
vizionar și înțelept, care și-a 
dedicat întreaga viată pro
pășirii patriei, fericirii po

porului a-l cărui fiu devotat 
și iubit este, prin rezultate 
bune in producție. „Ne fa
cem o datorie de onoare 
de a-l asigura pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ani
versarea zilei sale de naș
tere, de întreaga noastră sti
mă și recunoștință, de hotă
rî rea de a-i urma neabătut 
exemplul viu de devotament 
și patriotism revoluționar, u- 
rindu-i sănătate și viață lun
gă, putere de .muncă - ală
turi de stimata tovarășa Elena 
Ceaușescu - pentru a con
duce pe mai departe des
tinele poporului român spre 
noi împliniri" - ne-a spus 
Emilia Neagu, secretar al co
mitetului de partid de la În
treprinderea de tricotaje Hu
nedoara.

Prin fapte de muncă deo
sebite și cu toată căldura 
sufletelor îl omagiază azi pe 
conducătorul partidului și 
statului și colectivele între
prinderii de confecții Vulcan, 
Fabricii de încălțăminte ■ Hu
nedoara, Jesătoriei de mă
tase Deva — unități indus
triale reprezentative ale 
județului, construite din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, bărbatul care 
întruchipează strălucit virtu
țile de libertate și progres 
ale poporului român, năzuin
țele de pace ale întregii 
omeniri, omul pe care na
țiunea română îl sărbăto
rește azi cu venerație și 
cu toată căldura inimilor.

u prilejul vizitei de lu
cru făcute in toamna 
anului 1982 la Riu Ma

re-Retezat, secretarul gene
ral al partidului a trasat sar
cina constructorilor și mu
ierilor de o finaliza în cel 
moi scurt timp acest obiec
tiv energetic. Acum, faptele 
sint grăitoare. Conștienți pe 
deplin de necesitatea asigu
rării independenței energeti
ce a țării, constructorii mun
cesc cu nădejde, își mobili
zează toate resursele, reușind 
să apropie de sfîrșit o bună 
parte dintre lucrări. La adop
țiunea principală, in lungime 
de 18,4 km, mai sint de ex
cavat sub 2 700 metri, ulti
mele două tronsoane vor fi 
străpunse în acest an, cind 
se va încheia și betonarea 
tronsoanelor Valea Jurii - 
Castel, Priză — Netiș, a no
dului de presiune. De ase
menea, pînă la sfîrșitul anu
lui '84, barajul vă ajunge 'lâ 
cota de 988,50 metri deasu
pra nivelului mării, închein- 
du-se astfel prima etapă de 
retenție a apei, la centrala 
„Retezat" hidroagregatul nr. 
1 va fi integral montat, iar 
centrala Ostrovul Mic tre
buie să fie gata pentru livra
rea primilor kilowați in arte
rele sistemului energetic na
țional.

Scurt și edificator bilanț, 
care reflectă preocuparea 
majoră a colectivelor de la 
Riu Mare-Retezat de a trans-y 
pune exemplar în viață pre
țioasele indicații date de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul României 
moderne, căruia acum, cu 
ocazia aniversării zilei sale 
de naștere, ii doresc mulți 
ani de viață, sănătate și pu
tere de muncă.

Reportaj-anchetă de : 
DUMITRU GHEONEA, GH. I. NEGREA, 

DORIN CORPADE, LIVIU BRAICA
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lui, conducător al unui 
glorios destin al națiunii 
noastre.

Conducătorul iubit al 
partidului și al țării este 
înfățișat într-o serie de 
lucrări împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, mili
tant de frunte al partidu
lui nostru, savant de re
nume mondial.

în Brazilia a ap&rut volumul
„Momente din istoria poporului romii 

reflectate la opera președintelui
Nicolae Ceaușescu"

BRASILIA 25 (Agerpres), 
— în Brazilia a apărut 
volumul „Momente din is
toria poporului român re
flectate in opera președin
telui Nicolae Ceaușescu", 
dedicat marcării a peste 
cinci decenii de activitate 
revoluționară și aniversării 
zilei de naștere a pre
ședintelui Republicii Socia
liste România.

