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îmi exprim convingerea că toți participanții la Plenara Comitetului Central, în
tregul activ de partid și de stat, întregul partid, toți oamenii muncii, fără deosebire de
naționalitate, întregul nostru popor vor face totul pentru îndeplinirea în cele mai bune
condiții a planului și programelor de dezvoltare, pentru ridicarea patriei noastre pe
noi culmi de progres și civilizație.
NICOLAE CEAUȘESCU
st istoric la condițiile concrete din
tara noastră, evidențiind cu preg
nantă gindirea
novatoare, re
voluționară a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, concepția teo
retică si practică privind obiecti
vele dezvoltării multilaterale a pa
triei in etapa actuală, rolul hotăritor al partidului — centrul vital
al națiunii — in perfectionarea or
ganizării si conducerii societății ro
mânești, a tuturor laturilor vieții economice si sociale, a democrației
muncitorești-revolutionare. în ri
dicarea calității si eficientei Întregii
activități, in elaborarea si înfăp
tuirea politicii interne si externe a
statului nostru socialist.
întregul popor a luat cunoștință
cu profundă satisfacție si mîndrie
patriotică de faptul că. la sfirsitul
lunii martie, a fost lichidată dato
ria externă — realizare care ilus
trează justețea politicii partidului
nostru, forța, capacitatea si vitali
tatea economiei naționale, asigurind
deplina independentă economică si
politică a tărji, Așa cum a arătat
secretarul general al partidului,
plata datoriei externe, care a cerut
eforturi mari, s-a realizat în con
dițiile asigurării dezvoltării economico-sociale a patriei si ridicării
continue a nivelului de trai mate
rial si spiritual al poporului. Ast
fel, in anii 1981—1989 s-au alocat
pentru dezvoltare peste 2 000 mi
liarde lei. producția industrială a
crescut cu peste 50 la sută, iar cea
agricolă va fi in acest an cu aproa
pe 1 5 ori mai mare, fondul total
de retribuție a crescut cu circa 60
la sută, s-au realizat vaste lucrări
industriale, agricole si de interes
national si s-au construit peste 1
milion de locuințe. Tot în acești ani
s-au dat in folosință Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta
Albă-Midia-Năvodari, s-a realizat
metroul în București, s-a amenajat
rîul Dîmbovița, s-au înfăptuit ma
rile lucrări de modernizare si sis
tematizare a Capitalei, printre care
Si noul centru politico-administrativ. In același timp au cunoscut o
puternică dezvoltare toate județele,
orașele si comunele tării. Toate acestea au făcut posibil ca în pre
gătirea celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului si la a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare
socială și națională antifascistă si
antiimperialistă, poporul să se pre
zinte cu mari realizări care au
transformat România dintr-o tară
înapoiată într-o tară puternică, in
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înaltă mlndrie patriotică pentru mărețele realizări
socialiste, întărire fermă a întregului popor
de a urma ca devotament partidul
in opera de continuă înflorire a patriei

Istoria României Înscrie — prin
Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14
aprilie a.c. — incă unul din marila
sale momente de profundă semni
ficație, punind în lumină bilanțul
unor împliniri fără precedent analizlnd cu luciditate si exigentă
procesul transformărilor revolu
ționare,
prefigurînd cu claritate
viitorul Prin întreaga lor desfă
șurare, lucrările Plenarei C.C. al
P.C.R.. precum si cele ale Plena
rei Consiliului National al Fron
tului Democrației si Unității Socia
liste au evidențiat puternic si emotionant una dintre realitățile
pregnante ale societății românești,
nesecatul său izvor de forță :
unitatea de neclintit a întregului
popor în jurul partidului, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului — simbo
lul României de azi și al continuei
ei Înălțări pe noi culmi de civiliza
ție și progres. într-o semnificativă
unanimitate, participant!! la aceste
vibrante momente de istorie au dat
glas sentimentelor oamenilor tă
rii — pentru marele fiu al
tării, sentimente de dragoste și re
cunoștință pentru contribuția sl ro
lul său decisiv in conceperea între
gii strategii a dezvoltării si Înfăp
tuirea ei în practică. în viată, pen
tru atașamentul si dăruirea plina
de abnegație fată de popor, identi
ficarea totală cu aspirațiile supre
me ale națiunii, patriotismul înflă
cărat si profundul umanism, pen
tru clarviziunea cu care acționează
spre a asigura mersul ferm Înainta
al patriei.
Totodată, s-a dat expresie senti
mentelor de aleasă stimă si prețuire
fată de tovarășa Elena Ceausescu
pentru aportul de deosebită însem
nătate la înfăptuirea politicii parti
dului și a statului nostru. Ia dezvol
tarea științei. învătămîntului si cul
turii românești, la creșterea rolu
lui lor în realizarea marilor obiec
tive ale construcției socialiste In
patria noastră.
înscrise ca momente esențiale ala
desfășurării Plenarei C.C. al P.C.R,
și ale Plenarei Consiliului Natio
nal al Frontului Unității si Demo
crației Socialiste, cuvîntările secre
tarului general al partidului repre
zintă expresii strălucite ale apli
cării creatoare, profund științifice
a legităților si adevărurilor general-valabile ale socialismului știin
țific. ale materialismului dialectic

înalt omagiu, profundă recunoștință
și prețuire ale partidului și poporului

dustrial-agrară. eu un nivel ridi
cat de trai, de bunăstare a întregii
națiuni.
tncă un fapt de deosebită Însem
nătate economică și politică ce
demonstrează forța și vitalitatea
economiei românești este hotă
rî rea Comitetului Central al parti
dului de anulare șl reducere
a datoriilor cooperativelor agri
cole de producție cu 80 miliarde
lei și ale asociațiilor economice intercooperatiste cu circa 20 miliarde
lei. în această privință secretarul
general al partidului si-a exprimat
convingerea că to ti cei ce lucrează
în agricultură, cooperativele, co
operatorii vor trage toate conclu
ziile necesare, in vederea organiză
rii mai bune a întregii activități,
pentru o mai bună gospodărire și
folosire a mijloacelor de care dis
pun. in vederea creșterii mai pu
ternice a producției vegetale si ani
male. a dezvoltării diferitelor acti
vități industriale. în asa fel incit
ridicarea nivelului de dezvoltare al
cooperativelor, al comunelor să fie
rezultatul unei munci intense a
întregii noastre tărănimi. Toate co
operativele. toti ■ oamenii muncii
din agricultură trebuie să răspundă
acestor măsuri importante — asa
cum a cerut secretarul general al
partidului nostru — prin îndeplini
rea In mai bune condiții a îndato
ririlor lor în producție, dar si în
ce privește livrarea la fondul de
stat, prin contractarea unor canti
tăți tot mai mari de produse agroalimentare, pentru creșterea, in
acest fel. a contribuției agriculturii
noastre socialiste la dezvoltarea ge
nerală a tării.
Referindu-se la bilanțul activi
tății economico-financiare pe 1988
și în primul trimestru al acestui
an, secretarul general al partidului
a apreciat că. în general, avem o
situație bună, dar că, fată de posi
bilități. rezultatele puteau fi si
mai bune dacă se muncea mai bine.
S-a subliniat in mod deosebit ne
cesitatea luării unor măsuri hotărite în vederea respectării ferme a
normativelor economico-financiare
și a legii privind formarea prețu
rilor. In trimestrul II al acestui an
trebuie să fie lichidate în totalitate
produsele cu pierderi sl să nu mai
existe întreprindere fără rentabi
litate. astfel incit să se poată ac
ționa în cele mai bune condiții, pe
principiile autoconducerii si autogestiunii, in toate domeniile. Ren
tabilizarea produselor si întreprin

derilor trebuie să se realizeze nu
pe calea creșterii preturilor, ci prin
reducerea cheltuielilor de produc
ție și materiale. Stabilitatea si con
trolul ferm al preturilor de pro
ducție și desfacere, inclusiv al pre
turilor cu amănuntul, realitate edi
ficatoare. care particularizează tara
noastră în contextul crizei econo
mice mondiale, constituie o nece
sitate obiectivă pentru înfăptuirea
cu succes a planurilor si progra
melor de dezvoltare economicosocială.
Pornind de la constatarea că economia noastră are. pe ansamblu,
o situație bună, că se merge pe un
drum bun. că măsurile de autoconducere si autogestiune, de creș
tere a răspunderii colectivelor de
oameni ai muncii si a cadrelor din
toate sectoarele pentru buna desfă
șurare a activității dau rezultate
tot mai bune. cuVtntarea la Ple
nara C.C. al P.C.R. a scos in evi
dentă faptul că trebuie să se per
fecționeze continuu si să se ridice
la un nivel,tot mai ina.lt conduce
rea unitară a econorțției. ca sin
gura bază centru făurirea cu suc
ces a socialismului, pentru ridica
rea bunăstării materiale si spiritua
le a poportilui.
Plenara a reliefat că măsurile În
treprinse în domeniul sistematiză
rii teritoriului, organizării si mo
dernizării localităților se înscriu în
vastul program, cu caracter revolu
ționar. elaborat si fundamentat
după Congresul al IX-lea al parti
dului. care asigură amplasarea ra
țională a forțelor de producție pe
întreg cuprinsul tării. Amplul pro
ces de modernizare a localităților
urbane si rurale. început cu peste
21 de ani în urmă, demonstrează cu
putere iustetea măsurilor stabilite,
care au dus la dezvoltarea economico-socială si înflorirea continuă
a tuturor județelor si localităților.
In scopul dezvoltării în continuare
a așezărilor patriei pe baza auto
conducerii si autogosnodăririi — s-a
subliniat în plenară — consiliile
populare, împreună cu locuitorii
fiecărei localități, trebuie să. ac
ționeze astfel incit fiecare oraș si
comună să devină un puternic cen
tru economico-social, aceasta fiind
una din cerințele esențiale pentru
făurirea cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
O deosebită însemnătate o are
stabilirea de către Plenara C.C. al
(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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președintele Republicii Socialiste România

de participanții la Sesiunea de comunicări consacrată
aniversării a 40 de ani de la crearea Organizației Pionierilor
Participanții la Sesiunea de comunicări, organizată
cu prilejul aniversării a 40 de ani de la crearea pri
melor detașamente de pionieri, consacrată contribuției
dumneavoastră inestimabile la fundamentarea, orien
tarea și îndrumarea activității Organizației Pionieri
lor, la educarea comunistă, patriotică, în spirit revo
luționar a tinerei generații, vă exprimă, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele
de aleasă prețuire și profund respect, dumneavoastră,
ilustru conducător al partidului și statului, ctitor al
României socialiste moderne, Erou Intre eroii neamu
lui, genial ginditor și om politic de înalt prestigiu in
ternațional, pentru nobila și exemplara activitate de
înflăcărat' patriot revoluționar pusă cu neasemuită
abnegație în slujba înfăptuirii idealurilor de libertate
și progres ale poporului român, ridicării patriei noas
tre scumpe pe trepte tot mai înalte de glorie și mă
reție, afirmării ei libere, independente și suverane în
rindul națiunilor lumii.
Desfășurîndu-se in atmosfera de Înaltă angajare
patriotică, generată de magistrala dumneavoastră cuvîntare la Plenara Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, cutezător program de muncă și lup
tă revoluționară, de o înaltă valoare teoretică și prac
tică, sesiunea de comunicări reprezintă un nou prilej
ca, in numele milioanelor de copii ai României socia
liste — șoimi ai patriei, pionieri și școlari — și al ca
drelor ce le îndrumă activitatea, să vă aducem cele
mai calde mulțumiri pentru grija și dragostea părin
tească cu care încurajați zi de zi copiii tării, recu
noștința fără margini pentru minunatele condiții de
muncă, viață și învățătură ce le sînt asigurate în ve
derea creșterii, educării și formării lor multilaterale,
ca viitori constructori ai socialismului și comunismu
lui în patria noastră.
Gindurile și sentimentele de fierbinte dragoste și
recunoștință, de aleasă stimă și prețuire ale purtăto
rilor cravatei roșii cu tricolor se Îndreaptă, totodată,
către tovarășa academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de
largă recunoaștere internațională, pentru prodigioasa
activitate ce o desfășoară, cu pasiune și înaltă com
petentă, în elaborarea și Înfăptuirea programelor de
dezvoltare multilaterală a patriei. pentru contribuția
strălucită ce o aduce la infloriceă științei, invățămîntului, artei și atitturii. românești, pentru grija șl aten
ția deosebite cu care ocrotește copilăria, creșterea șl
formarea multilaterală pentru muncă și viață a tine
relor vlăstare ale patriei noastre socialiste.
Cu profundă mîndrie patriotică și satisfacție, cea
mai tinără generație a tării a luat cunoștință de
marea izbîndă a poporului român, sub conducerea
partidului comunist — lichidarea datoriei externe — și
exprimă aleasă recunoștință șl nemărginită prețuire
fată de conducătorul de geniu al României socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al parti
dului, președintele Republicii.
Aniversarea Organizației Pionierilor In preajma îm
plinirii a 50 de ani de la marea demonstrație patrio
tică, antirăzboinică și antifascistă de la 1 Mai 1939
— luminoasă pagină a luptei poporului român, a cla
sei noastre muncitoare pentru dreptate socială și na
țională — reprezintă pentru cea mai tinără generație
a tării o minunată posibilitate de a evoca și omagia,
cu profund respect și fierbinte mîndrie patriotică, ro
lul dumneavoastră hotărîtor, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. al mult iubitei și stimatei
tovarășe Elenă Ceaușescu, in. organizarea și desfășu
rarea luptei revoluționare împotriva fascismului șl
războiului, pentru libertatea, independența și suvera
nitatea patriei, pentru edificarea noii societăți pe pămintul României.
La cea de a 40-a aniversare. Organizația Pionieri
lor se prezintă ca un detașament puternic, cu o bo
gată experiență în procesul educării comuniste, revo
luționare. patriotice a pionierilor și șoimilor patriei.
Toate realizările obținute de Organizația Pionierilor
sint indisolubil legate de neobosita și strălucita dum
neavoastră activitate de îndrumare permanentă și
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
Sub
președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
in zilele de 12-14 aprilie a.c. s-au
desfășurat lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, care a dezbătut, in
tr-un climat de inaltă răspundere și
exigență comunistă, de angajare re
voluționară, de încredere fermă in
socialism, în politica profund știin
țifică a partidului și statului nostru,
verificată și validată în mod strălu
cit de viață, probleme de cea mai
mare însemnătate pentru dezvoltarea
economică și socială a țării pînă
in anul 2000 și, în unele domenii,
pînă în prima parte a celui de-al
treilea mileniu, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai și de civi
lizație al întregului popor.
Plenara a avut următoarea ordine
de zi :
1. Raport privind analiza pe bază
de bilanț a rezultatelor obținute pe
ansamblul economiei naționale, for
marea și utilizarea resurselor finan
ciare în anul 1988,
2. Raport cu privire la fondul de
participare a oamenilor muncii la
realizarea producției, a beneficiilor
și la împărțirea beneficiilor pe anul
1988.

3. Raport cu privire la evoluția
prețurilor și tarifelor în anul 1988.
4. Propuneri privind anularea și
reeșaionarea unor datorii ale co
operativelor agricole de producție.
5. Raport privind măsurile și ac
țiunile întreprinse în domeniul orga
nizării și modernizării localităților,
sistematizării teritoriului, optimizării
transporturilor, căilor de comunicații
și a rețelelor de energie electrică.
ă. Raport cu privire la activitatea
desfășurată în anul 1988 de organele
și organizațiile de partid in dome
niul muncii organizatorice, ideolo
gice și politico-educative, de selec
ționare, repartizare și promovare a
cadrelor, de rezolvare a scrisorilor
și sesizărilor oamenilor muncii, pre
cum și activitatea internațională a
partidului pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xlll-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R.
7. Măsuri în vederea
pregătirii
Congresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român.
Plenara dă cea mai Înaltă apre
ciere cuvintării prezentate în Înche
ierea
lucrărilor de secretarul
general al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu - document de
excepțională însemnătate pentru ac
tivitatea partidului și poporului —

care, în spiritul și pe baza tezelor
și orientărilor cuprinse în magistrala
Expunere din noiembrie 1988, jalo
nează, pe temeiul unei analize
profund științifice a rezultatelor ob
ținute în cel de-al 8-lea cincinal, a
cerințelor actualei etape a procesu
lui revoluționar din tara noastră, di
recțiile și căile de acțiune în vede
rea transpunerii neabătute in viață
a Programului partidului, a obiecti
velor istorice stabilite de Congresul
al Xlll-lea și Conferința Națională
ale Partidului Comunist Român.
Cu sentimente de aleasă prețuire
și profundă gratitudine, participanții
la plenară au aprecipt, și în acest
cadru, rolul decisiv, contribuția’hotărîtoare
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la fundamenta
rea, elaborarea și înfăptuirea între
gii politici interne și externe a parti
dului și statului, a mărețelor pro
grame de dezvoltare economico-socială a patriei, de ridicare continuă
a bunăstării materiale și spirituale
a întregului popor, de construcție
socialistă pe baza aplicării
con
secvente și creatoare a legităților
obiective și a adevărurilor funda
mentale ale socialismului științific
la condițiile și realitățile concrete
din România.

Plenara își însușește întru totul te
zele, ideile și orientările de deose
bită însemnătate teoretică și prac
tică cuprinse in cuvîntarea secreta
rului general al partidului și hotă
răște, in unanimitate, ca aceasta să
stea la baza activității viitoare a
partidului și poporului nostru, să
constituie programul de muncă și
acțiune al organelor și organizațiilor
de partid, al comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii de la orașe'și
sate, pentru înfăptuirea, în cele mai
bune condiții, a planului pe acest
an și pe întregul cincinal, în vede
rea trecerii României într-o etapă
nouă a dezvoltării sale economicosociale, de făurire a fazei superioare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de creare a condițiilor
necesare afirmării principiilor co
muniste de muncă și viață.
Plenara și-a desfășurat lucrările în
atmosfera de puternică însuflețire
patriotică generată de împlinirea a
15
ani
de
cînd
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost învestit,
prin voința unanimă a poporului, în
suprema funcție de președinte al
Republicii Socialiste România și in
preajma aniversării a cinci decenii
de la marea demonstrație de la
1 Mai 1939 — prima mișcare pu

nemijlocită, de îndemnurile și indicațiile pe care le-ați
dat organizației revoluționare a copiilor, pentru ca
aceștia să se pregătească temeinic, să preia și să ducă
mai departe făclia progresului material și spiritual al
țării, pentru ridicarea ei necontenită pe cele mai înalte
trepte ale civilizației comuniste.
A rămas profund înscris în conștiința și inima tine
relor vlăstare momentul în care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, ati Investit cu o nouă și înaltă
semnificație cravata pionierească, dăruindu-ne marea
cinste de a avea in culorile sale, alături de roșul
drapel al partidului comunist, culorile tricolorului ro
mânesc. incredințîndu-ne astfel răspunderea care ne
va însufleți mereu, aceea de a munci și trăi In spirit
revoluționar, patriotic, după exemplul înaintat al co
muniștilor.
Șoimii patriei, cel mal tineri cetățeni al României
socialiste, vă sint adine recunoscători pentru crearea
organizației copilăriei lor fericite — Organizația Șoi
mii Patriei — pentru mindria și cinstea pe care le-atl
conferit-o, de a se numi „șoimi voinici", de a purta
lingă inimă tricolorul românesc, de a învăța să-și
iubească patria, să crească în dragoste și respect fată
de muncă, cinste, adevăr și omenie.
Noi, copiii Epocii de aur a României socialiste —
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — știm că tot ceea ce s-a
înfăptuit și se înfăptuiește tn perioada inaugurată de
istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist
Român, care, prin voința întregii națiuni, v-a ales în
suprema funcție de secretar general al partidului, se
datorește prodigioasei dumneavoastră activități re
voluționare, înțelepciunii și clarviziunii științifice cu
care
conduceți
destinele
României
socialiste,
neasemuitului patriotism cu care vă dedicați întreaga
viață realizării celor mai nobile idealuri ale poporu
lui nostru, bunăstării și fericirii tuturor fiilor patriei.
Cu mîndria de a fi contemporani Epocii de aur a
României socialiste, vă mulțumim fierbinte. Iubit con
ducător, pentru anii fericiți pe care îi trăim, pentru
minunatele condiții de viață, muncă și învățătură ce
ne sînt asigurate prin înalta dumneavoastră grijă,
pentru soarele păcii, care ne ocrotește copilăria și vii
torul luminos pe care ni-1 făuriți.
Conștienți că împlinirea aspirațiilor noastre cute
zătoare, înfăptuirea visului de aur al omenirii — co
munismul — sint indisolubil legate de asigurarea si
menținerea păcii pe Pămint, vă aducem cej mai vibraiit omagiu, exprimînd sentimentele noastre de
aleasă cinstire și prețuire față de prodigioasa dum
neavoastră activitate internațională, desfășurată cu
exemplar umanism și Înaltă răspundere, pentru pace
și dezarmare, pentru o lume mai bună și mai dreaptă
pe planeta noastră, activitate prin care dati o nouă
și semnificativă strălucire vocației legendare de pace
a românilor, prestigiului patriei noastre în lume.
In deplină unitate de gînd și faptă cu Întregul nos
tru popor, noi, pionierii și șoimii patriei, toți copiii
României, vă asigurăm solemn că. urmînd neabătut
exemplul dumneavoastră luminos de dăruire revolu
ționară pentru înaintarea neabătută a națiunii române
pe calea dezvoltării libere, independente și demne, ne
angajăm plenar să creștem, să învățăm șl să muncim
exemplar, animați de dorința și hotărîrea arzătoare de
a ne integra cu fermitate, cutezanță și spirit revoluțio
nar în atmosfera de grandioase transformări socialiste
ale patriei, magistral ilustrate de realitățile acestui
timp glorios, atît de bogat în semnificații și realizări.
Exprimînd încă o dată adînca și nețărmurita recu
noștință a pionierilor, școlarilor și șoimilor patriei, a
cadrelor care le îndrumă activitatea, pentru condițiile
minunate asigurate copilăriei fericite din patria noas
tră, permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să vă aducem omagiul fierbinte al
întregii generații tinere a României socialiste și să
vă urăm, din adîncul inimilor, dumneavoastră și mult
iubitei și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, multă
sănătate și putere de muncă, noi și strălucite realizări
în grandioasa activitate pe care o desfășurat! pentru
edificarea noii societăți în România, ani mulți și fe
riciți spre binele și prosperitatea națiunii române, spre
triumful păcii și progresului în întreaga lume.

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

ternică din Europa care a chemat
poporul român, practic, clasa munci
toare de pe întregul continent la
luptă împotriva fascismului și războ
iului, pentru apărarea independen
ței tuturor țărilor - in organizarea
și desfășurarea căreia o contribuție
determinantă a avut-o marele condu
cător de astăzi al partidului și po
porului, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu.
Plenara aduce un vibrant și înălțător
omagiu secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— Erou intre eroii neamului, pildui
tor exemplu de înflăcărat patriot și
militant revoluționar pentru cauza
bunăstării și fericirii poporului ro
mân, proeminentă personalitate poli
tică a lumii contemporane, a mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale, luptător neobosit pentru
promovarea fermă a principiilor so
cialismului, pentru propăș.irea conti
nuă și tot mai puternica afirmare a
României - independente, libere și
demne — în rindul tuturor țărilor
lumii.
Plenara aduce, totodată, un cald
și respectuos omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de frunte al parti
dului și statului, strălucit om da
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ÎN ÎNT1MPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Remarcabile fapte de muscă
mații specializate care lucrează
numai pentru export. “Totodată,
s-au introdus peste 30 de tehno
logii noi, moderne, de mare pro
ductivitate și s-au asimilat produ
se noi, de înaltă tehnicitate și com
plexitate. Ca urmare, un număr de
20 întreprinderi și unități econo
mice au livrat suplimentar, la ce
rerea partenerilor externi, de la
începutul anului, produse in va
loare de peste 52 milioane lei.

BIHOR : O nouă

capacitate de producție

BACĂU : Producție
suplimentară la export
Realizarea ritmică și Ia înalți
parametri calitativi a tuturor pro
duselor destinate partenerilor de
peste hotare constituie un obiectiv
prioritar în întrecerea pe care o
desfășoară in cinstea zilei de 1 Mai
colectivele de muncă din întreprin
derile industriale și unitățile eco
nomice ale județului Bacău. în
acest scop, la Combinatul Chimic,
întreprinderea Metalurgică. între
prinderea Mecanică din Bacău. în
treprinderea de Postav Buhuși, în
treprinderea de Utilaj
Chimic
Borzești și în alte unități au fost
întreprinse măsuri tehnice și orga
nizatorice
suplimentare
pentru
onorarea exemplară a tuturor co
menzilor prevăzute pentru acest
an. înnoirea și modernizarea pro
duselor. creșterea competitivității
acestora. Au fost organizate secții
și ateliere, linii tehnologice și for

Acum, in preajma sărbătorii
muncii, ne marea platformă indus
trială din zona de vest a muni
cipiului Oradea, ctitorie a ..Epocii
Nicolae Ceaușescu". a intrat in
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție apartinind de întreprin
derea Chimică „Sinteza". Amănun
te ne oferă inginerul Mathe Iosif,
directorul unității :
— Este vorba de o nouă linie
tehnologică prin care se valorifică
superior resursele de materii pri
me locale. Concret, noua capacitate
destinată producției de pigmenți
anorganici extinde valorificarea șlamului rezultat în urma procesului
tehnologic la „Alumina" Oradea, si
tuată in imediata vecinătate. Noua
investiție. înzestrată cu utilaje mo
derne. de mare randament, asigură
realizarea unor produse cu înalt
grad de prelucrare, solicitata la
export.
Un ultim amănunt : prin inves
tițiile racordate circuitului pro
ductiv în actualul cincinal la în
treprinderea „Sinteza" Oradea, pro
ducția de pigmehti anorganici cu
noaște o creștere da 30 la sută.

(Continuare in pag. a ll-a)
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)

României la diviziunea internațională
a muncii, caracterul preponderent
știință de largă recunoaștere inter intensiv al dezvoltării fiind reliefat,
națională, pentru îndelungata și eroi îndeosebi, de sporul mai rapid al
ca activitate revoluționară desfășu producției nete față de ce] al prorată în rindurile partidului nostru ducției-marfă în industrie și, respec
comunist, în marile bătălii de clasă tiv, ol producției globale în agricul
antifasciste și antirăzboinice, pentru tură, de ponderea mare a produc
socialism, pentru contribuția de sea tivității muncii în obținerea creșteri
mă la elaborarea și realizarea pla lor de producție în toate sectoarele.
nurilor și programelor de dezvoltare
Plenara cere ministerelor, centra
economico-socială a patriei, de con lelor și întreprinderilor să tragă con
tinuă înflorire a științei, învățămîntu- cluziile necesare din stările de lu
lui și culturii românești, de creștere cruri negative ce s-au manifestat
a nivelului de trai al întregului anul trecut, să ia măsurile cores
popor.
>
punzătoare pentru lichidarea lor și
Plenara C.C. al P.C.R., luînd cu ridicarea pe o treaptă superioară a
noștință, cu profundă mindrie pa întregii activități economice, prin fo
triotică și aleasă satisfacție, că, la losirea judicioasă a capacităților de
sfirșitul lunii martie, România și-a producție, realizarea ritmică, inte
lichidat în întregime datoria externă grală a producției fizice, îndeosebi a
— excepțională realizare ce se în celei destinate exportului, punerea
scrie în bilanțul marilor împliniri, în funcțiune la termen și la parame
fără egal în întreaga existență mul trii tehnico-economici proiectați a
timilenară a poporului român, ale tuturor obiectivelor de Investiții. Ple
„Epocii Nicolae Ceaușescu" —apre nara consideră că trebuie să se ac
ciază că aceasta reprezintă cea mal ționeze cu mai multă fermitate în
elocventă, dovadă a forței, capaci direcția organizării științifice și mo
tății și vitalității economiei românești, dernizării producției, a rezolvării mai
a orânduirii noastre socialiste, a poli operative a problemelor privind lăr
ticii profund științifice a Partidului girea bazei de materii prime și ma
Comunist Român, xde aplicare crea teriale, identificarea de noi rezerve,
toare a adevărurilor și legităților ge atragerea și valorificarea în circui
nerale ale socialismului științific la tul economic a resurselor cu .conți
condițiile noastre concrete. Acest nuturi utile mai scăzute, elaborarea
strălucit rezultat, ce asigură deplina
tehnologiilor cerute de reintroduce
independență economică și politică a rea in producție a materialelor re
țării, reprezintă expresia voinței ferme, cuperabile și refolosibile, utilizarea
de neclintit a poporului român, de a mai eficientă și punerea în valoare
face totul, strîns unit în jurul parti a resurselor noi, neconvenționale de
dului, al genialului său conducător, energie.
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru
In lumina indicațiilor și orientări
înfăptuirea neabătută a minunatelor lor secretarului general al partidu
planuri și programe de dezvoltare lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
economico-socială a țării, pentru plenara cere să se acționeze cu mai
înaintarea ei continuă pe culmile multă fermitate pentru obținerea în
civilizației socialiste și comuniste.
acest an și în perioada următoare
Plenara își însușește pe deplin a- a unor rezultate superioare în toate
precierea secretarului general ai domeniile, pentru îmbunătățirea ra
partidului, potrivit căreia numai pe dicală a activității economico-finanbaza ' dezvoltării generale a forțelor ciare, a creșterii eficienței și a ren
de producție, a industriei, agricultu tabilității în fiecare unitate economi
rii, a științei și culturii au fost po că. In acest cadru, se impune ca în
sibile plata datoriilor externe, mari treprinderile și centralele să-și înde
le realizări care au transformat plinească, în condiții tot mai bune,
România dintr-o țară înapoiată într-o rolul pe care îl au, ca unități de
țară puternică, industrial-agrară, cu bază ale economiei naționale, în aun nivel ridicat de trai, de bună sigurarea aplicării depline a prin
stare a întregii națiuni.
cipiilor mecanismului economico-fiCu cea mai vie satisfacție, cu sen nanciar, ale autoconducerii, autotimente de înălțătoare mindrie pa gestiunii și autofinanțării, pentru li
triotică, plenara își exprimă totala chidarea produselor nerentabile, a
adeziune >la propunerea tovarășului oricăror forme de risipă și gospodă
Nicolae Ceaușescu ca în viitor în rire necorespunzătoare a fondurilor
treaga dezvoltare a României să se materiale și bănești ce le-au fost
realizeze fără a se mai apela la cre încredințate. Este necesară, totoda
dite, prin mijloace proprii - asigu tă, îmbunătățirea întregii activități
rate de puternica și moderna bază d.e control financiar, asigurarea res
tehnico-materială realizată în anii pectării riguroase, de către organis
socialismului, cu deosebire în pe mele învestite cu răspundere in acest
rioada de după Congresul al IX-lea sens, a prevederilor legii, a tuturor
.al partidului -, și hotărăște, Jn una- normativelor economicp-financiâre.. *
niftiitate,, ca âceaSta.sa .'fie -adoptată
Plșnara pune în fața cpmitetelor
college de către Marea Adunare județene de partid și consiliilor
Națională.
populare, consiliilor unice agroin
Reafirmind cu putere, în cadrul lu dustriale, organizatorilor de partid
crărilor sale, voința fermă a comu de la sate, tuturor organelor agrico
niștilor, a întregului nostru popor ca, le, a întregii țărănimi sarcina de a
strîns unit in jurul partidului, al acționa cu forțe sporite pentru fo
secretarului său general, tovarășul losirea judicioasă a fondului fun
Nicolae Ceaușescu, să nu precupe ciar, executarea la timp și în condiții
țească nici un efort pentru a asigura agrotehnice corespunzătoare a tutu
îndeplinirea exemplară a politicii in ror lucrărilor agricole, în vederea
terne și externe a partidului și sta obținerii unor producții agricole spo
tului nostru socialist,. Plenara Comi rite în acest an, care să asigure
tetului Central al Partidului, Comu creșterea livrărilor la fondul de stat,
nist Român hotărăște următoarele : satisfacerea în condiții tot mai bune
a cerințelor de consum ale populați
1. Plenara aprobă în unanimitate
Raportul privind analiza pe bază de ei și ale aprovizionării industriei cu
bilanț a rezultatelor obținute pe an materii prime agricole.
samblul economiei naționale, forma
Plenara adresează celor ce își
rea și utilizarea resurselor financiare desfășoară activitatea în domeniul
in anul 1988.
comerțului exterior și cooperării eApreciind rezultatele importante conomice chemarea de a face totul
obținute anul trecut în dezvoltarea pentru intensificarea activității în aeconomico-socială a patriei, in spo ceste domenii, pentru valorificarea
rirea avuției naționale și a venitului superioară a rezultatelor muncii po
național, in ridicarea generală a porului român pe piețele externe,
gradului de civilizație și bunăstare, prin sporirea ponderii produselor cu
plenara relevă creșterile însemnate un grad avansat de prelucrare, con
ce s-au inregistrat în domeniul pro tractarea și livrarea acestora în con
ducției industriale și agricole, în ce diții de eficiență valutară ridicată,
lelalte sectoare de activitate econo pentru intensificarea participării tot
mică, precum și progresele impor mai largi a României la schimbul
tante obținute în dezvoltarea științei, mondial de valori.
învățămîntului, culturii, în domeniul
Apreciind că există toate condi
ocrotirii sănătății, în creșterea con țiile ca, printr-o mai bună organiza
tinuă a nivelului de trai, materia] și re a producției și a muncii, prin în
tărirea ordinii și disciplinei în fieca
spiritual, al întregului popor.
Plenara subliniază rolul' important re unitate și sector de activitate, să
pe care îl are in întregul proces de fie îndeplinite integral prevederile de
dezvoltare economico-socială a pa plan pe acest an și pe întregul cin
triei activitatea de cercetare științi cinal, plenara cere organelor și or
fică, dezvoltare tehnologică și intro ganizațiilor de partid, de stat, de
ducere a progresului tehnic, domenii masă și obștești să acționeze neabă
care, sub conducerea directă a to tut pentru mobilizarea largă a colec
varășei Elena Ceaușescu, președin tivelor de oameni ai muncii, a tutu
tele Consiliului Național ol Științei ror forțelor creatoare ale societății
și Învățămîntului, au adus o contri în vederea sporirii continue a pro
buție de cea mai mare importanță ducției în industrie și agricultură, a
la rezolvarea problemelor esențiale ridicării productivității muncii și a
ale producției, la înfăptuirea neabă nivelului tehnic și calitativ al pro
tută a obiectivelor noii revoluții teh- duselor, a eficienței întregii activi
nico-științifice și noii revoluții agrare, tăți.
la dezvoltarea intensivă și moderni
2. Plenara aprobă, în unanimitate,
zarea întregii activități economice.
Raportul cu privire la fondul de par
Participanții la plenară evidenția ticipare a oamenilor muncii la reali
ză, cu deosebită satisfacție, că in zarea producției, a beneficiilor și la
anul 1988, ca de altfel in întreaga împărțirea beneficiilor pe anul 1988.
perioadă ce a trecut din acest cin
Participanții la plenară au sublini
cinal, evoluția economiei naționale at, cu deplină satisfacție, că, pe baza
realizării în condiții mai bune a sar
s-a caracterizat prin continuarea
dezvoltării intensive și echilibrate a cinilor de plan, fondul de participa
tuturor ramurilor și județelor țării, re a oamenilor muncii la beneficii —
prin participarea tot mai activă a fond determinat nemijlocit de nive

lul îndeplinirii prevederilor de plan,
a indicatorilor economico-financiari
- a cunoscut, in anul trecut, o creș
tere față de 1987, ceea ce a permiș
ca, pe această bază, oamenii mun
cii să obțină venituri sporite.
Faptul că, pe lingă retribuții, oa
menii muncii primesc, pe baza re
zultatelor economice obținute, sume
însemnate reprezentînd participarea
la beneficii, premii șl alte stimulen
te pentru părțile sociale depuse la
fondul de dezvoltare constituie un
puternic imbold pentru mobilizarea
și mai energică a acestora la înde
plinirea integrală și depășirea sar
cinilor de plan, a tuturor indicqtorilor stabiliți, pentru executarea unor
produse de înalt nivel calitativ,
competitive pe piața mondială.
în spiritul indicațiilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, plenara cere
organelor și organizațiilor de partid,
cadrelor din economie, consiliilor de
conducere, muncitorilor și specialiș
tilor să acționeze, în
continuare,
pentru aplicarea neabătută a prin
cipiilor mecanismului economic, a
autoconducerii și autogestiunii,; creș
terea răspunderii
proprietarilor și
producătorilor pentru buna adminis
trare și gospodărire a mijloacelor
încredințate, a producției și
pro
ductivității muncii, ridicarea calității
și reducerea consumurilor de materii
prime, materiale, combustibil și energie, pentru sporirea continuă a
rentabilității și a eficienței econo
mice, a beneficiilor fiecărei unități
productive — calea sănătoasă și si
gură a sporirii
veniturilor tuturor
oamenilor muncii, a ridicării nive
lului general de trai.
3. Plenara aprobă in unanimitate
Raportul cu privire la evoluția prețu
rilor și tarifelor in anul 1988.
Plenara apreciază că menținerea
în cursul anului trecut a prețurilor
și tarifelor la nivelul anului 1987,
situarea acestora sub limitele plani
ficate, inclusiv pe pioța țărănească
— in condițiile sporirii cantităților
de produse agroalimentare vîndute
de producători -, constituie o expre
sie elocventă a înaltului dinamism
al economiei noastre naționale. în
actualele condiții economice mondia
le, cînd aproape toate țările sînt
confruntate cu fenomene de inflație
șî Instabilitate a prețurilor, România
se numără printre puținele state din
lume in care prețurile de producție
și chiar cele de desfacere s-au men
ținut la același nivel și chiar au scă
zut.
In spiritul concepției secretarului
genera! al partidului, tovarășul
Nico.ae Ceaușescu, potrivit căreia
stabilitatea și controlul prețurilor de
producție și de desfacere, inclusiv a
prețurilor cu amănuntul, respectarea,
fermă o normativelor eco'nomico-financiore constituie o necesitate obiectivă pentru înfăptuirea cu succes
a planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială, plenara
hotărăște să se ia în continuare cele
mai eficiente măsuri pentru respec
tarea strictă a disciplinei în dome
niul prețurilor și prevenirea orică
ror tendințe de majorare a aces
tora, pentru aplicarea neabătută a
prevederilor legale din acest dome
niu.
4. Plenara aprobă, în unanimitate,
Propunerile privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale coope
rativelor agricole de producție.
Plenara subliniază că aceste mă
suri, care au la bază propunerile
secretarului general al partidului,
reprezintă un important act econo
mic si politic ce demonstrează pre
ocuparea statornică a partidului și
statului
nostru,
a tovarășului
Nicolae Ceaușescu personal, pentru
crearea unor condiții cît măi bune
în vederea înfăptuirii obiectivelor
noii revoluții agrare.
Anularea și reeșalonarea unor da
torii ale cooperativelor agricole de
producție, măsură importantă pen
tru întărirea lor economico-organizatorică, trebuie să constituie pen
tru aceste unități, pentru întreaga
țărănime un puternic stimulent in
desfășurarea unei activități eficien
te, în îndeplinirea în cît mai bune
condiții a sarcinilor privind livrarea
la fondul de stat prin contractarea
unor cantități tot mai mari de pro
duse agroalimentare și, pe această
bale, creșterea contribuției agricul
turii noastre socialiste la dezvoltarea
generală a țării, la ridicarea bună
stării poporului.
Exprimînd convingerea că cei ce
lucrează în agricultură vor trage toate
concluziile necesare din adoptarea
acestei hotărîri, plenara cere să se
ia măsuri eficiente în vederea or
ganizării superioare a întregii acti
vități, pentru o mai bună gospodă
rire și folosire a mijloacelor de care
dispun cooperativele agricole, în
vederea creșterii mai puternice a
producțiilor vegetale și animaliere, a
dezvoltării diferitelor activități
in
dustriale, pentru afirmarea tot mai
deplină a agriculturii românești ca
ramură de bază, modernă a econo
miei naționale.
5. Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român aDrobă
în unanimitate Raportul privind mă