Tipărită de prestigioasa 
editură „Alfa-Omega" din 
Sao Paulo, cartea dă ex
presie interesului manifes
tat în această țară față 
de gîndirea politică, științi
fică, de activitatea prodi
gioasă a tovarășului 
Nicolae Cea'ișescu, de 
România, de poporul 
român.

Este prima lucrare ce 
prezintă opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cititori
lor de limbă portugheză 
de pe continentul latino- 
american. Ea înfățișează 
opiniei publice din aceas
tă parte a lumii, prir. 
intermediul textelor selec
tate din opera președinte
lui Nicolae Ceaușescu, în
soțite de un grupaj re
levant de fotografii, o am
plă și semnificativă trecere 
în revistă a istoriei patriei 
noastre începînd cu pe
rioada etnogenezei poporu
lui român.

■ BUDAPESTA. - In 
Ungaria s-au înregistrat 
ninsori abundente, care au 
făcut impracticabile unele 
drumuri in regiu-'ea Gyor 
La 25 ianuarie, relatează 
agenția MTI, în 2ona de 
vest a țării, din cauza 
intensificării vintului s-ou 
produs înzăpeziri pe prin
cipalele șosele și căi fe
rate. Pentru combaterea 
înzăpezirilor și asigura-ea 
in bune condițiuni a cir
culației au fost mobilizate 
forțe umane și tehnice.

HI QUITO. - Guvernele 
Ecuadorului și Cubei au 
hotărit să ridice ia rang 
de ambasadă nivelul misiu
nilor lor diplomatice 
transmit agențiile Prensa 
Latina și EFE: citind comu
nicate oficiale. Acest act 
este apreciat drept o nor
malizare completă a rapor- 
turilor dintre cele două 
țări, raporturi menținute 
c - 1931 la nivel de însăr- 
e>-ati cu afaceri, transmit 
ege-tiiîe de presă.

Vernisajul expoziției omagiale 
Jtai te măreți impfimrr

Inmănunchind cele mai 
bune realizări ale plasti
cii românești din ultimii 
ani, precum șl o serie de 
lucrări inedite, expoziția 
„Ani de mărețe împliniri" 
reprezintă o veritabilă cro
nică artistică a profunde
lor transformări petrecute 
în țara- noastră după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, precum și un 
cald omagiu adus, în acest 
moment aniversar, tovară

Subliniind importanța și 
semnificația publicării în 
Brazilia a acestui volum, 
in prefața lucrării, sem
nată de profesor universi
tar Atico Vilas-Boas da 
Moța, istoric și scriitor, 
doctor in filologie roma
nică, vicepreședinte al Co
misiei naționale de folclor 
a Braziliei, bun cunoscă
tor al României, al limbii 
românești — se arată, 
printre altele : „Istoria con
temporană a României nu 
poate fi înțeleasă fără cu
noașterea trecutului său 
și nu va putea fi anali
zată dacă nu se ține 
seama de personalitatea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de activitatea 
sa pe scena politică in
ternă și externă și, mai 
ales, de renumele său de 
om de stat, care face totul 
pentru restabilirea echili
brului mondial pe calea 
dialogului, a destinderii, 
care apără principiile păcii 
și instaurarea unei noi 
ordini economice mon- 
d'ale"

Cu prilejul apariției 
acestui volum, adevărat 
compendiu de istorie a 
poporului român, apreciat 
în Brazilia ca act de cul
tură de certă valoare, deo
sebit de important pentru 
cunoașterea adevărului și 
semnificațiilor profund u- 
ma-.iste ale istoriei multi
milenare a poporului ro
mân, directorul editurii 
..Alfa-Omega" din Sao 
Paulo, Fernando Manga- 
rielo, a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu o 
scrisoare în care spune :

„Am tipărit cu deose
bită satisfacție versiunea 
braziliană a cărții „Mo
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15,00 Telex
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15,25 Viața culturală 