surile și acțiunile întreprinse în do
meniul
organizării și modernizării
localităților, sistematizării teritoriu
lui, optimizării transporturilor, căilor
de comunicații și a rețelelor de energie electrică.
Plenara relevă contribuția decisivă
a secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ela
borarea, adoptarea și aplicarea
acestui amplu program de măsuri cu
caracter revoluționar, început cu 21
de ani in urmă, pe baza Legii nr.
2/1968 privind organizarea adminis
trativă a teritoriului — care a deschis
calea unor profunde transformări în
toate domeniile de activitate, în
întreaga operă de construcție socia
listă in patria noastră. S-a evidențiat
în mod deosebit faptul că, pe baza
aplicării consecvente a acestui pro
gram de măsuri, s-a întărit continuu
rolul organizatoric al statului socia
list, s-a asigurat o legătură mai efi
cientă între organele centrale șl uni
tățile de bază, creîndu-se cadrul
corespunzător pentru înfăptuirea cu
fermitate a politicii de amplasare
rațională a forțelor de producție pe
întreg teritoriul țării, de dezvoltare
armonioasă a tuturor județelor și
localităților. Toate acestea au con
firmat pe deplin justețea și caracte
rul profund realist al măsurilor luate
cu două decenii în urmă, ca singura
cale de ridicare a civilizației și a
nivelului general de viață, ca ma
nifestare a adevăratei egalități în
drepturi pentru toți fiii patriei. S-au
creat, pe această bază, puternice
centre industriale în fiecare județ și
s-a obținut o mai bună grupare a
acestora din punct de vedere al pro
ducției pe locuitor, s-a dezvoltat re
țeaua unităților de industrie mică și
de servicii pentru populație, au sporit
dotările social-câlturale, de ocrotire
a sănătății, s-a amplificat, an de an,
construcția de locuințe.
Ținînd seama de schimbările care
au avut loc în ultimele două dece
nii și pe baza dezbaterilor largi cu
oamenii muncii in toate localitățile,
a sesiunilor consiliilor populare din
luna ianuarie a.c., plenara a subli
niat necesitatea de a se aduce îm
bunătățirile corespunzătoare legii de
organizare administrativ-teritorială a
țării, în conformitate cu noile reali
tăți, cu sarcinile dezvoltării viitoare
a societății noastre. Plenara cheamă
toți factorii cu atribuțiuni în acest
sens să acționeze ferm pentru a nu
se admite, sub nici un motiv, con
strucții industriale, agricole și de
locuințe în afara perimetrului construibil sau prin scoaterea de tere
nuri din suprafața arabilă. In același
timp s-a subliniat necesitatea ca
toate consiliile populare să-și ela
boreze programe de dezvoltare eco.nomico-sociqlă pe perioada 1991*
1995 pentru fiecare județ, oraș, co
mună — ca parte integrantă a Pla
nului unic de dezvoltare economicosocială a țării in cel de-al 9-lea
cincinal.
Plenara apreciază că noile măsuri
privind dezvoltarea și modernizarea
comunelor și transformarea acestora
în puternice centre economico-sociale,
demne de societatea socialistă și
comunistă, asigură cadrul organiza
toric necesar îndeplinirii exemplare
a Programului partidului privind
apropierea condițiilor de viață de la
sate de cele de la orașe, ridicarea
continuă a nivelului general de bu
năstare și civilizație al întregului
popor.
6. Plenara aprobă in unanimitate
Raportul privind activitatea desfășu
rată în anul 1988 de organele și
organizațiile de partid in domeniul
muncii organizatorice, ideologice și
politico-educative, de selecționare,
repartizare și promovare a cadrelor,
de rezolvare a scrisorilor și sesizări
lor oamenilor muncii, precum și acti
vitatea internațională a partidului
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xlll-lea și Conferinței
naționale ale P.C.R.
Plenara dă o înaltă apreciere mă
rețelor realizări obținute de poporul
român sub conducerea partidului,
îndeosebi după istoricul Congres al
IX-lea, subliniind că acestea de
monstrează, cu puterea faptelor, a
realităților, justețea politicii profund
științifice, clarvăzătoare a partidului
- centru vital al întregii noastre na
țiuni -, forța și capacitatea sa poli
tică și organizatorică în unirea și
mobilizarea maselor largi de oameni
ai muncii la înfăptuirea uriașei opere
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare
spre comunism, unitatea de nezdrun
cinat a poporului în jurul partidului,
al secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Participanții la plenară relevă im
portanța deosebită pe care a avut-o
și o are Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la înaltul fo
rum al democrației muncitorești-revoluțlonare din 28 noiembrie 1988
— document de excepțională însem
nătate pentru perfecționarea întregii
munci organizatorice, ideologice și
politico-educative, de formare a
omului nou, cu o concepție înainta
tă, cu o înaltă conștiință patriotică,
revoluționară și un puternic spirit
militant, pentru aplicarea fermă in

viață a principiilor Programului ideo
logic, ca parte integrantă a Progra
mului partidului.
In anul 1988 s-a desfășurat o sus
ținută muncă politico-organizatorică
pentru întărirea numerică și calita
tivă a partidului, fiind primiți în
rîndul comuniștilor 115 889 oameni
ai muncii, din care 66,80 la sută sint
muncitori, 13,79 la sută țărani, 19,41
la sută intelectuali și funcționari ;
din totalul celor primiți în partid,
49,87 la sută sînt femei, iar 80,88 la
sută provin din rîndul membrilor
Uniunii Tineretului Comunist.
La sfîrșitul anului 1988, Partidul
Comunist Român număra peste
3 700 000 membri de partid, din care
muncitorii și țăranii reprezintă peste
70 la sută. Membrii de partid în
vîrstă de pînă la 40 de ani repre
zintă circa 50 la sută, din care pînă
la 30 de ani 20 la sută. A crescut
ponderea femeilor in partid, la peste
35 la sută. Există o compoziție na
țională bună, care reflectă ponde
rea cetățenilor de diferite naționali
tăți.
Plenara cere să se depună per
manent toate eforturile pentru dina
mizarea șl perfecționarea continuă
a activității organelor și organiza
țiilor de partid, a stilului și metode
lor lor de muncă, cultivarea spi
ritului revoluționar, aplicarea și res
pectarea fermă a prevederilor sta
tutului și a legilor țării, întărirea
controlului
îndeplinirii
hotărîrilor
luate, pentru creșterea rolului con
ducător al partidului în întreaga ac
tivitate de înfăptuire a obiectivelor
celui de-al 8-lea cincinal, a tuturor
planurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei.
Plenara exprimă sentimentele de
profundă recunoștință secretarului
general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru atenția
deosebită, permanentă pe care o
acordă politicii de cadre, perfecțio
nării activității de selecționare, creș
tere, pregătire și promovare a aces
tora, în strînsă concordanță cu ce
rințele și exigențele actualei etape
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate în patria
noastră. Plenara cere organelor și
organizațiilor de partid să acționeze
cu cea mai înaltă răspundere în
vederea aplicării cu mai multă fer
mitate a hotărîrilor de partid și
prevederilor legale în domeniul po
liticii de cadre, creșterii exigenței
față de calitățile politice și morale
ale celor propuși să îndeplinească
funcții de răspundere în aparatul și
organele de partid, de stat, de masă
și obștești, aplicarea consecventă a
principiului rotirii cadrelor. Este ne
cesar să se manifeste în continuare
o preocupare susținută pentru pro6 țnoyqreg cțejpr .mgi^ bune cadre ^din
rînaul femeilor, 'pentru realizarea
unui raport corespunzător între ca
drele mai în vîrstâ, cu experiență,
și cadrele tinere, pentru selecționa
rea, pe bază de concurs, a cadre
lor din rîndul celor mai buni co
muniști, cu pregătire politică și
profesională corespunzătoare, devo
tate partidului, intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii, cauzei
socialismului și comunismului.
Plenara cere organelor și organi
zațiilor de partid să acționeze ener
gic pentru ridicarea nivelului de
pregătire politică și profesională al
cadrelor de partid și de stat, al
cadrelor de conducere din toate do
meniile de activitate, al oamenilor
muncii, cerință fundamentală pentru
îndeplinirea cu succes a sarcinilor
ce le revin.
întreaga activitate ideologică și
politico-educativă a pus în lumină
uriașa contribuție, teoretică și prac
tică, de profundă originalitate, a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
îmbogățirea tezaurului socialismului
științific și edificarea noii orînduiri,
la elaborarea și realizarea întregii
politici interne și externe a partidu
lui și statului nostru. A crescut pre
ocuparea organelor și organizațiilor
de partid pentru legarea mai strînsă
a muncii de propagandă și politicoeducative, a învățămîntului ideologic
și a celorlalte forme de pregătire
a maselor de problemele concrete
ale producției, de înfăptuirea pro
gramului de
organizare științifică
și modernizare, de cerințele concrete
ale ridicării calității și eficienței în
tregii activități economico-sociale.
Pornind de la aprecierea tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire
la o anumită rămînere în urmă a
activității ideologice și politico-edu
cative față de dezvoltarea generală
economico-socială a țării, plenara
cere organelor și organizațiilor de
partid, tuturor celor ce își desfășoa
ră activitatea în domeniul propagan
dei să acorde cea mai mare impor
tanță transpunerii neabătute în viață
a sarcinilor și orientărilor secretaru
lui general al partidului cu privire la
necesitatea de a se acționa neabă
tut pentru ridicarea la un nivel ca
litativ superior a eficienței întregii
munci ideologice și politico-educati
ve, pentru transformarea ei într-o
forță motrice a înaintării patriei pe
noi trepte de progres și civilizație.
Este necesar să se acorde mai mul
tă atenție studierii principiilor de

bază ale socialismului științific, a
unor domenii importante ale științe
lor naturii, ale științelor sociale, de
a înarma partidul, întregul popor cu
o înaltă concepție revoluționară des
pre lume și viață, pentru a învăța
generațiile tinere cum trebuie să ac
ționeze pentru cunoașterea și trans
formarea naturii și a lumii, pentru
făurirea unei societăți cu o înaltă
conștiință științifică, revoluționară.
Este necesar ca, o dată cu dezvolta
rea patriotismului revoluționar socia
list, să crească tot mai mult spiritul
combativ față de lipsuri și neajun
suri, față de tot ceea ce este vechi
și perimat, precum și împotriva ori
căror manifestări de
naționalism,
șovinism, a concepțiilor idealiste, a
obscurantismului și misticismului, a
altor mentalități retrograde, față de
apologeții capitalismului, de toți cel
ce ne denaturează și ne denigrează
istoria, minimalizează sau neagă
realizările noastre socialiste, de fapt
socialismul ca orînduire.
Plenara cere organelor și organi
zațiilor de partid să manifeste ma
ximă răspundere pentru rezolvarea
problemelor ridicate de oamenii
muncii prin scrisori, în audiențe și
cu alte prilejuri - expresie a profun
dului democratism ce caracterizează
orînduirea noastră socialistă, încre
derii largi a maselor populare în
partid, în politica internă și exter
nă, care corespunde pe deplin in
tereselor vitale ale întregii națiuni.
Soluționarea problemelor ridicate de
oamenii muncii pe această cale au
contribuit la îmbunătățirea activită
ții economico-sociale, la înlăturarea
deficiențelor manifestate în diferite
domenii, la sporirea participării tu
turor cetățenilor la perfecționarea
organizării și conducerii societății,
la respectarea strictă a legalității, a
principiilor eticii și echității socia
liste, la dezvoltarea și apărarea pro
prietății întregului popor, la transpu
nerea neabătută în viață a planuri
lor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării.
Plenara cere organelor și organi
zațiilor de partid, de masă și ob
ștești să facă totul pentru perfecțio
narea întregii activități potrivit noi
lor exigențe ale societății noastre,
pentru întărirea continuă a partidu
lui, a unității și forței sale de acți
une în toate domeniile — garanția
supremă a victoriei comunismului în
România.
Plenara dă cea mai înaltă apre
ciere contribuției determinante a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, la fundamentarea și traducerea
în viață a acțiunilor internaționale
ale partidului și statului, la dezvol
tarea creatoare a gindirii politice, a
teoriei și practicii revoluționare. Po
liticii externă a României socialiste
este orientată neabătut spre pro
movarea principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, eli
minării forței și amenințării cu forța
în relațiile dintre state.
Plenara reafirmă hotărirea una
nimă a
comuniștilor, a întregului
nostru popor de a face totul pen
tru transpunerea neabătută in viață
a inițiativelor și acțiunilor de larg
răsunet internațional ale Româ
niei
socialiste, ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu în direcția reali
zării dezarmării, in primul rînd a
dezarmării nucleare, a soluționării
pe cale pașnică, prin tratative, a
problemelor litigioase dintre state,
lichidării
subdezvoltării și făuririi
noii ordini economice mondiale, edificării unei lumi mai drepte și mai
bune — a păcii, progresului, înțele
gerii și colaborării între toate na
țiunile.
Plenara exprimă hotărirea fermă
a comuniștilor, a întregului nostru
popor de a face totul pentru trans
punerea neabătută în viață a poli
ticii principiale și constructive pro
movate cu
neabătută
con
secvență de România, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în direcția întă
ririi raporturilor de prietenie și co
laborare cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu toate
statele lumii. Partidul nostru acordă
o mare însemnătate colaborării cu
partidele comuniste și muncitorești.

cu partidele socialiste, social-democrate, cu forțele înaintate de pretu
tindeni in lupta pentru soluționarea
problemelor complexe și grave ale
lumii contemporane.
7. Plenara aprobă în unanimitate
Măsurile în vederea pregătirii Con
gresului al XlV-lea al Partidului Co
munist Român.
Un puternic ecou l-o avut în rîn
dul participanților la plenară, al în
tregului nostru popor aprecierea de
o inestimabilă
valoare
teoretică
și
practică
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia
Congresul al XlV-lea al partidului
poate fi caracterizat de pe acum —
avind în vedere remarcabilele rea
lizări obținute de poporul român in
construcția socialismului, îndeosebi
după Congresul al IX-lea, precum șl
orientările de dezvoltare generală a
patriei noastre în viitor — drept
Congresul victoriei socialiste, al in
dependenței depline, economice șl
politice a României.
Comitetul Central a subliniat, cu
sentimente de cea mai înaltă recu
noștință, contribuția determinantă a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
stabilirea, într-o concepție științifică,
prospectivă, a nivelurilor dezvoltării
economico-sociale a țării în anul
1990 și în cel de-al 9-lea cincinal,
in strînsă concordanță cu posibili
tățile reale și cerințele economiei
naționale, cu
prevederile Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate
și înaintare spre comunism.
Plenara dă o înaltă apreciere
tezelor și orientărilor* cuprinse în
magistrala expunere rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu în înche
ierea lucrărilor cu privire la înfăp
tuirea cu succes a noii etape de
dezvoltare generală a patriei noas
tre, de realizare a luminosului obiec
tiv ca România să devină In deceniul
următor o puternică forță a științei
și culturii, cu un rol tot mai presti
gios în rîndul națiunilor demne,
independente și suverane ale lumii.
Analizînd orientările generale ale
dezvoltării economico-sociale a țării
In cincinalul 1991-1995, plenara
subliniază înalta îndatorire ce revine
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii, întregului nostru popor de a
acționa neabătut, cu cea mai mare
răspundere și exigență revoluționară,
pentru înfăptuirea programelor de
organizare și modernizare a produc
ției, a întregii activități, pe baza, ce
lor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii, ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al tuturor produselor la ni
velul competitivității mondiale, creș
terea eficienței și rentabilității eco
nomice, a productivității muncii, în, țări,rea ordinii și, disciplinei, dezvol
tarea bazei proprii, de materii prime
și resurse energetice, perfecționarea
continuă a proprietății socialiste, de
stat și cooperatiste, participarea tot
mai activă a României la schimbul
de valori materiale și spirituale in
ternaționale. Plenara dă, totodată,
cea mat înaltă apreciere orientărilor
secretarului generai al partidului,
tovarășul Nicolae Ceausescu, cu pri
vire la necesitatea asigurării celor
mai bune condiții de muncă și viață
pentru toți cetățenii țării, perfecțio
nării continue a conducerii societă
ții în spiritul celor mai largi principii
democratice, muncitorești-revoluțio
nare, de construire a socialismului
cu poporul și pentru popor, îmbină
rii armonioase a autoconducerii și
autogestiunii cu conducerea unitară,
pe baza planului național unic de
dezvoltare.
Plenara își însușește pe deplin
mobilizatorul program de muncă și
luptă revoluționară pus în fața parti
dului și poporului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tezele de excep
țională însemnătate formulate de
ilustrul nostru conducător cu privire
la faptul că suprema garanție a
mersului ferm înainte al României pe
calea socialismului și comunismului
o reprezintă întărirea rolului politic
conducător al partidului, strînsă uni
tate între partid și popor, aplicarea
neabătută a principiilor fundamen
tale ale socialismului științific la
condițiile concrete ale țării noastre,
în deplin consens cu marile aspirații
de progres, bunăstare și pace ale
întregii națiuni.

Dezbătind și adoptind documentele înscrise pe ordinea de zi și
însușindu-și pe deplin orientările, sarcinile și indicațiile formulate de
secretarul genetal al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara
adresează organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, eroicei
noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor făuritori
lor de bunuri materiale și spirituale vibranta chemare de a nu pre
cupeți nici un efort pentru realizarea in cele mai bune condiții a
prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, a progra
melor de organizare științifică și modernizare a producției, de ridi
care a patriei noastre socialiste pe culmi tot mai înalte de civiliza
ție și progres.
Strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, urmind neabătut strălucitul său exemplu de
muncă și viață, de pilduitoare activitate revoluționară consacrată
slujirii fără preget a mărețelor idealuri ale poporului român, să
facem totul pentru a marca prin noi și noi fapte de muncă, pătrunse
de cel mai vibrant patriotism, evenimentele de majoră importanță
politică ale acestui an - împlinirea a cinci decenii de la marea
demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai
1939, cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, Congresul al XlV-lea al
Partidului Comunist Român.
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Telegrame adresate secretarului general al partidului
Asemenea Întregii noastre națiuni,
comuniștii, toți oamenii muncii din
Capitală au urmărit cu deosebită
atenție șl viu interes lucrările Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, moment de
însemnătate istorică în procesul edi
ficării socialiste și comuniste a pa
triei, al înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului, a obiectivelor
stabilite de Congresul al XIII-lea și
Conferința Națională, a tezelor, idei
lor și orientărilor dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, cuprinse in magistrala
Expunere la înaltul forum al demo
crației noastre muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988, program
de muncă și acțiune pentru întregul
nostru popor — se arată in tele
grama COMITETULUI MUNICIPAL
BUCUREȘTI AL P.C.R.

Lichidarea datoriei externe a țârii
noastre, intr-un moment in care eco
nomia mondială este dominată de
fenomene acute de criză, recesiune
si instabilitate, demonstrează încă
o dată meritul nepieritor pe care il
aveți dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în dezvoltarea puternică și armo
nioasă a economiei noastre naționale,
capabilă să asigure. în condiții com
plexe. mersul înainte al tării, să
ramburseze creditele și dobînzile îm
povărătoare.
însuflețiți de perspectivele viito
rului comunist al patriei, oamenii
muncii din Capitală, cu vie recunoș
tință șî aleasă gratitudine, vă roagă
să primiți cele mai calde mulțumiri
și omagiul fierbinte pentru tot ceea
ce ați făcut și faceți dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
pentru modernizarea economico-socială și urbanistică a Capitalei și a
sectorului agricol Ilfov, pentru ri
dicarea unor mărețe obiective și gran
dioase apsambluri arhitectonice me
nite să confere demnitate și măreție
municipiului București.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se arată :

Comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Alba, urmărind cu deo
sebit interes lucrările actualei
Plenare a Comitetului Central al
partidului, dau glas într-un unic și
indestructibil gind încrederii lor
nestrămutate în politica internă a
partidului și statului nostru, în fun
damentarea și promovarea căreia ro
lul determinant vă revine dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, consacrată cu
consecvență și fermitate reyoluționară făuririi societății Socialiste
multilateral dezvoltate îh patria
noastră, realizării marilor Idealuri
ale omenirii — pacea, dezarmarea,
cooperarea pașnică, dreptul la mun
că și viață liberă șl demnă.
împreună cu întregul nostru partid
și popor, cei ce muncesc și trăiesc
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești au luat cunoștință, cu deosebi
tă satisfacție și mîndrie patrio
tică. de informarea pe care
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, ați prezentat-o in
deschiderea lucrărilor Plenarei Comi
tetului Central al partidului, potri
vit căreia, la sfîrșitul lunii martie,
țara noastră a plătit complet datoria
externă, rezultat strălucit al muncii
poporului nostru pentru dezvoltarea
econamico-socială a patriei.
Cu profundă satisfacție șl mîndrie
patriotică, tînăra generație a patriei,
asemenea întregului popor, a luat
cunoștință de plata completă de
către țara noastră a datoriei sale
externe.
strălucită realizare a
României socialiste. Indisolubil le
gată de gindirea dumneavoastră
novatoare, profund științifică, ilustrînd elocvent justețea politicii
partidului, demonstrînd forța, ca
pacitatea și vitalitatea de care dis
pune economia românească, puterea
creatoare și voința națiunii noastre
socialiste, de a transpune cu fermi
tate în viață, sub conducerea Parti
dului Comunsit Român, politica de
dezvoltare economico-socială a tării,
de edificare a societății socialiste și
comuniste pe pămîntul scump al
patriei — se arată în telegrama

COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST.

Puternic mobilizați de acest re
marcabil succes al politicii partidu
lui, de construcție socialistă, de în
florire multilaterală a patriei, de ri
dicare continuă a nivelului de civi
lizație materială și spirituală al în
tregului
popor, vă încredințăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că noi, tinerii
României socialiste, crescuți și
formați in cea mai luminoasă
epocă din multimilenara existentă, a
poporului nostru, vom învăța, vom
munci și iar vom învăța pentru a
ne forma ca oameni și specialiști
bine pregătiți, cu înalte cunoștințe
revoluționare în toate domeniile de
activitate, constructori conștienti și
devotați ai socialismului și comu
nismului.
Hotărîți să ducem mai departe
flacăra luptei revoluționare pe stră
vechiul pămînt românesc, exprimăm,
și de această dată, adeziunea noas
tră deplină la politica externă a
partidului și statului nostru, de înțe
legere și colaborare largă intre na
țiuni. al cărei neobosit promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite și
«timate ‘ tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Faptul că România socialistă pro
clamă, prin glasul dumneavoastră,
cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, că nu mai este îndatorată in nici
un fel, nimănui, reprezintă o uriașă
și magnifică victorie, o istorică bi
ruință a eforturilor poporului nostru,
a politicii raționale, realiste a Parti
dului Comunist Român, a gindirii
cutezătoare, înțelepte, profund pa
triotice, a dumneavoastră, marele și
iubitul nostru conducător de partid
și de țară — se relevă in telegrama
CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATE
LOR DIN ROMANIA.