Partidului, inima 
versul

15.50 Studioul tineretului
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tor, o țară (color)
20.50 Bărbat viteaz, al unei 
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Spectacol 
zical

21,40 Telejurnal 
lor)

22,00 Din toată
cîntec. 
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literar-mu-

(parțial co-

inima, un

șului Nicolae Ceaușescu, a 
cărui viață și activitate, de 
înflăcărat revoluționar și 
patriot constituie un pil
duitor și tnsuflețitor exem
plu de devotament pentru 
interesele fundamentale ale 
celor ce muncesc, pentru 
libertatea, independența și 
suveranitatea patriei, pen
tru triumful socialismului 
și comunismului în 
România.

mente din istoria poporu
lui român reflectate în 
opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu". Ne-a impresio
nat activitatea desfășurată 
de Eutelența voastră în 
favoarea păcii între popoa
re, pentru independență, 
suveranitate $1 pentru fău
rirea unei societăți drepte 
șl cu adevă-at democrati
ce, al cărei destin se 
află in mîinile omului care 
muncește, o societate ce 
pășește spre un viitor de 
pace. de puternică dez
voltare economico-socială".

La rîndul său, prof. Atico 
Vilas-Boas da Mota a a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu o scrisoare. In 
care se arată printre alte
le : „Gîndirea Excelenței 
voastre, exprimată în
diverse cuvîntări, va lăsa 
urmașilor un patrimoniu 
imens de izvoare în care 
se găsesc oglindite preocu
pările epocii noastre, epo
că, în mod paradoxal, 
plină de teamă și speran
ță. Excelență, vă rog să 
primiți acest exemplar ca 
semn al recunoștinței mele 
față de atitudinea umană 
pe care Domnia Voast’ă 
o manifestă față de toate 
popoarele lumii ca un 
simbol modest al urări
lor mele de fericire și 
viață îndelungată, urări 
pe care vă rog să le 
primiți cu ocazia marcării 
a peste cinci decenii de 
activitate, pentru fericirea 
și libertatea poporului 
român și în preajma ani
versării zilei de naștere.

Doresc Excelenței voas
tre cit și soției Domniei 
voastre, academician Elena 
Ceaușescu, sănătate depli
nă, succese și fericire".
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*
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Timpul probabil pentru 
azi, 26 ianuarie 1984 : Vre
mea se va răci. Cerul va 
fi temporar noros. Local 
va ninge. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări 
locale din nord-vest și 
nord, pînă la 40—60 km/ 
oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 
8 șl minus 3 grade, iar 
cele maxime între minus 4 
și plus 1 grad.

La munte : 
va răci.

I
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Vremea se 
Cerul va fi tem

porar acoperit. Vor cădea 
ninsori moderate. Vînt tare 
cu rafale pînă la 80—100 
km/oră din vest și nord. 
Local se va semnala ceață 
cu depunere de chiciură. 
(Meteorolog de serviciu 
Vrasgyak Iuliu).

I*
I

(Urmară din pag. 1)

greșul al XII-lea și Con
ferința Națională ale parti
dului, pentru sporirea con
tribuției acestei ramuri de 
bază a economiei naționale 
la progresul general ai ță
rii. In acest context a fost 
reliefat rolul esențial al 
secretarului general al 
partidului în elaborarea și 
înfăptuirea politicii de 
dezvoltare armonioasă și 
susținută a ramurilor eco
nomiei naționale, in reali
zarea unei agriculturi in
tensive. de înaltă produc
tivitate, care să asigure ri
dicarea continui a calității 
muncii și vieții întregului 
nostru popor. Plenara a 
prilejuit un fructuos schimb 
de experiență, participanții 
la dezbateri relevând iniția
tivele șl acțiunile între
prinse de organele și or
ganizațiile de partid, de 
gospodarii fruntași de la 
sate pentru folosirea rațio
nală a pământului și valo
rificarea superioară a re
zervelor de creștere a pro
ducției agricole, de spori
re a efectivelor de anima
le «i a livrărilor la fon
dul de autoaprovizionare 
și la fondul de stat.

A fost, de asemenea, re
levată Însemnătatea deose
bită a Programului unic 
de creștere a producției a- 
gricoie in gospodăriile per
sonale ale membrilor coo
perativelor agricole de pro
ducție și în gospodăriile 
producătorilor particulari, 
aprobat de Comitetul Poli
tic Executiv al C. C. al 
P.C.R„ în acest cadru sub- 
liniindu-se preocuparea 
partidului de a perfecțio
na continuu activitatea în 
toate sectoarele agricultu

Sesiunea
La Deva a avut loc, ieri, 

sesiunea Consiliului popu
lar al județului Hunedoa
ra. La lucrări au partici
pat deputății Consiliului 
popular județean, pre
ședinți și vicepreședinți ai 
comitetelor și birourilor e- 
xecutive ale consiliilor 
populare municipale, oră
șenești și comunale, acti
viști de partid, cadre de 
conducere din unități eco
nomice și instituții județe
ne, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești.

In cadrul sesiunii au fost 
dezbătute proiectele de ho
tărâri pentru adoptarea 
planului de dezvoltare e- 
Conomico-socială în profil 
teritorial pe anul 1984, pla
nul de dezvoltare a agri
culturii și industriei ali
mentare pe anul 1984, bu
getul local pe 1984, progra
mul privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarca 
teritorială pe perioada 1 
octombrie 1983 — 30 sep
tembrie 1984, măsurile ce 
se impun pentru îndeplini
rea prevederilor Programu
lui unic de creștere a pro
ducției agricole în gospo-

Adunarea cetățenilor din județul Hunedoara
Ieri a avut loc, la Deva 

adunarea cetățenilor din 
județul Hunedoara.

Adunarea cetățenilor a 
dezbătut Raportul Consi
liului popular județean și 
al Comitetului executiv cu 
privire la executarea lu
crărilor vedilitar-gr,sp odă- 
rești, întreținerea și gos
podărirea fondului locativ, 
repartizarea locuințelor, a- 
sigurarea aprovizionării 
populației, soluționarea pro
punerilor, sesizărilor și re- 
clamațiilor oamenilor mun
cii, precum și modul cum 

rii. Vorbitorii au apreciat 
însemnătatea deosebită a 
măsurilor cuprinse în Pro
gramul unic, acestea fiind 
menite să asigure folosirea 
rațională a pămîntului, in
diferent de forma de pro
prietate. Față de suprafe
țele ce le dețin gospodării
le țăranilor cooperatori și 
țăranii cu gospodărie par
ticulară, de efectivele de 
animale ce le dețin și de 
condițiile tehnico-ma te ria
le ce le au, participarea 
cu produse la fondul de 
autoaprovizionare și la fon
dul de stat nu este la ni
velul cerințelor și al po
sibilităților existente. Iată 
de ce este necesar ca în 
viitor, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, să fie luate măsuri 
energice in toate localită
țile județului nostru pen
tru folosirea integrală, pro
tejarea și ameliorarea po
tențialului productiv al pă
mîntului, aceasta fiind o 
obligație fermă a organe
lor de stat, a tuturor deți
nătorilor de terenuri, o 
Înaltă îndatorire patrioti
că a tuturor cetățenilor. 
Participanții la plenară au 
evidențiat, totodată, rolul 
stimulator ai sistemului 
unic de contractări și achi
ziții, necesitatea ca toți 
producătorii agricoli să ac
ționeze cu pricepere și spi
rit gospodăresc în vederea 
sporirii producției agrico
le și de a valorifica can
tități tot mai mari de pro
duse, de a contribui mai 
activ la schimbul echita
bil de produse între oraș 
și sat.

Exprimîndu-și totala a- 
deziune la importantele 
măsuri cuprinse în Progra
mul unic, participanții la 

Consiliului popular județean
dariile personale ale mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și in gos
podăriile producătorilor 
particulari, precum și ra
portul privind activitatea 
de soluționare a probleme
lor ridicate de cetățeni în 
scrisori și audiențe, în se
mestrul II 1983.