Realizarea acestui eveniment me
morabil, care marchează, pentru pri
ma dată in Istoria milenară a po
porului nostru, realizarea indepen
denței politice și economice depline
a României — cu puțin timp înain
tea aniversării a 50 de ani de la ma
rea demonstrație patriotică, antifas
cistă și antirăzboinică de la 1 Mai
1939, eveniment politic ce s-a bu

curat de înaltă apreciere și largă
rezonanță internațională în conști
ința vremii — ne oferă plăcutul pri
lej de a omagia, cu profundă vibra
ție și mîndrie patriotică, pe cei care
atunci s-au aflat în fruntea organi
zării și desfășurării acestei puterni
ce manifestări, pe cei care astăzi
sînt mindria țării, ilustre personali
tăți ale istoriei și poporului român,
ale lumii contemporane, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu.
Vă asigurăm că în inimile tuturor
oamenilor muncii, membri ai sin
dicatelor. cele peste cinci decenii și
jumătate de neobosită luptă revolu
ționară in care dumneavoastră, mult
stimate și iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. v-ați aflat per
manent în focul celor mai aprige bă
tălii pentru dreptate socială și na
țională, pentru independenta și su
veranitatea neamului nostru, atît de
greu incercat de istorie, pentru vic
toria și înfăptuirea noii orinduiri pe
pămintul străbun al României con
stituie pentru noi un strălucit exem
plu de dăruire patriotică, de înaltă
consecventă revoluționară.

în deplină unitate de gindire șl
acțiune cu întregul nostru popor,
comuniștii, toti locuitorii înfloritoa
relor meleaguri ale Oltului au pri
mit cu profundă satisfacție si Înaltă
mîndrie revoluționară marile rea
lizări ale României socialiste, sub
liniate în cuvîntarea secretarului
general al partidului la Plenara
Comitetului Central al P.C.R., în
care se înscrie și achitarea comple
tă, la sfîrșitul lunii martie, a da
toriei sale externe — se arată in
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R.

Noi vedem în aceasta un rezultat
strălucit al muncii poporului român,
care ilustrează pe deplin justețea
politicii partidului comunist, condus
cu profundă înțelepciune, cu spirit
vizionar de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al poporului ; vedem forța, ca
pacitatea și vitalitatea economiei
naționale, perspectivele minunate
pentru
înfăptuirea
Programului
partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
de înaintare a patriei spre comu
nism.
Măsurile stabilite. Ia propunerile
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, de
creștere a procentului de retribuție
în natură a lucrătorilor din agri
cultură. de anulare totală a dato
riilor cooperativelor agricole de
producție pină în anul 1981 și de
reeșalonare a unor .datorii au creat
un climat de puternică angajare
participativă, responsabilă la muncă,
locuitorii satelor văzînd și simțind
in aceasta grija permanentă pe care
partidul, dumneavoastră personal
le-o purtați. pentru ca belșugul și
bunăstarea să pătrundă tot mai
mult în fiecare comună și unitate
agricolă, in fiecare casă.

în telegrama

CONSILIULUI
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE se subliniază : în numele

cooperatorilor, al tuturor locuitori
lor satelor aducem conducerii parti
dului și statului, dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai respec
tuoase mulțumiri pentru măsura de
anulare și reeșalonare a unor da
torii ale cooperativelor agricole de
producție.
Această hotărîre oglindește încă o
dată grija deosebită a partidului și
statului nostru, personal a dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu,
față de agricultura țării, reprezintă
un sprijin imens acordat realizării
și depășirii programelor de dezvol
tare continuă a agriculturii noastre
socialiste, un ajutor direct dat uni
tăților agricole cooperatiste pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan pe anul 1989, realizarea de
plină a autofinanțării, întărirea economico-organizatorică în scopul în
făptuirii obiectivelor noii revoluții
agrare in țara noastră.
O dată cu cele mai calde'senti
mente de recunoștință, țărănimea,
toți cei ce muncesc pe ogoarele
unite ale țării se angajează solemn
în fața partidului și statului, a dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, să ia toa
te măsurile necesare și să acționeze
cu întreaga răspundere, cu înalt spi
rit revoluționar. într-un climat de
deplină ordine și disciplină, pentru
obținerea unor producții mari în
toate sectoarele, pentru rentabili
zarea întregii activități în agricul
tura cooperatistă.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Argeș — asemenea în
tregului nostru popor. — au pri
mit cu cea mai mare bucurie
și satisfacție, cu nemărginită mindrie patriotică cuvintele rostite
de dumneavoastră, în deschiderea
Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, prin
care informați întregul partid și în
tregul popor că la sfirșitul lunii
martie România a plătit complet
datoria externă — se relevă în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN
ARGEȘ AL P.C.R.

Așa cum pe bună dreptate ați sub
liniat dumneavoastră, aceasta repre
zintă un rezultat strălucit al .mun
cii poporului de dezvoltare econo
mico-socială a țării, demonstrează
forța economiei socialiste românești
și deschide perspective minunate
pentru
înfăptuirea
Programului
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si de
înaintare a României spre comunism.
Acest act politic de responsabilitate
istorică față de generațiile de astăzi
și de mîine ale țării pune încă o
dată în lumină caracterul sănătos,
vigoarea și forța economiei noastre
naționale, bazată pe dezvoltarea tot
mai puternică a proprietății socia
liste, pune in evidență faptul că
partidul nostru iși îndeplinește cu
cinste rolul de forță conducătoare a
întregii națiuni, reliefează încă o
dată realismul și justețea politicii
partidului nostru, strălucit elaborată
și înfăptuită sub încercata și înțe
leaptă dumneavoastră conducere.

Cu sentimente de profundă sa
tisfacție si mîndrie patriotică, mem
brii COMISIEI CENTRALE DE
REVIZIE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, împreună cu între

t

gul partid și popor au luat cunoștin
ță, prin glasul cel mai autorizat, al
genialului său conducător. despre
noua și importanta victorie dobîndită de țara noastră, și anume despre
faptul că la sfîrșitul lunii martie,
anul acesta, România și-a plătit
complet datoria externă.
Rambursarea integrală de către
tara noastră a datoriei sale externe
reprezintă o strălucită izbîndă de
importantă istorică în viata poporu
lui român, care ilustrează justețea
politicii partidului nostru, forța,
capacitatea si vitalitatea economiei
naționale, voința si energia creatoare
ale întregii națiuni, de a transpune
cu fermitate în viață mărețul Pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de
înaintare a României spre comunism.
Constituie pentru noi un prilej de
legitimă satisfacție faptul că toate
marile înfăptuiri din anii construc
ției socialiste, mai ales din perioada
inaugurată de Congresul al IX-Iea al
partidului — printre care la loc de
frunte se înscrie si această nouă
realizare a poporului nostru — sînt
indisolubil legate de gindirea în
țeleaptă si activitatea dumneavoastră
cutezătoare, patriotică, revoluționară.
Întemeiată pe cunoașterea profundă
a legilor obiective ale vieții eco

de această dată, cu profund respect
si admirație, rolul determinant,
hotărîtor al dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și
înfăptuirea politicii interne si exter
ne a partidului și statului, in solu
tionarea problemelor complexe ale
dezvoltării economico-sociale a tării,
în mobilizarea energiilor si forțelor
creatoare ale societății, a tuturor re
surselor de care dispunem pentru
realizarea unei noi calități a muncii
si vieții poporului -- se subliniază în
telegrama COMITETULUI JUDE

ȚEAN
BISTRIȚA-NASAUD
AL
P.C.R. si CONSILIULUI POPULAR
JUDEȚEAN.

Grija permanentă a partidului și
statului, personal a dumneavoastră,
tovarășe secretar general. pentru
creșterea nivelului de trai material,
spiritual si a gradului de civilizație
ale întregului popor se confirmă încă
o dată prin recentele măsuri în do
meniul sistematizării, organizării și
modernizării localităților, optimizării
transporturilor, căilor de comunicație
și a rețelelor de energie electrică, al
anulării și reesalonării unor datorii
ale cooperativelor agricole de pro
ducție. al majorării retribuțiilor oa
menilor muncii din toate sectoarele
de activitate.

partidului, că cei ce lucrează con
tinuu la temperatura înaltă a cup
toarelor de topit și modelat metalul,
toti metalurgistii tării, mobilizați de
strălucitul dumneavoastră exemplu
de cutezător revoluționar si conducă
tor al neamului românesc, vor fi
permanent alături de conducerea
partidului, vor acționa astfel incit
munca lor să fie tot mai rodnică, să
fie demni de încrederea ne care le-o
acordați. pentru a putea raporta
succese de prestigiu la nivelul înal
telor dumneavoastră îndemnuri.

Locuitorii județului, asemenea în
tregului popor, au luat cunoștință
cu profundă mîndrie patriotică de
evenimentul de mare cinstire pen
tru țară, de epocală însemnătate po
litică și economică — achitarea da
toriilor externe, dat fiind faptul că
sîntem prima țară din lume care,
în condițiile adîncirii crizei econo
mice mondiale, a reușit să înlăture
prin propriile forțe povara datorii
lor externe, ceea ce deschide noi
perspective de progres, de întărire
și mai puternică a independenței
României socialiste și creștere a
prestigiului său în lume — se re
levă în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.

Ne angajăm, mult Iubite și stima

• Gindirea și acțiunea revoluționare ale

tovarășului Nicolae Ceaușescu, la temelia mărețelor

realizări obținute de poporul român in construcția
socialismului, chezășia înfloririi necontenite a
patriei, a ridicării gradului de civilizație și bună

stare al oamenilor muncii.
• Lichidarea datoriei externe, o victorie remar

cabilă a poporului nostru, o dovadă a forței economiei
socialiste românești, care deschide largi perspective

pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire
a societății socialiste multilateral dezvoltate și

înaintare a României spre comunism.
• Angajament comunist, patriotic, pentru
intimpinarea celei de-a 45-a aniversări a revoluției

de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și a Congresului al XlV-lea al
partidului cu noi și mărețe succese în toate domeniile.
nomice. a realităților social-politice
din lumea contemporană, pentru care
vă rugăm, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. să primiți
un fierbinte și respectuos omagiu.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cu sentimente de satisfac
ție ’ deplină, comuniștii, ceilalți' oa
meni ai muncii arădeni au primit
importanta realizare a tării noastre
referitoare la achitarea completă a
datoriilor externe, manifestindu-și
adinca recunoștință față de modul
strălucit în care ați acționat, mult
stimate tovarășe secretar general,
pentru solutionarea acestor probleme
deosebit de complexe, pentru consec
vența revoluționară cu care ați de
terminat mersul ferm și accelerat al
edificării socialiste multilateral dez
voltate, de înflorire multilaterală a
României, de ridicare continuă a ni
velului de civilizație, materială și
spirituală, al întregului • popor — se
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN ARAD AL
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN.

Cu respect și vie recunoștință, fo
losim acest minunat prilej, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, pentru a da glas simțămintelor noastre de profundă mulțumire
pentru măsurile întreprinse, la pro
punerea dumneavoastră, de anulare
a unor datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și ale asociațiilor
economice intercooperatiste, aceasta
reiprezentînd, pe lingă sprijinul deo
sebit, atenția și preocuparea perma
nentă ale partidului și statului, ale
dumneavoastră personal, pentru dez
voltarea agriculturii, pentru susținerea
eforturilor țărănimii cooperatiste în
vederea obținerii unor producții agri
cole, vegetale și animaliere, tot mai
mari, sigure și stabile, a înfăptuirii
neabătute a obiectivelor noii revo
luții agrare.
Comuniștii, toti locuitorii județului
Bistrița-Năsăud ne, exprimăm acor
dul deplin cu ideile, orientările,
obiectivele si sarcinile cuprinse în
cuvintare. în documentele Plenarei
C.C. al P.C.R.. dorind să subliniem și

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. șl
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Cu imensă și

vie satisfacție am aflat că Româ
nia socialistă la sfîrșitul lunii
martie și-a achitat integral în
treaga datorie externă, încununare a
efortului eroic și a muncii entuziaste
desfășurate de poporul român, sub
conducerea înțeleaptă a partidului,
dovadă de netăgăduit și de mare ră
sunet internațional a vitalității eco
nomiei noastre socialiste, mărturie a
perspectivelor luminoase spre care
înaintăm impetuos, înfăptuind, cum
ați subliniat dumneavoastră în dese
rinduri, cu poporul și pentru popor,
grandioasele obiective stabilite de
Programul Partidului Comunist Ro
mân.
Strîns uniți în jurul partidului, al
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Botoșani sînt hotărîți să acțio
neze cu voință nestrămutată, cu răs
pundere și spirit revoluționar pen
tru transpunerea în- viață a Progra
mului partidului, a obiectivelor și
sarcinilor privind creșterea neconte
nită a rolului partidului, al statului
și al organismelor democratice in
perfecționarea conducerii activității
economico-sociale, dezvoltarea demo
crației
muncitorești-revoluționare,
ridicarea nivelului de cultură, de
cunoaștere științifică, al conștiinței
revoluționare a întregului popor ro
mân.

Cu sentimente de deplină satisfac
ție si profundă mindrie patriotică,
am luat cunoștință de marea biruin
ță privind lichidarea datoriei externe
a României socialiste, eveniment care
confirmă cu prisosință justețea po
liticii partidului si câre reprezintă un
rezultat strălucit al muncii poporului
nostru, sub conducerea dumneavoas
tră înțeleaptă și clarvăzătoare, pentru
dezvoltarea economico-socială a tării,
demonstrînd forța și capacitatea eco
nomiei noastre naționale, capabile să
creeze condiții pentru o activitate
economică echilibrată și eficientă în
continuare — se arată în telegrama
MINISTERULUI INDUSTRIEI
TALURGICE.

ME

Vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general al

te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, în
aceste zile de clocotitoare eferves
cență patriotică, revoluționară, spe
cifică marilor sărbători. — apropiata
aniversare a 50 de ani de la eroi
cul 1 Mai 1939. cind v-ați situat,
împreună cu- mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu în fruntea luptei
antifasciste și antirăzboinice, în glo
rioasa filă de istorie revoluționară a
neamului — să ne intensificăm efor
turile pentru realizarea integrală a
sarcinilor ce ni le-ați indicat, intîmpinînd cu rezultate deosebite marile
evenimente din acest an — a 45-a
aniversare a victoriei revoluției de
eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă din
August 1944 și Congresul al XlV-lea
al Partidului Comunist Român.

Asemenea Întregului popor, toți
cei ce trăiesc și muncesc pe melea
gurile Doljului au primit cu entu
ziasm, profundă satisfacție și justi
ficată mîndrie patriotică evenimen
tul lichidării datoriei externe a
României, remarcabilă înfăptuire a
harnicului nostru popor, strîns unit
în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. care ați știut să
călăuziți , cu înțelepciune și spirit
vizionar toate energiile națiunii,
sădind încrederea în forțele sale
nelimitate, în capacitatea noastră de
a rezolva prin propriile resurse ce
rințele construcției economice și so
ciale a dezvoltării impetuoase a
patriei — se subliniază in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN
AL P.C.R.

DOLJ

De o deosebită importantă. în acest
context, si profund stimulatoare
sînt îmbunătățirile aduse organiză
rii administrativ-teritoriale a țării,
anularea și reeșalonarea datoriilor
cooperativelor agricole de producție,
măsurile și orientările jalonate de
dumneavoastră
pentru perfecțio
narea. în continuare, a activității
organizatorice si ideologice, a mun
cii de înfăptuire a programelor economice și sociale, a întregii poli
tici interne și externe a partidului
și statului.
Ne angajăm solemn să acționăm
cu toate forțele pentru a întîmpina
ziua de 1 Mai. aniversarea a 45 de
ani de la revoluția din august șl
Congresul al XlV-lea al partidului

cu Înfăptuiri care să contribuie la
consolidarea continuă a independen
ței noastre economice, la progresul
și înflorirea scumpei noastre patrii.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Sibiu, dind expresie
gîndurilor și sentimentelor înălță
toare, de nețărmurită recunoștință,
aleasă stimă și prețuire ce vi le
poartă dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
marele Erou între eroii neamului,
ilustră personalitate a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, ctitorul de geniu al noului
destin socialist al României moder
ne, iși exprimă, in deplină unitate
de gind și faptă revoluționară cu
întregul popor, deplina adeziune la
conținutul de idei, teze și orientări
cuprinse în magistrala cuvîntare
rostită la recenta Plenară a Comite
tului Central al P.C.R., cuvîntare ce
se constituie într-un amplu program
de muncă și luptă în ridicarea so
cietății românești pe cele mai înalte
trepte ale progresului și civilizației,
pentru făurirea socialismului și co
munismului pe pămintul străbun al
patriei — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL
P.C.R.

Profund recunoscători pentru acti
vitatea pe care o desfășurati cu
nesecată putere de muncă. înțelep
ciune si patos revoluționar, mult
stimate si iubite t o var ă s e
Nicolae Ceaușescu. pentru înflorirea
multilaterală a patriei și creșterea
prestigiului său international, comu
niștii, toti locuitorii județului Sibiu
au primit cu deplină satisfacție
succesul realizat de tara noastră
care, la sfîrsitul lunii martie, a plătit
complet datoria externă.
Profund devotați politicii interne
și externe a partidului și statului
nostru, politică ce poartă pecetea
geniului dumneavoastră creator, sintem ferm hotărîți să dăm dimensiuni
mai ample faptelor noastre de mun
că, incredințindu-vă și cu acest pri
lej, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa
cu toată capacitatea, cu energie și
entuziasm pentru Înfăptuirea sarci
nilor ce ne revin din magistrala
dumneavoastră cuvintare rostită la
recenta Plenară a Comitetului Cen
tral al P.C.R.

In telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
AFACERILOR EXTERNE se arată :

Am luat cunoștință cu profundă și
vie satisfacție de noua, străluci
ta realizare a României socia
liste, care, în condițiile fenomene
lor de criză și recesiune din eco
nomia mondială, de adîncire a deca
lajelor dintre țările bogate și țările
sărace determinate de politica Impe
rialistă, neocolonialistă a monopolu
rilor supranaționale și a capitalului
financiar internațional, de creștere
a șomajului și inflației, a reușit să
realizeze ritmuri dintre cele mal
înalte de dezvoltare economică Înso
țite de ridicarea continuă a nivelu
lui de trai și în același timp să li
chideze datoria externă. Acest re
marcabil succes reprezintă o nouă
confirmare a inegalabilei dumnea
voastră forțe de pătrundere a feno
menelor vieții economico-sociale, a
clarviziunii cu care ați gîndit. elabo
rat. și fundamentat, pe baza princi
piilor socialiste, strategia dezvoltării
economico-sociale a patriei, făurirea
unei industrii moderne. înfăptuirea
unei noi revoluții în agricultură și a
revoluției tehnico-științifice, reali
zarea' unui sistem unic în felul său,
al democrației muncitorești-revoluțibnăre, transpunerii în viață a con
ceptului de excepțională însemnăta
te al construirii socialismului cu po
porul și pentru popor.
Cu profundă satisfacție șf mindrie
patriotică am luat cunoștință de co
municarea dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar gene
ral, privind plata completă a dato
riei externe a României, strălucită
realizare ce ilustrează cu putere jus
tețea politicii partidului, forța, ca
pacitatea și vitalitatea economiei na
ționale. voința fermă a poporului
român de a transpune neabătut în
viață planurile șl programele de'dez
voltare economico-socială a patriei
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN HARGHITA AL
P.C.R.

Ca urmare a politicii științifice
consecvent revoluționare promovate
de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
de amplasare rațională a forțelor de
producție pe întregul teritoriu al ță
rii, fructificînd un vast program de
investiții. în tot parcursul perioadei
ce poartă numele ilustrului său ctitor,
Epoca Nicolae Ceaușescu, județul
Harghita a cunoscut împliniri fără
precedent, înscriindu-se definitiv în
procesul grandioaselor mutații eco
nomico-sociale, care au înnobilat cu
noi și neasemuite valori chipul pa
triei noastre socialiste.
In deplină unitate de cuget șî
faptă cu întregul partid si popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Maramureș iși exprimă de
osebita satisfacție și totala adeziune
față de tezele, ideile și indicațiile
de o inestimabilă valoare teoretică
și practică, formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu — genialul con
ducător al partidului si poporului
român — in cuvîntarea prezentată
la Plenara Comitetului Central al
partidului, document programatic
de o excepțională însemnătate, care
relevă contribuția dumneavoastră
determinantă la elaborarea și în
făptuirea politicii științifice, realis
te, profund umaniste a partidului
nostru, rolul decisiv în Înfăptuirea
destinului socialist și comunist al na
țiunii noastre — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN
P.C.R.