Sesiunea a dat o înaltă 
apreciere contribuției ho- 
tăritoare a secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
conceperea și fundamen
tarea științifică a preve
derilor Planului național 
unic de dezvoltare econo
mico-socială a țării pe a- 
nul 1984, ale Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare și bu
getului de stat pe acest 
an, ale celorlalte programe 
supuse dezbaterii, anga- 
jîndu-se să depună toate 
eforturile pentru realizarea 
exemplară a tuturor sarci
nilor ce revin consiliilor 
populare din județul nos
tru. pentru sporirea apor
tului județului Hunedoara 
în dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice 
a tării, obținerea unor re

au fost duse la îndeplinire 
hotărârile și măsurile a- 
doptate.

In cadrul adunării cetă
țenilor au luat cuvin tul un 
număr de tovarăși.

Adunarea cetățenilor, fo
rum larg reprezentativ al 
cetățenilor județului, al 
democrației socialiste, al 
autoconducerii, s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
lucru, de puternică și u- 
nanimă angajare pentru 
îmbunătățirea activităților 
de viitor în toate dome
niile analizate, pentru în

dezbateri și la plenară s-au 
angajat să asigure valori
ficarea tuturor resurselor 
existente în gospodăriile 
membrilor cooperatori și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari, să obțină re
zultate superioare în mun
că, pentru a întâmpina cea 
de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, și 
cel de al XIII-lea Congres 
al partidului cu realizări 
tot mai însemnate în spo
rirea producției și a livră
rilor la fondul de stat. Su- 
bordonind întreaga muncă 
politico-organizatorică a or
ganelor și organizațiilor de 
partid în vederea cunoaș
terii și aplicării în viață 
a prevederilor Programului 
unic de către toți produ-' 
cătorii agricoli din județul 
nostru, orgănizînd de pe 
acum acțiuni de masă cu 
participarea tuturor locui
torilor satelor la lucrările 
de îmbunătățiri funciare 
și la pregătirea temeinică 
a campaniei agricole de 
primăvară, lucrătorii ogoa
relor din județul nostru 
vor asigura obținerea unor 
producții record în acest 
an, materializarea impera
tivelor noii revoluții agra
re, a programelor de auto- 
conducere și autoaprovizio
nare teritorială.

Participanții la plenară 
au adoptat un mobilizator 
și concret program de mă
suri menit să asigure în
făptuirea prevederilor Pro
gramului unic de creștere 
a producției agricole în 
gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari.

colte record în agricultură, 
executarea la termen a in
vestițiilor industriale și so- 
cial-culturale, creșterea ne
încetată a nivelului de trai 
material șl spiritual al oa
menilor muncii.

Evocînd întreaga activita
te teoretică și practică, 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și a statului, 
participanții la dezbateri 
i-au exprimat profundă 
recunoștință, cele mai alese 
mulțumiri pentru tot ce a 
făcut și face pentru pro
gresul neîntrerupț al pa
triei, pentru bunăstarea 
poporului, pentru pace și 
securitate în lume și i-au 
urat cu prilejul aniversă
rii zilei de naștere și a 
peste cinci decenii de acti
vitate revoluționară, multă 
sănătate și fericire, ani 
mulți de viață, pentru a 
conduce pe mai departe 
destinele poporului .nos
tru pe calea socialismului 
și comunismului.

în problemele dezbătute, 
sesiunea a adoptat hotărîri 
și măsuri care să conducă 
la îmbunătățirea substan
țială a activității consiliilor 
populare.

făptuirea neabătută a po
liticii partidului și a le
gilor țării, a sarcinilor și 
indicațiilor reieșite din eu- 
vîntările secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele țarii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — stră
lucit conducător, revolu
ționar consecvent, militant 
neobosit pentru progresul 
multilateral ai patriei n las
tre pe calea socialismului 
și comunismului, pentr" 
instaurarea în lume a în
crederii între popoare, a 
securității și păcii.
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