MARAMUREȘ

AL

Exprimînd deplina adeziune la
politica externă a partidului si sta
tului nostru, la strălucitele dumnea
voastră inițiative de pace si colabo
rare între popoare — care v-au
creat prestigiul de mare Erou al
păcii — vă rugăm să primiți, mult
stimate și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. din partea
comuniștilor, a tuturor locuitorilor
județului
Maramureș, cele mai
fierbinți urări de sănătate și feri
cire. de nesecată putere de muncă,
de ani multi si luminoși în fruntea

partidului șl a țării, pentru a con
duce națiunea noastră pe noi culmi
de progres, civilizație și prosperita
te. spre gloria si măreția harnicului
nostru Popor.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Prahova, asemenea în
tregului popor, au luat cunoștință
cu vie bucurie și nețărmurită
mindrie patriotică de faptul că
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. ați informat în
tregul partid și popor, la deschiderea
lucrărilor Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
din 12 aprilie a.c., că, la sfîrșitul lunii
martie, România a plătit complet
datoria externă, ceea ce demonstrea
ză încă o dată justețea întregii noas
tre politici interne si externe, fun
damentată cu clarviziune științifică
de istoricul Congres al IX-lea al
partidului, care a deschis gloriosul
drum de dezvoltare și afirmare a
puterii creatoare a fiilor națiunii
noastre, constructori devotați ai so
cialismului și comunismului pe stră
bunul pămînt românesc — se subli
niază in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Ingădulți-ne, mult stimate șl
Iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să folosim mi
nunatul prilej pentru a vă aduce, in
aceste momente în care întregul
partid și popor întîmpină cu noi și
semnificative fapte de muncă ziua
de 1 Mai, care are pentru noi toți
dimensiuni unice date de aniversarea
a 50 de ani de la marea demonstra
ție antifascistă și antirăzboinică de
la 1 Mai 1939, în organizarea și des
fășurarea căreia ați avut rolul
determinant, împreună cu mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului, ilus
tru savant de largă reputație interna
țională, cu adine respect și totală
gratitudine, cele mai calde mulțu
miri și via noastră recunoștință
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți
spre binele și prosperitatea Româ
niei socialiste.

Rezultat strălucit al muncîl entu
ziaste a harnicului și talentatului
nostru popor sub conducerea înțe
leaptă a gloriosului partid comu
nist, a dumneavoastră personal,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. lichidarea dato
riei externe are o profundă semni
ficație, finind seama de faptul că
aceasta s-a realizat concomitent cu
impetuoasa dezvoltare economicosocială a României din perioada de
după Congresul al IX-lea al parti
dului, în care s-au obținut cele mal
mărețe înfăptuiri, demne de epoca
pe care o trăim, denumită cu
îndreptățit
temei
„Epoca
Nicolae Ceaușescu" — se sublinia
ză în telegrama MINISTERULUI
ENERGIEI ELECTRICE.

Puternic mobilizați de îndemnu
rile, indicațiile și orientările dum
neavoastră, ne angajăm și cu acest
prilej să muncim, cu toată price
perea și abnegația, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii parti
dului și statului nostru, a progra
melor de dezvoltare economicosocială a patriei, pentru a ridica
eficienta întregii noastre activități,
întimpinînd astfel cu rezultate deo
sebite cea de-a 45-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și cel de-al XlV-lea Congres
al Partidului Comunist Român.

In telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN SATU

MARE AL P.C.R.

se subliniază : într-o deplină unita
te de simțire, de cuget și voință, co
muniștii, toți oamenii muncii din
județul Satu Mare au luat cunoș
tință, cu nemărginită mîndrie pa
triotică și revoluționară, de conținu
tul magistralei cuvîntări pe care ați
rostit-o la Plenara Comitetului Cen
tral, al partidului din 12—14 apri
lie. Prin luminoase idei, orien
tări și indicații, menite să asigure
pregătirea temeinică a viitorului
Congres al XlV-lea al Partidului
Comunist Român, ați jalonat, cu
fermitatea și clarviziunea știin
țifică ce vă caracterizează, căile
de; acțiune viitoare pentru asi
gurarea înfăptuirii, în continuare,
în cele fhai bune condiții, a măre
țului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre
comunism.
Cu cea mai vie șî însuflețitoare
bucurie, toți locuitorii de pe înflori
toarele plaiuri ale județului nostru
iși exprimă satisfacția deplină pen
tru istoricul eveniment din viața
patriei pe care l-ați anunțat in des
chiderea lucrărilor plenarei — plata
completă a datoriei externe a țării,
nouă și măreață cucerire a glo
rioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu",
care ilustrează cu strălucire forța
economiei noastre românești, ener
gia creatoare și voința necurmată ale
poporului nostru de a asigura de
plina independență și suveranitatea
României, de a edifica societatea
socialistă și comunistă pe pămîntul
scumpei noastre patrii.
In telegramele adresate de comi
tetele de partid și consiliile oameni
lor muncii de la COMBINATUL MI

NIER AL CUPRULUI ROȘIA PO
IENI.
COMBINATUL
PETRO
CHIMIC BRAZI. ÎNTREPRINDE
REA DE PORȚELAN MENAJ ALBA
IULIA se exprimă sentimentele de

deplină satisfacție, de profundă mîn
drie patriotică față de importanta
realizare a țării noastre, achitarea
completă a datoriei externe la sfirșitul lunii martie a anului 1989, ceea
ce demonstrează forța economiei so
cialiste românești, care deschide
perspective minunate făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintării României spre comu
nism.
Această realizare de importantă
deosebită pentru întreaga noastră
națiune — se arată în aceste tele
grame — poartă pecetea, mult
iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al partidului, președintele Republicii
Socialiste România, a prestigioasei
dumneavoastră personalități, a ge
niului politic pe care îl întruchipați,
a omului de al cărui nume se leagă
perioada cea mai fertilă din întrea
ga istorie a patriei noastre.
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aniversări a creării Organizației Pionierilor
Cu ocazia celei de-a 4O-a aniver
sări a creării Organizației Pionieri
lor,
sîmbătă a avut loc in
Capitală sesiunea de comunicări
„Rolul hotăritor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in fundamentarea, orientarea Și
îndrumarea activității Organizației
Pionierilor ca școală dc educare și
formare comunistă, patriotică, revo
luționară a celei mai tinere genera
ții a patriei".
Au luat parte activiști de partid
și de stat, ai organizațiilor de masă
și obștești, tineri, pionieri, cadre di
dactice.
La cea de-a 40-a aniversare a
creării, la inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a Organizației
Pionierilor, milioanele de copii ai
țării — șoimi ai patriei, pionieri și
școlari — reafirmă profunda satis
facție de a crește și de a se educa
în anii de mărețe împliniri ai epocii
inaugurate de Congresul al IX-lea
al partidului.
Desfășurată In atmosfera de fer
mă angajare și intensă muncă crea
toare. generată de magistrala cuvîntare a secretarului general al parti
dului la recenta Plenară a C.C. al
P.C.R., sesiunea a oferit tuturor participanților. Organizației Pionierilor
prilejul de a-și exprima mîndria
patriotică fată de importanta reali
zare a tării noastre — plata com
pletă a datoriei externe, care se
înscrie in bilanțul marilor înfăp
tuiri ale glorioasei epoci intra
te în conștiința națiunii sub nu
mele ilustrului ei ctitor. „Epoca
Nicolae Ceaușescu". de a susține,
împreună cu toti cetățenii patriei,
propunerea de a nu se mai apela la
credite străine, de a se asigura în
treaga dezvoltare a României prin
mijloace proprii, printr-o largă co
laborare internațională.
Cu bucuria in suflet de a trăi în
acești ani înfloritori, cele mai tine
re vlăstare ale patriei au dat glas
hotărîrii ferme de a duce mai de
parte tradițiile revoluționare ale Or
ganizației Pionierilor, de a învăța
și munci exemplar, de a se pregăti
și deveni oameni de nădejde, demni
de măreția acestui timp eroic, de
viitorul comunist al patriei.
In deschiderea sesiunii, tovarășa
Poliana Cristescu, președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, a spus :
In aceste momente aniversare, cu
profunde semnificații in viața și ac
tivitatea Organizației Pionierilor, vă
rog să-mi permiteți ca, in .numele
milioanelor de copii ai României so
cialiste și al cadrelor care le îndru
mă activitatea, să exprim cele mai
alese sentimente de fierbinte dra
goste, profund respect și nemărgi
nită recunoștință l’ață de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, mulțumindu-i din adîncul inimi
lor pentru inalta grijă cu care ve
ghează ca toți copiii patriei să aibă
asigurate condiții minunate de via
ță, muncă și învățătură, de formare,
pregătire și afirmare multilaterală.
Exprimăm, totodată, cu aleasă dra
goste, admirație și prețuire, cele mai
vii mulțumiri tovarășei
Elena
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de inalt prestigiu internațional,
pentru grija și atenția statornică
acordate educării capiilor patriei,
dezvoltării științei, învățămintului
și culturii, asigurării tuturor condi
țiilor pentru afirmarea plenară a
personalității umane.
Sărbătorirea a 40 de ani de la
crearea Organizației Pionierilor are
loc în atmosfera de puternică anga
jare patriotică generată de magis
trala cuvintare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară
a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, cutezător program
de muncă și luptă revoluționară, de
cea mai mare însemnătate pentru
construcția socialistă din patria noas
tră — in care comuniștii, toți oame
nii muncii, în strinsă unitate în ju
rul partidului, al secretarului său
general, acționează cu hotărîre pen
tru a cinsti, prin rezultate superioare
în întreaga activitate, marile eveni
mente din acest an.
Evocînd cei 40 de ani de activitate
ai Organizației Pionierilor, rezulta
tele obținute în munca de educare
și formare comunistă, patriotică, re
voluționară a celor mai tinere vlă
stare ale patriei, putem afirma cu
îndreptățită mîndrie că toate reali
zările noastre sînt. nemijlocit legate
de contribuția hotăritoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la funda
mentarea, orientarea și îndrumarea
activității Organizației Pionierilor, la
transformarea acesteia într-o adevă
rată școală de educație comunistă
a celei mai tinere generații a patriei.
In lumina cerințelor formulate de
searetarul general al partidului. Or
ganizația Pionierilor, acționind sub
conducerea nemijlocită a organelor
și organizațiilor de partid, în colabo
rare cu școala și ceilalți factori edu
cativi, acordă o atenție deosebită
cultivării atitudinii înaintate față de
muncă și învățătură, însușirii de
către copil a celor mai noi cuceriri
ale științei și tehtiicii, ale cunoașterii
umane, stimulării creativității și spi
ritului novator, pasiunii pentru cer
cetare și creație,
Organizația Pionierilor pune în
centrul preocupărilor sale cunoaște
rea, înțelegerea și însușirea de către
pionieri și școlari a politicii interne
și externe a partidului și statului
nostru, cultivarea in rindul tuturor
copiilor a respectului și prețuirii față
de trecutul glorios de muncă și lup
tă al poporului, al clasei muncitoa
re, a mindriei patriotice față de
realizările obținute in anii socialis
mului, și cu deosebire în ultimii 24
de ani, de cind in fruntea partidului
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
marele și ilustrul nostru conducător,
primul președinte al Republicii So
cialiste România.

Cu mindria nețărmurită de a fi
contemporani cu cea mai glorioasă
epocă din istoria multimilenară a pa
triei — „Epoca Nicolae Ceaușescu",
cu încredere nestrămutată in viito
rul comunist al României, pionierii
și șoimii patriei, toți copiii țării,
cadrele care le îndrumă activitatea,
ne angajăm solemn in fața, partidu
lui, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu să facem to
tul pentru a fi la înălțimea încrede
rii ce ne este acordată, să nu pre
cupețim nici un efort pentru înfăp
tuirea la un înalt nivel calitativ a
sarcinilor ce ne revin, pentru a întimpina cu noi realizări marile eve
nimente ale acestui an, particiipînd
cu hotărîre și elan revoluționar la
dezvoltarea și înflorirea continuă a
României socialiste, la ridicarea ei
pe noi culmi de progres și civili
zație.
In comunicarea „Partidul Comu
nist Român — forța politică condu
cătoare in procesul făuririi societății
socialiste și comuniste in patria
noastră, contribuție hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la fun
damentarea. orientarea și îndruma
rea activității organizației pionieri
lor", prezentată de tovarășul Con
stantin Olteanu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., se arată: Comuniștii,
tineretul țării. întregul popor român
se află in aceste zile sub puternica
impresie — generatoare de inaltă
însuflețire patriotică și revoluționa
ră — determinată de dezbaterile și
hotăririle Plenarei, de importanță is
torică, a C.C. al P.C.R., de ma
gistrala cuvintare rostită în ca
drul acesteia de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. excepțional do
cument care prefigurează, cu inaltă
cutezanță și profund realism, orien
tările de bază ale dezvoltării Româ
niei in cincinalul viitor și în pers
pectiva începutului de mileniu nou,
constituind un mobilizator program
de acțiune a partidului și poporului
pentru intimpinarea celei de-a 45-a
aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August și a
Congresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român.
în bilanțul rodnic al mărețelor Îm
pliniri din perioada ce a trecut de
la Congresul al IX-lea al partidului
se Înscrie și epocala realizare anun
țată la Plenara Comitetului Central
al partidului privind lichidarea dato
riei externe, ceea ce creează con
diții noi pentru înaintarea țării pe
drumul socialismului, întărește și
mai mult poziția de independență a
României, contribuie la creșterea și
mai puternică- a prestigiului ei in
lume.
Sub asemenea auspicii, marcarea
împlinirii a patru decenii de la crea
rea — din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu — a Organizației
Pionierilor se înscrie ca un moment
deosebit în viața tinerei generații,
in preocupările și munca întregii
națiuni, în intensa activitate desfă
șurată de partid pentru educarea pa
triotică, revoluționară a copiilor și
tineretului patriei noastre, a tutu
ror oamenilor muncii.
Rolul conducător al Partidului Co
munist Român, cucerire istorică a
luptei clasei muncitoare a întregu
lui poipor. rezultat necesar al cerin
țelor obiective ale dezvoltării noii
societăți, este indisolubil legat de
activitatea teoretică și practică a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător comunist și patriot
înflăcărat, Erou între eroii neamului,
care întruchipează in cel mai înalt
grad calitățile revoluționare, mari
le virtuți ale poporului român, uni
tatea de granit a națiunii noastre,
aspirațiile sale de independență și
suveranitate, de propășire și pace.
Partidul, întreaga națiune dau,
totodată, o inaltă apreciere contri
buției prestigioase pe care a adus-o
și o aduce la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a
partidului și statului, la dezvoltarea
economiei, științei, învățămintului și
culturii tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, strălucita
personalitate politică, remarcabil om
de știință, de largă recunoaștere in
ternațională, care s-a ridicat din rindul clasei muncitoare Și care a
străbătut, împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, drumul greu și
glorios al activității revoluționare.
După ce a prezentat tezele elabora
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu
cu privire la rolul conducător al
partidului comunist în societatea
socialistă, vorbitorul a subliniat că
experiența construcției socialiste in
România, sintetizată și generalizată
magistral in monumentala operă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ates
tă cu puterea faptelor că asumarea
directă, de către partid, a răspunde
rii pentru toate domeniile activității
umane, faptul că partidul acționea
ză cu Întreaga sa forță in vederea
înfăptuirii planurilor și programelor
de dezvoltare economico-socială con
stituie garanția realizării acestora,
a înaintării țării cu succes pe
calea socialismului și comunismului.
Avînd in vedere aceste conside
rente, Partidul Comunist Român
respinge cu hotărîre concepțiile
dăunătoare vehiculate în unele țări,
care limitează rolul și răspunderile
partidului comunist în societatea so
cialistă la atribuțiile de simplu fac
tor politico-ideologic, propovăduiesc
scoaterea activității economice de
sub îndrumarea acestuia, teorii ce
periclitează opera de construcție so
cialistă.
In continuare, vorbitorul a subli
niat că, in societatea noastră, carac
teristica fundamentală a exercitării
rolului politic conducător al parti
dului constă in democratismul
profund, de substanță al raporturi
lor dintre partid și mase, dintre
partid și celelalte componente ale
sistemului politic al societății noas
tre.

O atenție deosebită acordă parti
dul, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu educării
patriotice, revoluționare a întregului
tineret, îndrumării și conducerii or
ganizațiilor de copii și tineret
intre care și cea a pionierilor, Or
ganizație de masă* ce iși desfășoară
intreaga activitate sub conducerea
nemijlocită a Partidului Comunist
Român.
Prin politica partidului, exprimată
in lupta și munca întregului popor,
copiii și tinerii patriei au astăzi, în
țara noastră liberă, suverană și in
dependentă, care se dezvoltă cu suc
ces pe oalea luminoasă a socialismu
lui, condiții sociale, materiale și
spirituale fără precedent și in con
trast cu situația , grea a copiilor oa
menilor muncii din lumea capitalis
tă, pentru a trăi, a învăța și a se
instrui, pentru a crește, , a. se forma
și afirma ca- demni cetățeni și ta
lentat! constructori ai țării.
Partidul, tovarășul
Nicolae Ceaușescu îndrumă Organi
zația Pionierilor, pe. toți. Copiii țării
să acționeze cu fermitate pentru
valorificarea deplină a acestor mi
nunate condiții, pregătindu-șe te
meinic, cu seriozitate, să-și însu
șească noile cuceriri ale științei și
tehnicii, să îmbine . cunoștințele ști
ințifice cu pregătirea practică pen
tru profesiunea aleasă, pentru a pu
tea munci cu dăruire și eficiență
acolo unde țara va avea nevoie de
ei. aducindu-și contribuția la înflo
rirea multilaterală a patriei, la înăl
țarea ei pe noi trepte de glorie, la
afirmarea sa tot mai puternică între
națiunile lumii.
In comunicarea „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general ai Partidului Comunist Ro
mân, privind locul și rolul tinerei
generații in viața politică și socialeconomică a țării" prezentată de to
varășul Ioan Toma, prim-secretar al
C.C, al U.T.C.. se subliniază : Este
meritul de o excepțională importan
ță al secretarului general al parti
dului de a fi abordat, din perspec
tiva unei eroice și îndblungate ex
periențe în organizarea și conclucerea mișcării revoluționare de tine
ret, intr-o viziune nouă, originală și
revoluționară, problematica tinerei
generații în societatea socialistă. în
lumea contemporană și de a fi defi
nit tineretul ca o puternică forță
socială, ca viitorul însuși al națiunii
noastre socialiste.
Datorită grijii și atenției permanen
te acordate de partid, de secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena
Ceaușescu. tinerii și capiii de azi ai
tării au asigurate minunate condiții
de viață, muncă și învățătură, afirmîndu-se ca o viguroasă forță socială
a înnoirii, a înfăptuirii obiectivelor
devenirii socialiste și comuniste a
patriei.
Secretarul general al partidului a
formulat concepția originală potrivit
căreia tineretul nu este doar o simplă
categorie de vîrstă. o simplă catego
rie demografică, ci o puternică forță
socială activă, revoluționară a socie
tății noastre. Pe baza acestei viziuni
noi. democratice, au fost elaborate și
aplicate o strategie și o politică ge
neroase. adine umaniste și revoluțio
nare. privind căile de afirmare la un
nivel superior a tinerel generații în
opera de construcție socialistă. în
conducerea societății, în asigurarea
destinului prosper al națiunii noas
tre. Garantarea drepturilor funda
mentale ale tineretului — în primul
rind a dreptului la muncă, la învăță
tură. la asigurarea condițiilor de lo
cuit. accesul larg la cuceririle științei
și valorile culturii —, formarea și
educarea sa reprezintă, practic o
obligație și o preocupare a întregii
societăți, un obiectiv, fundamental al
întregii politici a partidului și statu
lui nostru.
în continuare. în comunicare se
spune : Tineretul patriei este prezent
în toate domeniile de activitate, în
industrie și agricultură, in unitățile
social-culturale, de știință și cerceta
re. contribuind substanțial la înfăp
tuirea prevederilor planurilor și pro
gramelor de dezvoltare a țării. în ca
drul șantierelor naționale, județene și
locale, tinerii patriei realizează im
portante lucrări de investiții, de pro
ducție. edilitar-gospodărești. desfă
șoară ample acțiuni vizind introduce
rea cit mai rapidă și pe scară largă a
progresului tehnic.
Sprijinind și îndrumînd activitatea
Organizației Pionierilor în vederea
unei acțiuni unitare de cuprindere și
educare a tuturor tinerilor și copiilor
țârii. Uniunea Tineretului Comunist
își îndeplinește pe deplin rolul în
credințat de partid, de secretarul său
general, de a mobiliza energiile și ca
pacitățile creatoare ale generațiilor
tinere în amplul efort al .întregului
nostru popor de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
Putem afirma cu îndreptățită mla
dele patriotică că. la acest important
jubileu al Organizației Pionierilor
din patria noastră, organizațiile revo
luționare de tineret, studenți și copii
se prezintă ca organizații puternice,
care, sub permanenta conducere și în
drumare a partidului, urmînd neabă
tut orientările și indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu. acționează
cu succes pentru mobilizarea tinerei
generații în îndeplinirea sarcinilor tot
mai sporite oe ii revin in ampla operă
de dezvoltare multilaterală a tării.
In aceste momente aniversare, tînăra generație, organizațiile sale're
voluționare își' reafirmă hotărîrea
fermă de a urma neabătut. în
orice împrejurare. Cuvîntul parti
dului. minunatul exemplu de mun
că și viață comunistă al secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. patriot și revolu
ționar înflăcărat, angajindii-se solemn
de a nu precupeți nici un efort în
îndeplinirea marilor sarcini și res
ponsabilități încredințate.

în Comunicarea „Organizația Pio
nierilor. creată din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, expresie a
grijii și preocupării partidului, a
secretarului său general pentru edu
carea tinerei generații in spirit revo
luționar. al dragostei nețărmurite față
de partid, patrie și popor", prezenta
tă de tovarășa Rodica Costache, vice
președinte al Consiliului Național al
Organizației Pionierilor, se arată :
Educația comunistă: patriotică, revo
luționară ocupă, potrivit ooncepției
politice novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, un loc central în
opera de formare a omului nou, che
mat să preia și să ducă mai departe
cuceririle revoluționare ale socialis
mului, să înfăptuiască idealul comu
nist pe pămintul românesc. în reali
zarea procesului de educație comu
nistă, fundamental pentru activitatea
organizațiilor de copii este principiul
conducerii nemijlocite de către partid,
care asigură îndrumarea permanentă
a acestei activități in vederea creș
terii contribuției organizațiilor noas
tre la educarea și formarea multila
terală a copiilor in spiritul dragostei
față de învățătură și muncă, al devo
tamentului nemărginit pentru patrie
și partid, pentru cauza socialismului
și comunismului.
Datorăm secretarului general al
partidului, se menționează ' în comu
nicare. orientări de o excepțională
valoare teoretică și practică privind
îmbogățirea și perfecționarea con
ținutului educației comuniste multi
laterale. Rolul de factor social-econo
mic activ atribuit tinerei generații iși
găsește o elocventă expresie în con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu privire la educarea prin muncă și
pentru muncă a acesteia, la formarea
și dezvoltarea pasiunii. și respectului
față de muncă — mijloc important
de formare și afirmare a personali
tății umane.
în comunicare se subliniază că edu
carea copiilor și tinerilor în spiritul
dragostei față de patrie, partid și
popor, cunoașterea și prețuirea tra
dițiilor revoluționare de luptă ale
clasei muncitoare, ale poporului pen
tru libertate națională și socială, va
lorificarea istoriei naționale ca pu
ternic factor de educație patriotică,
cultivarea sentimentelor de mîndrie
pentru realizările obținute în anii so
cialismului și a dorinței de a contribui
Ia’ ridicarea patriei pe noi culihi de
progres și civilizație reprezintă ce
rințe fundamentale ale activității or
ganizațiilor de copii.
Concepția ' tovarăș u-1 u i
Nicolae Ceaușescu despre educarea
tinerei generații constituie pentru noi
un izvor nesecat de gindire și acțiu
ne. îndrumar sigur aj angajării tine
relor vlăstare ale țării în înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ce le revin.
In comunicarea „Viața și activita
tea revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu, generos și strălucit
exemplu pentru pionieri, pentru toți
copiii României", prezentată de pio
niera Ioana Dinică, locțiitor al pre
ședintelui Consiliului Municipal Bucu
rești al Organizației Pionierilor, se
•rată :
înaltele trăsături de profund
umanism, patriotism fierbinte și stră
lucitoare înțelepciune care caracteri
zează personalitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, marea sa dragos
te, și grijă pentru milioanei^ de copii
tu României socialiste își au izvorul
în înseși copilăria, adolescența și ac
tivitatea sa revoluționară, care re
prezintă pentru noi. tinerele vlăstare
•le patriei, un luminos exemplu de
Înaltă abnegație și dăruire comunistă
in numele țelurilor fundamentale ale
poporului — o viață liberă și demnă,
într-o țară liberă și demnă. Iată de
ce. pentru tinăra generație, pentru
fiecare copil crescut și educat în
acești ani nu există ideal mai scump
decît acela de a urma exemplul fără
egal al vieții și «otivltătii revoluțio
nare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a tovarășei Elena Ceaușescu. de a
sluji cu bărbăție, cutezanță și dăruire
patria, partidul și poporul. cauza
socialismului și comunismului.
Cu fierbinte emoție, noi. copiii
României socialiste, simțim mereu
ghidul președintelui țării tndreptîndu-se spre noi în fiecare moment de
seamă care privește viața națiunii.
Iar noi, copiii, ne îndreptăm cu
recunoștință privirile către iubitul
nostru președinte, ascultindu-1 cu
dragoste de fii devotați, gata oricind
să-i îndeplinim sfaturile și îndemnu
rile părintești, pătrunse de inaltă
înțelepciune.
învățăm de la tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de la tovarășa
Elena Ceaușescu să fim devotați
patriei, partidului și poporului, sâ
prețuim și să cinstim mai presus
decit orice munca, izvorul înfloririi
patriei și al bunăstării fiecăruia. în
vățăm să fim- cinstiți și demni. să
fim. in toate împrejurările, tineri
revoluționari.
în comunicarea „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general ai Partidului
Comunist
Român, privind rolul școlii ca ractor
principal de cultură și civilizație, de
pregătire si formare multilaterală a
tinerilor și copiilor", prezentată de
tovarășul Ion Teoreanu. ministrul
educației și învățămintului. se sub
liniază :
Fundamentat in spiritul concep
ției de o inestimabilă valoare teo
retică și .practică a genialului său
ctitor, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
beneficiind de indrumarea nemijlo
cită a tovarășej Elena Ceaușescu,
invâtămintul românesc de azi este
o instituție modernă, un lăcaș de
cercetare științifică, de cultură și
educație, capabil să asigure tinere
tului un larg orizont de cultură și
cunoaștere, un nivel de pregătire
profesională corespunzător exigen
țelor revoluției tehnico-știintifice
contemporane, cerințelor impuse de
actualul stadiu al edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

După ce sint evidențiate impor
tantele transformări înnoitoare ale
învățămintului din tara noastră,
care se înscrie in rindul statelor cu
un invățămint modern, stabil șl bine
structurat, cu un sistem de organi
zare și conducere democratică, capa
bil să pregătească forța de muncă
necesară tuturor domeniilor de ac
tivitate, să cuprindă și să asigure
instruirea întregii populații de virstă
școlară, in comunicare se desprin
de cu pregnantă însemnătatea de
osebită pe care partidul si statul
nostru le acordă științei și învățămîntului în întreaga dezvoltare economico-socială a patriei, in făuri
rea civilizației socialiste, în lărgirea
orizontului de cunoștințe al tuturor
celor ce iși desfășoară munca în
Sfera vieții economico-sociale. / în
acest context, in comunicare este
subliniată importanta integrării invățămîntului cu cercetarea și pro
ducția. cu practica social-politică.
Aceasta are o sferă largă de cu
prindere și multiple implicații asu
pra formării profesionale și a dez
voltării conștiinței noi. revoluțioițare
a tineretului.
Sînt relevate, de asemenea, obiec
tivele prioritare ale învățămintului
din țara noastră, care oferă largi
posibilități pentru ridicarea pe o
treaptă superioară a muncii educa
tive in rindul tineretului, intensifi
carea educării prin muncă și pen
tru muncă, cultivarea sentimentului
patriotic, punind la temelia acestei
activități Programul partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism. Progra
mul ideologic. Tezele și orientă
rile cuprinse în monumentala operă,
de o inestimabilă valoare teoretică
și practică1, a secretarului general
al partidului.
în încheierea comunicării, vorbi
torul a spus : Urmărind înfăptui
rea tezelor și orientărilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. și a obiectivelor
stabilite prin documentele de partid
și de stat, școala românească, in
Strinsă conlucrare cu organizațiile
de copii și tineret, îndrumată cu
inaltă competentă de tovarășa
Elena Ceaușescu. acționează ferm
și energie1 pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și îmbogățirea conținutu
lui științific, practic și educativ al
procesului de invățămint. asigu
rarea unui orizont informational
științific-cultural cît mai întins și
bogat, promovarea unui proces de
educație comunistă a viitorilor spe
cialiști. cultivîndU-le capacitatea de
a gindi creator.
Doresc să exprim și cu acest prilej
omagiul fierbinte al tuturor slujito
rilor școlii românești fată de
iluștrii fii ai poporului, militanți pa
triot! și revoluționari, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, și ne angajăm
ferm să sporim pe mai departe con
tribuția școlii la progresul multila
teral al scumpei noastre patrii.
Republica Socialistă România.
Președintele Consiliului județean
Dolj al Organizației Pionierilor, Eu
gen Arnăutu, a prezentat comunica
rea „Organizația Pionierilor — școa
lă de educare și formare comunistă,
patriotică, revoluționară a celei mai
tinere generații", in care se spune :
Parte integrantă a amplului pro
ces de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate in România,
educația patriotică, revoluționară,
comunistă a celei mai tinere gene
rații constituie o preocupare de
prim ordin a politicii partidului nos
tru. Concepția Partidului Comunist
Român cu privire Ia tinăra genera
ție, la locul și rolul său în procesul
edificării socialismului și comunis
mului în patria noastră este
strălucit exprimată în gindirea
profund creatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii.
Cu profundă satisfacție subliniem
faptul că ultimii 24 de ani din isto
ria organizației revoluționare de co
pii poartă amprenta specifică mari
lor ctitorii ale epocii pe care cu inalt
respect și deosebită mîndrie patrio
tică o numim Epoca de aur a
României
socialiste — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Educația pionierilor și școlarilor
în spiritul dragostei și devotamentu
lui față de patrie, partid și popor,
al respectului și prețuirii față de tra
dițiile de luptă și muncă ale po
porului nostru, al mindriei patriotice
de a fi contemporani cu marile rea
lizări ale socialismului, creșterea
.răspunderii față de îndeplinirea în
datoririlor sociale se constituie ca
direcții fundamentale de acțiune
pentru Organizația Pionierilor.
în comunicare se relevă că. în de
plină concordanță cu aceste obiecti
ve, formarea atitudinii înaintate a
copiilor față de învățătură — prin
cipala lor îndatorire patriotică —
față de muncă, reprezintă și pentru
pionierii județului Dolj unul din obiectivele de maximă importanță.
Prin forme și modalități specifice
de acțiune, consiliile și comanda
mentele pionierești cultivă respon
sabilitatea copiilor față de pregăti
rea școlară și practică, interesul
pentru știință și tehnică, .pentru cul
tură și artă, pentru lărgirea conti
nuă a orizontului de cunoștințe.
în comunicarea „Concepția crea
toare, profund novatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, privind rolul culturii și artei
in societatea noastră socialistă",
prezentată
de tovarășa Suzana
Gâdea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, se sub
liniază :
Străbătută de o profundă dragoste
pentru valorile artei și culturi noas
tre naționale, pentru valorile uni
versale autentice de o înțele
gere profund dialectică a spe
cificității activității de creație,

opera secretarului general al parti tăți de pediatrie, cu peste 38 de mii
dului este mărturia unei veritabile de paturi, toate acestea asigurînd
gindiri și acțiuni revoluționare pen condițiile necesare pentru ca toți
tru libertate și democrație, pentru copiii să se nască într-o unitate
pace și progres, pentru perfecționa spitalicească modernă, sub suprave
rea și împlinirea continuă a perso gherea cadrelor medicale compe
nalității umane.
tente.
In continuare, în comunicare se re
Pe baza ridicării necontenite a ca
levă : Modelul uman al societății so lității vieții, datorată creșterii pu
cialiste de astăzi impune — așa cum terii economice a tării, in perioada
sublinia secretarul general al parti inaugurată de. Congresul al IX-lea
dului — o solidă pregătire profesio s-au construit 2,6 milioane aparta
nală, un 'larg orizont de cultură, o mente, precum și sute de mii de lo
înaltă conștiință politică, civică, for cuințe din fondurile populației, fiemarea capacității de a descifra sensul oare familie, deci și copiii, avind
legilor obiective ale dezvoltării socia asigurate condiții confortabile de
le. de a participa in cunoștință de locuit. De asemenea, o influentă
pozitivă asupra nivelului de trai
cauză la făurirea istoriei.
și spiritual al poporului o
Datorăm
tovarășul u i material
exercită sporirea retribuțiilor per
Nicolae Ceaușescu spiritul nou. mobi sonalului
recentele ma
lizator. ce a declanșat imense energii jorări, caremuncitor,
asigură o retribuție me
in viața social-politică și economică die pe economie
de 3 300 lei. Copiii,
a țării. Strălucita perioadă care a pionierii, tinăra generație
trecut de la Congresul al IX-lea, im cresc și se pregătesc pentrua apatriei,
fi fo
punătoarele realizări dobîndite în lositori tării, cu certitudinea că.
aevoluția generală a societății noastre, semenea
fraților
și
părinților
viziunea, stimulativă, profund științi beneficiază de dreptul garantat lor.
la
fică asupra dezvoltării social-econo- muncă, intr-o societate a dreptății
mice poartă amprenta distinctă a gin- și echității, in care totul este de
dirii sale revoluționare.
dicat omului, afirmării depline a
O expresie elocventă a modului personalității umane.
cum este privită in concepția parti
In continuare sint subliniate răs
dului nostru, a secretarului său gene punderile 'deosebite ce revin Consi
ral activitatea in domeniul culturii, liului National al Femeilor, comite
artei și educației socialiste, ca o ac telor și comisiilor femeilor, care
țiune complexă, desfășurată la scara trebuie sâ desfășoare o mai intensă
întregii societăți cu participarea tu activitate în colaborare cu școala,
turor o reprezintă Festivalul național cu organizațiile pionieriloi- si șoimi
„Cintarea României". Instituit din ini lor patriei pentru educarea viito
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, rilor constructori ai socialisfnului și
această, amplă manifestare a consti comunismului în România, precum
tuit, de la o etapă la alta, un mijloc si rolul deosebit pe care îi are fa
eficient de antrenare a maselor largi milia — nucleul societății — in men
într-un proces unic, al muncii și al ținerea tinereții si vigorii națiunii
■creației libere, pentru stimularea și noastre socialiste, în creșterea si evalorificarea capacităților creatoare, ducarea copiilor. Tn acest context,
pentru afirmarea multilaterală a comunicarea evidențiază preocupa
personalității fiecărui om al muncii. rea comitetelor și comisiilor de fe
sporirii eficientei
în comunicare sint exprimate sen mei in. direcția
educative pentru consoli
timentele de aleasă recunoștință și acțiunilor
respectării, in cli
prețuire ale oamenilor de artă și cul darea familiilor,
vieții de familie, a normelor
tură față de tovarășa Elena Ceaușescu. matul
eticii
și
echității
socialiste,
purită
sub a cărei nemijlocită îndrumare de ții morale a relațiilor de a familie,
înaltă competentă, activitatea poli- puternic factor de. influențare edu
tico-ideologică și cultural-educativă
a tinerei generații.
și-a lărgit necontenit sfera de acțiu cativă
Noi. ca mame și educatoare — a
ne și cuprindere, și-a îmbogățit con subliniat
— știm că
ținutul și- diversificat formele, spo familiei;'Ti vorbitoarea
neViri ihalte îndatdriri
ri ndu-și contribuția la unirea efortu în
formarea, de la cea mai fragedă
rilor oamenilor muncii in opera de cvirstă,
a dragostei și respectului
făurire a noii societăți, la acoelera- copiilor față de patrie și popor, față
rea ritmului dezvoltării economico- de cel mai iubit fiu al națiunii,
sociale, la promovarea și afirmarea tovarășul Nicolae Ceaușescu. fată de
spiritului militant revoluționar in tovarășa Elena Ceaușescu. luminoase
toate sferele creației materiale și exemple < de abnegație si eroism
Spirituale.
pentru progresul economico-social
Ca urmare a transpunerii în viață neîntrerupt al tării, pentru fericirea
a indicațiilor și orientărilor date de națiunii române.
secretarul general al partidului, for
In comunicarea „Munca eroică a
mulate și in recenta cuvintare la poporului nostru, sub conducerea
Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 partidului, pentru înfăptuirea gran
aprilie, beneficiind de îndrumarea dioaselor programe de dezvoltare
permanentă a tovarășei Elena multilaterală a patriei — mobilizator
Ceaușescu, cultura și arta noastră exemplu in activitatea de educare
socialistă se situează astăzi la cote comunistă, prin si pentru muncă a
calitative tot mai înalte, aducind o tinerilor și copiilor", prezentată de
contribuție sporită la educația poli tovarășul Gheorghe Neacșu. maistru
tică, revoluționară a oamenilor mun la întreprinderea „Timpuri Noi" din
cii, la mobilizarea acestora în înde Capitală, se spune :
Alături de alte unități reprezenta
plinirea sarcinilor economice și so
ciale care le revin în actuala etapă tive ale industriei românești. între
prinderea „Timpuri Noi", justificinde dezvoltare a patriei noastre.
Toți cei care activăm pe tărimul du-si denumirea, a beneficiat din
de nobilă responsabilitate al cultu plin de profundele prefaceri calita
rii și educației socialiste sintem ho- tive ce definesc perioada de după
tăriți să depunem toate eforturile Congresul al IX-lea al partidului.
Harnicul colectiv muncitoresc din
pentru a întimpina cu rezultate pe care
parte, puternic mobilizat de
măsura multiplelor . posibilități de tezele,facideile
orientările cuprinse
care dispunem glorioasa aniversare in magistrala șicuvintare
rostită de
a 45 de ani de la istoricul act re tovarășul Nicolae Ceaușescu
voluționar de la 23 August 1944 și Plenara Comitetului Central la
Congresul al XIV-lea al Partidului Partidului Comunist Român, acțioal
Comunist Român.
nează energic, cu spirit de răspun
Comunicarea „Preocuparea tova dere comunistă, pentru indeplinirea
rășului Nicolae Ceaușescu, a to sarcinilor si angajamentelor asumate
varășei Elena Ceaușescu pentru in întrecerea socialistă, răspunzind
creșterea rolului femeii in educarea prin fapte de muncă si realizări tot
tinerel generații a patriei, pentru mai mari încrederii pe care partidul
asigurarea celor mai bune condiții o are in noi. în clasa munci
de ocrotire a mamei și copilului", toare. îndemnurilor secretarului ge
prezentată de tovarășa Ana Mure- neral
al
partidului.
tovarășul
șan, membru supleant al Comitetu Nicolae Ceaușescu. adresate nouă,
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 'muncitorilor. în nenumărate rînduri.
președinta Consiliului Național al
Datorită concepției și, gîndirii
Femeilor, relevă profundele trans creatoare, profund științifice, a to
formări înnoitoare petrecute în varășului Nicolae Ceaușescu. Româ
România socialistă in anii ce au ur nia a devenit o tară industrialmat istoricului Congres al IX-lea al agrară in plin avînt, care asigură
partidului, ani cu realizări inegala tuturor cetățenilor ei dreptul la
bile și pentru tinăra gqnerație. că muncă. Ia o viață liberă și demnă.
reia i se asigură minunate condiții In societatea noastră socialistă,
de formare și educare pentru mun omul este considerat valoarea supre
că și viață. Se subliniază că sub mă. de aici decurgind necesitatea
conducerea și indrumarea directă a unei continue perfecționări a perso
secretarului general al partidului, nalității sale.
In continuare, in comunicare se
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu s-a adoptat subliniază : Pionierii de azi au
un ansamblu de programe menite bucuria de a se fi născut: și crescut
să perfecționeze sistemul educațio in această epocă de mărețe împli
nal al întregii societăți." S-au con niri. în care beneficiază de cele mai
struit noi . școli, utilate modern, a bune condiții de viată, muncă și în
crescut considerabil numărul locu vățătură, pentru a se forma ca
rilor in grădinițe și creșe. Astăzi, demni cetățeni de nădejde ai patriei
peste 5 milioane și jumătate de copii noastre. De aceea, dragi pionieri,
și tineri, reprezentmd aproape un aveți datoria de a fi la înălțimea în
sfert din populația, țării, sint cu crederii pe care partidul, intreaga
prinși în diferite forme de învăță- societate o au in forțele voastre, in
și puterea voastră de a
mint. grădinițele sint frecventate de entuziasmul
peste 800 mii de preșcolari. In ca continua opera Înaintașilor, de a
duce
mai
departe
făclia progresu
sele pionierilor și șoimilor patriei —
și civilizației pe pămintul Româ
minunate lăcașuri de educație, cul lui
tură și creație — sute de mii de niei.
Noi, muncitorii, vedem in pionieri
copii își dezvoltă talentele și apti schimbul
nostru de miine, generația
tudinile.
care va făuri, cu mintea și brațele
După ce se menționează că in ei, viitorul luminos al patriei.
procesul de creștere și educare a
Formarea unei atitudini înaintate
tinerei generații o valoroasă contri față de muncă si invățătură, fată
buție aduc femeile, care reprezintă de proprietatea obștească, dezvolta
o pondere însemnată in totalul per rea spiritului creator și a inițiati
sonalului didactic, in comunicare se vei reprezintă pentru Organizația
șpune : Acordind o deosebită aten Pionierilor un obiectiv fundamental
ție tinerei generații, conducerea al întregii sale activități, deosebit
partidului și statului, personal to de important deoarece la această
varășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa virstă se conturează personalitatea
Elena Ceaușescu au inițiat și pus fiecăruia, se pun bazele unei edu
sistematic in aplicare măsuri de ma cații temeinice și ale unei înalte răs
jorare a alocațiilor pentru copii și punderi față de muncă, față de în
a ajutoarelor destinate familiilor datoririle școlare și civice.
cu mulți copii, care întregesc im
★
portantele fonduri alocate, an de an,
pentru ocrotirea mamei și copilului,
Intr-o atmosferă de vibrant entu
în decursul perioadei de construcție ziasm. participantii la sesiune au
socialistă, mai cu seamă in „Epoca adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu", s-a extins și NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
modernizat rețeaua pentru ocro general al Partidului Comunist Ro
tirea mamei și copilului, fiind crea mân, președintele Republicii Socia
te unități medicale specializate, uni liste România.
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Cronica
popor de a urma eu devotament partidul în opera

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE SIRIENE

zilei

In zilele de 10—15 aprilie a.e., o
delegație de activiști ai Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul G.P, Erhov, se
cretar al Comitetului Regional Donețk al P.C. din Ucraina, a efectuat,
la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită
pentru schimb de experiență in tara
noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R., Comitetul
Municipal București al P.C.R. șl Co
mitetul Județean Argeș al P.C.R..
conducerile unor organizații centrale
și locale, au vizitat Întreprinderi in
dustriale și obiective social-culturale
din Capitală și din județul Argeș.
(Agerpres)

Manifestări consacrate
„Centenarului Eminescu"
re atît pentru dezvoltarea generală
a patriei, cît și pentru ridicarea
P.C.R. a orientărilor privind dez
nivelului de trai, material și spiri
voltarea economico-socială a Româ
tual al poporului. în aceeași ordi
niei in cel de-al 9-lea cincinal,
ne de idei este deosebit de impor
1991—1995, și a perspectivelor pen
tant faptul că și în cincinalul vi
tru anul 2000, iar în unele dome itor vor fi alocate din venitul natio
nii, pentru începutul celui de-al
nal circa 70 la sută pentru fondul
treilea mileniu. Așa cum s-a men
de consum și 30 la sută pentru
ționat cu Îndreptățită mindrie pa
fondul de dezvoltare, asigurtndu-se
triotică, o dată cu cel de-al 9-lea
continua Înflorire a patriei noastre.
cincinal, România intră intr-o eta
Lucrările plenarei au evidențiat
pă nouă, a dezvoltării sale econoexcepționala importanță principială
mico-sociale, de făurire a fazei su
și practică a tezei științifice, revo
perioare a societății socialiste mul
luționare formulate de tovarășul
tilateral dezvoltate și de creare a
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu privire la
condițiilor necesare trecerii la afir
construirea socialismului cu po
marea principiilor comuniste de
muncă și viață. Pentru Îndeplini
porul și pentru popor. în acest con
text s-a relevat necesitatea întări
rea acestor obiective în centrul ac
tivității va sta continuarea dezvol
rii continue a democrației muncitorești-revoluționare, a perfecționării
tării intensive a industriei, agri
instituțiilor democratice — unice In
culturii șl a celorlalte sectoare de
activitate, producția industrială urfelul lor — existente în țara noas
tră. Secretarul general al partidu
mînd să crească, pe ansamblu, cu
circa 30—40 la sută. Iar producția
lui a subliniat că este necesar să
fie întărite continuu formele demo
agricolă cu circa 30—35 la sută. Acratice, să se perfecționeze cadrul
ceste niveluri ale producției indus
minunat existent, legăturile cu ma
triale și agricole vor asigura satisfa
cerea pe deplin a necesităților po
sele de oameni ai muncii, asigurindu-se participarea activă a tu
porului nostru și posibilitatea creș
turor la Întreaga activitate de dez
terii mult mal puternice a exportu
lui, participarea activă a României
voltare economico-socială, la Înfăp
tuirea politicii interne și externe a
la diviziunea internațională a mun
cii.
țării noastre.
Dezvoltlnd cu consecvenți orien
Principiile autoconducertl și autogestiunii trebuie Îmbinate în mod
tările strategice definite Încă la
Congresul al IX-lea al partidului,
armonios cu planul național unic
de dezvoltare economico-socială.
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
Conducerea unitară, pe baza planu
liniat că tn toate ramurile de acti
vitate trebuie să se acorde o aten
lui național unic de dezvoltare, re
prezintă o cerință obiectivă, obli
ție deosebită Înfăptuirii programe
gatorie
pentru înfăptuirea cu suc
lor de organizare și modernizare a
ces a socialismului și comunismu
producției, a Întregii activități pe
lui. Viața, realitățile demonstrează
baza celor mai noi cuceriri ale ști
că orice abatere de la acest prin
inței și tehnicii, punîndu-se un ac
cipiu, orice altă cale nu fac decit
cent și mai puternic pe ridicarea
să slăbească forța socialismului,
nivelului tehnic și calitativ al tu
deschid calea anarhiei, duc la stag
turor produselor, pe creșterea efi
nare și la involuție.
cientei și rentabilității economice,
Pornind de la cerința legică a
pe sporirea productivității muncii,
creșterii rolului conducător al
pe dezvoltarea bazei proprii de ma
partidului In toate domeniile de ac
terii prime și de resurse energetice.
tivitate, cuvîntarea
secretarului
Materializându-se concepția știin
general al partidului acordă o deo
țifică, verificată de viață, a secre
sebită atenție Întăririi rlndurilor
tarului general al partidului, po
partidului, perfecționării continue
trivit căreia dezvoltarea tot mal
puternică a proprietății socialiste
a activității organelor șl organiza
constituie garanția supremă a fău
țiilor de partid, ridicării nivelului
ririi cu succes a socialismului și
muncii organizatorice, dezvoltării
comunismului, a independenței șt
răspunderii revoluționare a cadre
suveranității României, in cincina
lor, a tuturor comuniștilor. In această ordine de idei s-a subliniat
lul viitor, în centrul activității se
va situa dezvoltarea și perfecțio
necesitatea intensificării activității
narea proprietății socialiste a în
politico-ideologice, a dezbaterii
tregului popor și cooperatiste asu- , largi a problemelor actuale ale dez
pra mijloacelor de producție. O
voltării economice și sociale, ale
deosebită importanță au, în aceas
progresului științei ți cunoașterii
umane, ale dezvoltării generale ale
tă privință, orientările stabilite de
Comitetul Central al partidului
omenirii pe baza concepției revolu
pentru al 9-lea cincinal, prevăzinționare despre lume și viață, a ma
du-se creșterea venitului național
terialismului dialectic și istoric, a
cu 40—50 la sută. Pe această bază
principiilor socialismului științific.
Secretarul general al partidului a
se vor constitui mijloacele necesa(Urmare din pag. I)

arătat că trebuie să se pună ferm
la baza activității ideologice, poli
tico-educative Programul partidu
lui și Programul ideologic, docu
mentele congreselor și plenarelor
Comitetului Central. întreaga noas
tră activitate politică, organizato
rică, ideologică, de cadre — a sub
liniat secretarul generai al parti
dului — trebuie să ducă la Întă
rirea continuă a partidului, a uni
tății și torței sale de acțiune în
toate domeniile 1
Abordînd aspecte majore ale vie
ții internaționale — care continuă
«ă fie complexă, contradictorie și
gravă — cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului reafirmă cu
limpezime obiectivele politicii ex
terne a României, poziția sa con
secventă și principială, neîncetat
confirmată de realități, pusă în
slujba înfăptuirii idealurilor de
pace șl prosperitate ale tuturor po
poarelor, deschizînd o perspectivă
luminoasă rezolvării problemelor
cu care se confruntă omenirea. Este
evidențiată cu putere ideea că acționîiid unite, forțele progresiste,
antiimperialiste, popoarele de pre
tutindeni pot determina schimba
rea cursului evenimentelor,
pot
impune o politică de dezarmare, de
pace, o politică nouă, de deplină
egalitate Intre toate națiunile lu
mii, pentru o lume mai bună și
mai dreaptă, o lume • păcii,
prieteniei și colaborării.
Partid și țară — un singur trup,
un singur gînd, o singură voință.
Unitatea tn jurul partidului, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, eforturile con
vergente ale întregului popor sînt
chezășia Înfăptuirii mobilizatoare
lor programe de dezvoltare, prefi
gurate dincolo de zorii mileniului
trei și care vor ridica România pe
noi trepte de civilizație și progres,
împlinind visul de aur al atltor ge
nerații și incununînd o epocă de
glorie și măreție. Este convingerea
cu care întregul partid și întregul
popor întîmpină aniversarea mari
lor evenimente ale acestui an și
ale istoriei patriei: 50 de ani de la
marea demonstrație patriotică, an
tifascistă și antirăzboinică de la
1 Mai 1939, In organizarea și des
fășurarea
căreia
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
tovarășa
Elena Ceaușescu au avut un rol
determinant, a 45-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al
partidului. Este angajamentul una
nim de a asigura îndeplinirea in
cele mai bune condiții a planului
și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de a
urma cuvintul înflăcărat, patriotic
al Marelui Erou al României so
cialiste.

Viața șl opera Iul Mihai Eminescu
continuă să fie omagiate tn acest an
centenar al poetului național prin
reuniuni, colocvii și dezbateri litera
re, recitaluri de poezie și muzică,
spectacole teatrale, expoziții de cărți
și documente.
Muzeul Literaturii Române, tn cola
borare cu Uniunea Scriitorilor, a
organizat, tn Capitală, dezbaterea
„Eminescu șl rolul -Junimii- In dez
voltarea literaturii române din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea".
Academicieni, critici șl istorici literari
au relevat, tn cadrul unei mese rotun
de. coordonatele definitorii ale liricii
eminesciene, laturi inedite ale cores
pondenței poetului. Cu același prilej,
au fost audiate versuri eminesciene.
Înregistrări din fonoteca de aur a mu
zeului șl recitări tn lectura unor ac
tori bucureșteni. Același așezămlnt de
cultură al Capitalei va găzdui luna
aceasta, studioul de Istorie literară
„Eminescu In ultimele revelații docu
mentare", recitaluri din lirica emi
nesciană. precum și simpozionul „De
la Eminescu la Bacovia”. La Muzeul
Literaturii Române urmează a fi des
chise două expoziții oonsâcrate vieții
și creației marelui poet național, ge
nezei operei sale.
O parte din cele 11 000 de pagini de

tV
11,58 Lumea copiilor (color) • TeleflImoteca de' ghiozdan. „Sinceritate”.
Premieră. TV.. Producție a studiou
rilor din R.D. Germană. Episodul 2
12.25 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12.40 Viața satului (color)
13.00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • 1 Mai — raport mun
citoresc
19,20 Cintarea României (color). Creatori
de util, făuritori de frumos. Oma
giul țării, conducătorului Iubit.
Emisiune realizată tn colaborare
cu Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești
20.25 Film artistic (color). ..Conspirația”
21.40 Bijuterii muzicale (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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19.00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun
citoresc
19.73 Industria — programe prioritare
19,45 știința pentru toți (color)
20,13 Ctitorii ale Epocii de aur (color)
« Mari sisteme de irigații
70.33
___ Tezaur folcloric (color)
21,00 Programul de organizare și modernizare a localităților țării • Impliniri contemporane (color)
21,20 Secvențe siriene (color). Docu
mentar
91,33 Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie
(color). Versuri patriotice, revolu
ționare
21,38 Telejurnal
22,00 închidere* programului

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Produse
și tehnologii moderne

CLUJ-NAPOCA :

Acționînd cu perseverentă pentru
modernizarea producției, colectivul
Combinatului de Utilai Greu din
Cluj-Napoca și-a propus reali
zarea și introducerea in fabricație
a unor noi produse solicitate de
economia națională, prin elaborarea
si aplicarea de tehnologii noi in
colaborare cu colective de cercetare
științifică si proiectare din institu
te specializate si cu . cadre din invătămintul superior. Astfel, au fost
introduse in fabricație noi genera
toare mobile de abur montate pe
șasiuri autopropulsate cu posibili
tăți de utilizare in terenuri greu
accesibile, separatoare magnetice
pentru înnobilarea minereurilor să
race. Tot ca urmare a acestei co
laborări s-a .realizat o instalație de
electroseparare a materialelor gra
nulate. cu ajutorul căreia se efec
tuează. între altele, recuperarea cu
prului din șisturi, din cabluri elec
trice izolate. De asemenea, aici a
fost executat nentru prima dată In
tară cazanul de încălzire cu fluid
diatermic destinat dotării întreprin
derilor textile cu secții de fixai,
întreprinderilor de fabricare a în
locuitorilor din piele, industriei
chimice si altor sectoare de pro
ducție. O altă realizare de seamă
o constituie pirometrul cu infrarosu. cu ajutorul căruia se pot mă
sura temDeraturi intre 800—1 300
grade Celsius la distantă de 4—8
metri, ceea ce permite utilizarea
lui la automatizarea procesului teh
nologic de forjare. (Marin Oprea).

IAȘI : Plantații de vii

și pomi fructiferi

f

4

Horticultorii din județul Iași au
reușit ca. in contextul efectuării
tuturor' lucrărilor ce se fac acum
în agricultură, să încheie plantarea
vitei de vie ne 470 hectare, cu 12
la sută peste prevederile inițiale,
pomilor — pe 250 hectare, la fel,
înregistrind depășiri fată de sar
cinile de plan, precum si a arbuș
tilor fructiferi ne 30 hectare. Toate
aceste plantații sint amplasate în
zone cu terenuri improprii culturii
cerealelor, asigurindu-se astfel fo
losirea superioară a fondului fun
ciar.
De mentionat că materialul sădi tor. cu potential ridicat, centru
noile nlantatii. a fost asigurat in
întregime in pepinierele aflate in
cadrul iudetului. Cele mai mari
plantații, in care predomină soiu
rile de struguri de masă si de vi
nuri alese, de meri, vișini si cireși,
au fost realizate in zonele vitico’e
si oomieole de Ia Cotnari. Bucium.
Tomesti
Comarna. Răducăneni,
Țibana și in altele.
în continuare, toate forte’e din
horticultură sint mobilizate la în
grijirea acestor nlantatii. ca si a
celor aflate oe rod. prin fertilizări
cu îngrășăminte organice, stropiri
si irigări. în plantațiile tinere se
insămîntează culturi intercalate.
(Manole Corcaci).

Cisnădie... Da jur-lmprejur, de pe versanții
abrupti sau domoli, li
vezile coboară in șiruri
geometrice, creind un
ghiuri de fugă orientate
concentric. Cele trei Între
prinderi textile de interes
republican, „Textila", ,11
Iunie" și „Mătasea roșie",
par a da insă in continuare
profil distinct așezării...
Și, totuși, Cisnădie —
oraș al textiliștilor sau oraș
al pomilor 7
— Nu e vorba de o dis
pută de prioritate — expli
că Silvia Ciobotaru, pri
marul orașului — ci de
realități prezente, ce stau
sub semnul promovării
noului in viața economică
a localității noastre.
O explicație și, totodată,
o sugestie de reportaj :
pulsul noului la Cisnădie.
La •întreprinderea „Texti
la" — una dintre cele mai
mari unități de profil din
țară — a fost pusă in func
țiune cu 100 de zile mai de
vreme capacitatea modernă
de la țesătoria de stofe.
Consecințe in planul pro
ducției : creșterea produc
tivității de trei ori.
De fapt, după cum expli
că
directoarea
unității,
inginer Aurica Hămbășan.
în bătălia pentru o nouă
calitate și pentru o eficien
tă economică sporită, toate
secțiile au fost puse „în
mișcare", ca să ne expri
măm așa, in conformitate
cu măsurile programului
de organizare științifică si
modernizare a producției.
Revoluția tehnică e deriva
tă ea însăsi din revoluția
în gindirea și în conștiința
oamenilor.
— în numai doi ani de
zile, precizează inginerul

Nicolae Mușaț, numărul
invențiilor și inovațiilor
din întreprinderea noas
tră a crescut de patru
ori. Explicația acestui salt
este cuprinsă intr-un dezi
derat de etică profesională
elementară : nici o idee
nu e atit de neînsemnată
ca să nu fie analizată. în
acest scop, în întreprindere
ființează un colectiv de analiză a Ideilor. Numai in
anul trecut expresia valorii

rostită tn întreprindere :
„Uite aici trebuia să venim
Intiia dată". Desigur, creș
terea va înregistra valori și
mai mari, avîndu-se tn
vedere preocuparea colectivului acestui atelier de a
trece la proiectarea asista
tă de calculator.
Dar informatica nu este
apanajul exclusiv al in
dustriei la Cisnădie. La
ferma de cercetare și pro
ducție pentru creșterea ie-

Pulsul noului
__
ideilor noi. atestate prin
brevete de invenții și ino
vații. a depășit 14 milioane
lei.
Corespondentul
acestei
preocupări se regăsește in
înnoirea producției de stofe
In proporție de 45 la sută
și, respectiv, a celei de co
voare in proporție de 55 la
sută,
în atelierul de proiectare
a produselor intilnim doi
artiști plastici : Mircea
Stănescui și Florea Marin,
sute de
Aici se realizează
1
desene filtrate in dicromatice.
verse
i
game
Sintem la granița unde
se intilnesc industria cu
artă. în ultimii trei ani.
oferta de creație proprie a
fabricii a crescut cu peste
80 Ia sută. Fapt ce așază
in planul firescului afirma
ția unui beneficiar extern

purijor, inginerul loan
Stroilă lucrează la datele
pentru prelucrarea progra
mului de selecție cu aju
torul calculatorului. Volum
de muncă foarte mare, echi
valentul unei luni de lucru
pentru un om, in vederea
ordonării și interpretării
datelor. De acum, calcula
torul face aceeași muncă în
mai puțin de două ore. Pe
baza indicilor de selecție
extrași pot fi urmărite mai
exact, mal prompt șl mai
eficient obiectivele cerce
tării : îmbunătățirea indi
cilor carcasei, sporul mediu
zilnic, creșterea rezisten
ței, prolificitate. valorifi
carea superioară a furaje
lor etc. Materialul de re
producție „linie pură" li
vrat pentru fermele din
județele Timiș, Bihor, Ar
geș și Alba însumează

TÎRNĂVENI : Resursele energetice — superior valorificate
La Combinatul Chimic din Tirnăveni — una din unitățile mari con
sumatoare de energie si combusti
bil ale iudetului Mureș — se des
fășoară acțiuni susținute in vede
rea recuperării si valorificării su
perioare a resurselor energetice reLiosibile. Astfel, s-au realizat cu
forte proprii instalații pentru rea
ducerea in circuitul productiv a
unor resurse energetice care echi
valează cu 36 000 tone combustibil
convențional. Specialiștii au mon
tat. între altele. 4 noi cazane ra
cordate direot la instalația. de oxid

de carbon, iar cuptoarele din sec
țiile săruri anorganice, faianță-gresie și altele au fost dotate cu re
cuperatoare de căldură. Alte insta
lații au fost montate în secțiile de
producție în vederea recuperării
gazelor calde, energia recuperată
folosindu-se acum pentru produce
rea aburului tehnologic (atit de ne
cesar combinatului), realizarea pro
ceselor de uscare, iar o parte în
semnată are drept destinație termoficarea a peste 1 000 de aparta
mente din cartierele noi ale orașu
lui. (GheOrghe Giurgiu).

CRAIOVA : Realizare tehnică
în cadrul acțiunilor cuprinse in
programul de organizare științifică
a muncii și de modernizare a pro
ducției, la Fabrica de aparataj
electric de înaltă tensiune a între
prinderii „Electroputere" Craiova
a fost realizat. In concepție și cu
forte proprii, un modern stand de
probe, cu tensiune alternativă șl

frecvență variabilă, destinat Încer
cărilor
transformatoarelor
de
înaltă tensiune, fabricate pentru
nevoile interne și pentru export.
La realizarea noii instalații au
contribuit și specialiști de la fa
bricile de locomotive, mașini elec
trice rotative și de aparataj elec
tric de înaltă tensiune. (Nicolae
Băbălău).

exemplare cu un potential
genetic foarte bun.
De aici, in linie dreaptă,
mai pufin de un kilometru
desparte această fermă de
stațiunea de cercetare și
producție pomicolă care
deservește două județe, Si
biu și Brașov, in sfera acti
vităților de producție, cer
cetare, proiectare și îndru
mare.
în cimpul experimental,
cercetătorii Constantin Marica și 1‘hiesz Reszo urmă
resc culturile în concurs și
trec tn caietele de obser
vații date noi privitoare la
modul in care se comportă
cireșii, vișinii, merii, perii,
prunii, tn cei 10 ani de stu
dii efectuate, pe baza ob
servațiilor de laborator și
in. cîmp, a determinărilor
făcute, au fost promovate.
în producție soiuri noi din
aceste specii și ele se regă
sesc în plantațiile pomicole
nou înființate în cele două
județe : soiuri de mare
productivitate, cu capacita
te bună de păstrare in
timpul anului, eu mare re
zistentă la boli, soiuri ce
înglobează virtuți genetice
deosebite.
...Situat la numai 8 km
de centrul reședință de ju
deț, orașul Cistiădie nu
trăiește „la umbra" mai-marii așezări vecine — Sibiul,
tsi are personalitatea dis
tinctă si drumul său dis
tinct. Si asta pentru că pul
sul pe care 11 are noul în
viata economică de astăzi
a localității adună în el
toate energiile creatoare
locale, solicitîndu-le și valorificindu-le plenar, armo
nios.

documente — manuscrise, corespon
dente. fotografii — precum și ediții
ale operei apărute de-a lungul timpu
lui vor face obiectul, unei expoziții
„Mihai Eminescu". în cadrul Biblio
tecii Academiei Republicii Socialiste
România se lucrează la definitivarea
volumului I din „Bibliografia" Mihai
Eminescu, alte două volume fiind in
pregătire.
Teatrul Național din Craiova a de
dicat centenarului Mihai Eminescu,
pe lingă o suită de spectacole de poe
zie și muzică, manifestări literarartistice avind drept teme creația
dramatică eminesciană, tălmăcirea operei sale In limbi străine.
în semn de omagiu adus marelui
poet. Ia Tîrnăveni s-a desfășurat co
locviul „Geniul eminescian în demerșul nostru cultural-educativ". Expu
neri și expoziții de carte au fost or
ganizate 1a Biblioteca județeană din
Tg. Mureș. în așezăminte de cultură
și unități de fnvățămînt din Ploiești
și Timișoara.
Centenarului morțil poetului l-a
fost dedicată și cea de-a 32-a ediție
a concursului național de limba și li
teratura română „Mihai Eminescu",
desfășurat zilele trecute la Iași. Pe
lingă probele de concurs, la care au
luat parte elevi din întreaga țară, au
avut loc dezbateri cu tema ..Mihai
Eminescu in conștiința neamului ro
mânesc". recitaluri de poezie, verni
saje ale unor expoziții de cărți și do
cumente, pelerinaje la teiul Iul Emi
nescu. la obiective legate de memoria
marelui poet
(Agerpres)

Informații sportive
Ieri, In campionatul european
de rugbi

România — Italia 28—4
Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală. ieri s-a disputat meciul dintre
selecționatele României și Italiei,
contînd pentru Campionatul euro
pean de rugbi — „Cupa F.I.R.A.".
Rugbiștii români au obținut o vic
torie clară. cu scorul de 28—4
(18—0), prin punctele înscrise de
Ignat (un eseu, un dropgol. o lovi
tură de pedeapsă și trei transfor
mări). Boldor. Coman si Murariu
(cite un eseu). Pentru oaspeți a
marcat Ceselin (un eseu).
Arbitrul francez Yves Peyrelongue
a condus următoarele formații :
România : Toader — Răcean. Lujigu.
Fulina. Boldor — Ignat — Neaga
(Coman) — Rădulescu. Dumitraș,
Murariu — Ciorăscu. Oroian — Du
mitrescu, Gh. Ion, Leonte. Italia:
— Căpitani — Venturi. Morelli (Caraci). De Ioanni, Ceselin — Ahrosio
— Pietrosanti — Covf, Porcelato
(Peja). Saetti — Collela. Favaro —
Lupini. Piveta. Rossi.

Azi, în divizia A la fotbal
în cadrul etapei a 23-a a campio
natului diviziei A la fotbal, (de la
ora 17) se vor disputa urmă
toarele opt meciuri : Dinamo —
Corvinul Hunedoara (stadionul Di
namo) ; Rapid — Otelul Galati (sta
dionul Giulești ; Sportul studen
țesc — F.C. Farul Constanta (sta
dionul Sportul studențesc) ; F, C.
Argeș Pitești — S.C. Bacău ; F.C.
Inter Sibiu — Victoria București ;
F.C. Bihor Oradea — Flacăra Moreni ; Universitatea
Craiova —
F.C.M. Brașov ; F.C. Olt - A.S.A.
Tg. Mureș. Partida Universitatea
Cluj-Napoca
Steaua a fost amînată.
★

GIMNASTICĂ. In clasamentul ce
lor mai bune gimnaste din lume,
publicat de revista ..World Gymnas
tics", pe. locul intîi se află Daniela
Silivaș (România), triplă campioană
olimpică, urmată de Elena Șușunova (U.R.S.S.). Svetlana Boghinskaia
(U.R.S.S.), Gabriela Potorac (Româ
nia), Dagmar Kersten (R.D.G.) ș.a.
La masculin, primul Ioc este ocupat
de Vladimir Artomov (U.R.S.S.).
Marius Gherman (România) este
situat pe locul 6.
HANDBAL. La Cretei], In meci
retur pentru semifinalele „Cupei
cupelor" la handbal masculin, echi
pa franceză U.S. Creteil a întrecut
cu Scorul de 26—20 (10—7) formația
Dinamo București. In prima partidă.
Dinamo Cîștigase cu —
20—19, astfel
că in finală s-a calificat echipa
U.S. Creteil.
CICLISM, Etapa a 4-a a competiției cicliste „Turul Niedersachsen",
încheiată la Rintel. după 153 km a
revenit polonezului Zbigniew Spruch,
cronometrat în 3h 13’ 21". Cu pri
mul pluton, în același timp cu în
vingătorul. a shsit și Ludovic Covaci
(România). în clasamentul general
se menține lider Carsten Wolf
(R.D.G.). Pe echipe conduce R.D.
Germană, urmată de Polonia, R.F.
Germania. U.R.S.S.. Cehoslovacia,
Olanda etc.

Ion ONUC NEMEȘ
corespondentul „Scinteii*

VILCEA : Succese

ale petroliștilor
Angajați cu tz>ate forțele nentru
a răsnunde exemplar mobiliza
toarelor îndemnuri ale secretarului
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceausescu. petroliștii vilceni si-au intensificat eforturile
în vederea sporirii contribuției lor
la asigurarea bazei energetice a
patriei. Astfel, prin depășirea pro
gramului de forare cu aproape
7 000 metri in perioada ce a trecut
din acest an. colectivul de oameni
ai muncii din cadruf Schelei de fo
rai Rimnicu Vîlcea a reușit să
predea în devans un număr de 5
sonde si. totodată, să deschidă mai
devreme lucrările de forai la alte
patru sonde. Aceste succese au fost
obținute in condițiile reducerii
cheltuielilor materiale si de pro
ducție. îndeosebi prin recuperarea
si recircularea fluidelor de forai,
precum si prin reconditionarea si
refolosirea unor piese si echipa
mente. (Ion Stanciu).

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Hagi Tudose — io ; Bădăranii
— 14,30 ; Harap Alb — 18,30 ;
(sala
Amfiteatru) : Un anotimp fără nume
— 10 ; Vassa Jeleznova — 18 : (sala
Atelier) : Faleza — io ; Fata din An
dros — 14 : Intre patru ochi — 18.30
• Filarmonica
„George
Enescu”
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice”. Bogdan Grigoraș —
vioară. La pian: Doina Dacian — 10,30;
Recital de pian : Cătălina CojocaruHuroș — 17,30 ; (Ateneul Român); Re
citai
cital de canto și orgă Maria Ghircolașiu — soprană. Victor Dan — orgă
— 19
• Opera Română
(13 18 57) : Micul
coșar — 11 ; Nabucco — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 16,30 ;
Tinerețea unui vis — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 10.30 : Trenu
rile mele — 18 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Cintec despre mine
însumi — 10.30 : Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Astă seară stau acasă
— 18.30
«Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul și femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Ctnd
comedia era rege — 10 ; Regele Ioan
— 18

Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Prețedintele Republicii Arabe Siriene
DAMASC

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene Îmi oferă pri
lejul deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai buna
urări.
îmi exprim convingerea că. In spiritul șl pe baza convorbirilor purtate,
a Înțelegerilor la care am ajuns Împreună, bunele relații de prietenie șl
cooperare statornicite între țările noastre se vor adinei și extinde tot mal
mult în viitor, in interesul popoarelor român și sirian, al cauzei păcii,
înțelegerii șl colaborării internaționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului sirian prie
ten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prețedintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-mlnistm al Guvernului
Republicii
Sociahs'e
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o
telegramă președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Arabe
Siriene, Mahmoud Al-Zouabi, prin
care îi adresează, cu prilejul Zilei
naționale, calde felicitări, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate,
La 17 aprilie, poporul sirian
prieten marchează împlinirea a 43
de ani de la plecarea ultimilor sol
dați străini — act care a pus capăt
dominației coloniale și a consacrat
dobîndirea independenței depline a
țării.
Aniversarea acestui eveniment
memorabil găsește tlnărul stat din
Orientul Mijlociu In plin efort con
structiv. Continuînd activitatea
începută Încă din primii ani de
existență liberă. Siria acționează
pentru accelerarea progresului eco
nomic și făurirea unei vieți noi,
ceea ce a dus la schimbarea ra
dicală a Înfățișării multor locali
tăți ale tării, inclusiv a Damascu
lui. Astăzi, străvechiul oraș de ne
rîul Barada se prezintă ca o
metropolă în continuă dezvoltare și
modernizare. Alături de renumite
monumente ale artei arabe medie
vale, pot fi văzute impunătoare
construcții din beton și sticlă, care
se întind de la poalele muntelui
Kassioun pină la moderna poartă
aeriană a capitalei siriene. ,
Schimbări profunde au avut loc
și în alte zone ale Siriei. La Banias și Alep. la Homs și Hama au
fost date în exploatare zeci de
obiective economice, care contri
buie la valorificarea unor impor
tante resurse — petroliere. de
fosfați, minereu de fier —, iar pe
întinderile aride, străbătute cîndva
doar de caravane, au luat ființă nu
meroase exploatări agricole. Apari
ția lor a fost favorizată de con
struirea marelui baraj de pe Eu
frat. care ajută la irigarea unei su-

progres șl prosperitate poporului
sirian. în telegramă se exprimă con
vingerea că, acționînd împreună,
potrivit înțelegerilor și orientărilor
stabilite la nivel Înalt, guvernele
celor două țări vor contribui la dez
voltarea și diversificarea In conti
nuare a raporturilor de prietenie și
cooperare dintre Siria și' România.
' '
prafete de 140 000 hectare, ca și do
înălțarea a peste 100 de alte baraje mai mici. Aceste schimbărl
structurale au luat o deosebită am
ploare după mișcarea de redresare
din noiembrie 1970, inițiată de pre
ședintele Hafez Al-Assad, care a
imprimat o orientare fermă spre
valorificarea resurselor materiale si
umane ale tării. Prieten sincer șl apropiat al po
poarelor arabe, poporul român
urmărește cu interes și simpatie
realizările obținute de poporul si
rian pe calea consolidării indepen
denței și a făuririi unei vieți noi.
între Republica Socialistă România
■și Republica Arabă Siriană s-au
statornicit, după cum se știe, rela
ții de strînsă prietenie, care cunosc
o continuă dezvoltare. Un rol
determinant în această evoluție po
zitivă au avut întîlnirile de la Da
masc și București dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Hafez Al-Assad. încheiate de
fiecare dată cu acorduri și înțelegeri
care au deschis ample perspective
conlucrării dintre cele două țări.
Printre exemplele cele mai elocven
te ale acestei rodnice conlucrări se
numără marea rafinărie de la Banias. uzina de triplusuperfosfați de
la Homs, fabrica de ciment de la
Sheik Said, ca și lucrările de hidro
ameliorații de pe valea Eufratului.
Desfășurată sub semnul stimei șl
înțelegerii reciproce. colaborarea
roniâno-siriană are largi perspecti
ve de dezvoltare. in interesul
ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI
I

Maiestății Sale
Regina MARGRETHE

II A

DANEMARCEI
COPENHAGA

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere — Ziua națională
a Danemarcei. -ț am plăcerea să vă adresez sincere felicitări și cele mai
bune urări de fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul
danez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-minist.ru al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o
telegramă
primului-ministru
ăl

Datorită poziției sale geografice.
Danemarca a beneficiat de-a lun
gul Istoriei de avantajele căilor
comerciale dintre Marea Nordului
și Marea Baltică, ceea ce a favori
zat dezvoltarea sa economicO-sodală.
Tradiționalele Îndeletniciri ale
poporului danez — pescuitul și
agricultura — au fost supuse unui
profund proces de modernizare,
fiind și astăzi ramuri de bază ale
economiei naționale, cu o impor
tantă pondere in exporturile țării,
în ultimele decenii, produselor
acestor ramuri li s-au adăugat
echipamente industriale dintre cele
mai complexe în domeniile chimiei,
siderurgiei, construcțiilor de mașini
și navale. In același timp, dezvol
tarea capitalei, Copenhaga, ca unul
dintre cele mai importante porturi
nordice ale Europei, a stimulat o
intensă activitate în domeniul
schimburilor comerciale.
între aspirațiile dintotdeauna ale
poporului danez este dorința sa de
pace, ilustrată, in anii din urmă.

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 16 aprilie (ora 20) — 19 aprilie (ora
20). In țară : Vremea se va încălzi trep
tat, iar cerul va £1 mal mult noros Ia
Începutul Intervalului,
devenind apoi
variabil. Pe alocuri, la începutul Inter
valului, vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, mai ales in nordul șl

• Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 10 ;
Taifun — 18 ; (sala Studio) : La un
pas de fericire — 10,30 ; Cuibul — 18,30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu
scară — 11 ;
Regina balului — 18 ;
(in foaier) ; Pasărea măiastră —
Maria Tănase — 18 ; (sala Giulești,
18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 11;
Discuție fără martori — 18
• Ansamblul
artistic
,,Rapsodia
Română** (13 13 00) : Spectacol folcloric
extraordinar — 18 • Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase**
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) :
Cavalcada rlsului — 18
%
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) :
Cenușăreasa — 10,30 ; Intimplare din
cartierul Soho — 18
• Circul București (10 41 95): Vedete
le Circului din Varșovia — 10 ; 15,30 ;
19,30
O Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Steaua fără nume —’ 10,30 ; Mobilă și
durere — 18,30

cine

a

• Maria și Mlrabela in Tranzistoria :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;- 13;
15; 17; 19
• Martori
dispăruți :
LUMINA

Danemarcei, Poul Schluter, prin care
îi adresează sincere felicitări și cele
mai bune urări
.Li cu prilejul Zilei
naționale.
de eforturile depuse, alături de ce
lelalte popoare europene. în direc
ția opririi cursei înarmărilor, pentru
eliminarea pericolului nuclear, pen
tru măsuri eficiente de dezarmare,
încredere și securitate pe conti
nentul nostru.
Preocupările comune pentru asi
gurarea și consolidarea păcii tn Eu
ropa și în lume, pentru înțelegere
și colaborare au favorizat dezvol
tarea pe multiple planuri a rela
țiilor dintre România și Danemar
ca. O contribuție de cea mai mare
însemnătate la dezvoltarea acestor
relații a adus-o vizita întreprinsă,
în anul 1980, in Danemarca, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. convorbirile purtate pri
lejuind semnarea unor importante
acorduri și înțelegeri de cooperare.
Dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre România și Danemar
ca este in interesul ambelor țări și
popoare, al cauzei păcii, securității
și înțelegerii pe continentul euro
pean și în lume.
nord-vestu! țârii. Vtntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile maxime
vor fi cuprinse între 12 și 22 grade,
mai ridicate în ultimele zile in sud, iar
cele minime, in general, intre 2 șl 12
grade. La București :
Vremea se va
Încălzi, Iar cerul, mal mult noros la
început, va deveni variabil. Mal sînt
condiții ca temporar să plouă slab în
prima zi. vîntul va sufla slab pină la
moderat. Temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 18 șl 20 grade, mal ridi
cate în ultima zi, iar cele minime între
7 șl 11 grade.

(14 74 16) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9: 11;
13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : ARTA
(21 31 86) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Francois Villon : PATRIA (11 86 25)
— 9,30; 14: 18, EXCELSIOR (65 49 45) —
9: 13; 17, MELODIA (11 13 49) — 10,30;
14,30; 18
• Rămășagul : MELODIA — 8.45
• Vacanța cea mare : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
• Inima piratului — 15: 17: 19, Lolek
și Bolek in lumea basmului — 9; 1,1;
13: DOINA (16 35 38)
• Ultima noapte a Șeherczadei: GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 18
e Unde este un „nofelet” ? : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Zece negri mititel: UNION (13 49 04)
_ g « 12’ 15’ 18
0 Iacob : POPULAR
(35 15 17) — 15;
17: 19
Oricare fată iubește un băiat: LIRA
(31 71 71) — 9: 11: 13; 15: 17: 19
• Tigrul cenușiu : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 18
e Iubire statornică : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
*
O Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 12; 14,30; 17; 19,15
O Prețul
unei
vieți :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 18
0 Misiune
specială : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 10,45; 12.30; 14,15; 15;
17,45; 19,30
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' SUB CONDUCEREA CLARVĂZĂTOARE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU A

Deschiderea Tirgului international
de la Brno

Un strălucit rezultat al muncii poporului român, o puternică afirmare
a deplinei independente economice și politice a României
Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. amplu reflectate în presa internațională
Lucrările Plenarei Comitetului Central al partidului, moment de im
portanță istorică în dezvoltarea patriei noastre socialiste, au cunoscut
un larg ecou pe plan internațional. Agenții de presă, posturi de radio
fi televiziune, ziare din diferite țări au relatat despre problemele de
însemnătate deosebită dezbătute, punînd în evidență faptul că, în
cursul lucrărilor, secretarul general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a anunțat strălucita realizare a țării
noastre reprezentată de plata completă a datoriei externe.
In relatările mijloacelor de informare in masă de peste hotare s-a
relevat deosebita însemnătate a lucrărilor plenarei, care au evidențiat
dezvoltarea puternică economico-socială a României socialiste, etapa
importantă pe care țara noastră a străbătut-o în anii construcției
socialiste și, îndeosebi, puternicul salt calitativ înregistrat după anul
1965, de cînd în fruntea partidului șl statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Totodată, au fost subliniate idei majore din cuvin
tarea rostită de secretarul general al partidului la plenară, care scot
în evidență hotărîrea P.C.R., a poporului român de a acționa consecvent
pentru făurirea, în România, a socialismului și a visului de aur comunismul.
Agenția T.A.S.S. a reliefat

mo

mentul de mare semnificație poli
tică si economică pentru România
socialistă pe care l-a reprezentat
comunicarea făcută. în cadrul
plenarei. de președintele
Nicolae Ceaușescu. Republica So
cialistă România — a transmis
agenția sovietică de știri, ci
tind cuvintele tovarășului
Nicolae Ceaușescu — și-a achi
tat toate datoriile externe. Doresc
să informez plenara. Întregul partid
si întregul nostru popor
că. la
afîrsitul lunii martie. România a
plătit complet datoria externă.
Aceasta reprezintă un rezultat stră
lucit al muncii poporului nostru
de dezvoltare economico-socială a
tării, a spus secretarul general al
PjC.R.

într-o altă informare, relatind
despre Încheierea lucrărilor Plenarei
Comitetului
Central.
agenția
T.A.S.S. a subliniat : Plenara a
examinat problemele dezvoltării
social-economice a României in
anul 1988. a examinat și aprobat
rapoarte cu privire la activitatea
desfășurată în anul 1988 de or
ganele si organizațiile de partid în
domeniul muncii organizatorice.
Ideologice si politico-educative, de
selecționare, repartizare și promo
vare a cadrelor, de rezolvare a
scrisorilor si sesizărilor oamenilor
muncii, precum și activitatea in
ternațională a partidului pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al
XlII-lea și Conferinței Naționale
ale P.C.R. în legătură cu probleme
le dezbătute, plenara a adoptat, în
unanimitate, o hotărîre care se va
da publicității.
Agenția T.A.S.S. a Informat, de
asemenea, că plenara a aprobat in
unanimitate propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ca în viitor
să nu se mai apeleze la credita
străine si a hotărit ca aceasta să
fie adoptată ca lege de Marea
Adunare Națională.
în cuvintarea rostită la plenară,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că România se pronunță pentru
eliminarea armelor nucleare și
chimice, pentru reducerea radicală,
substanțială a armelor convențio
nale. sub un control strict interna
țional. pentru diminuarea cheltuie
lilor militare cu cel puțin 50 la
sută pînă în anul 2000. urmind ca mijloacele ce devin
disponibile să fie folosite atît pen
tru soluționarea unor probleme
grave sociale, cit și pentru ajuto
rarea țărilor în curs de dezvoltare.
Conducătorul României — a sub
liniat agenția T.A.S.S. — a spus că
realizarea unor înțelegeri în ce pri
vește reducerea armamentelor nu
cleare dintre Uniunea Sovietică și
Statele Unite ale Americii. începe
rea negocierilor de la Viena pri
vind reducerea armamentelor con
venționale în Europa, realizarea de
înțelegeai privind soluționarea pe
calea tratativelor a unor conflicte
dau omenirii multe speranțe cu pri
vire la posibilitatea realizării a
noi acorduri care să deschidă ca
lea eliminării războiului din viața
omenirii și asigurării unei păci
trainice.
Agenția sovietică a relevat, de
asemenea, că tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat
pentru lichidarea subdezvoltării.

pentru instaurarea unei noi ordini
economice mondiale.
Ziarul ..SOVIETSKAIA ROSSIA".
lnformînd despre desfășurarea lu
crărilor Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
subliniază : Luînd cuvîntul Ia des
chiderea plenarei, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu, a

•

nuare un rol tot mai activ în dez
voltarea socialismului, a fiecărei
țări membre. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a exprimat
hotărîrea României de a participa
activ la perfecționarea activității
acestui organism de colaborare. în
vederea realizării programelor
adoptate de comun acord pînă în
anul 2000.
Tovarășul Nicolae Ceausescu —
subliniază China Nouă — a eviden
țiat că. în prezent. România
nu mai are nici o datorie externă
si este cu adevărat independentă —
și economic, și politic. A propus
adoptarea unei legi in baza căreia
România să nu mai apeleze în
viitor la credite străine pentru dez
voltarea economică. întreaga dez
voltare a țării trebuind să fie reali
zată prin mijloace proprii.
Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat
Raportul privind analiza pe bază
de bilanț a rezultatelor obținute pe
ansamblul economiei naționale, for
marea si utilizarea resurselor fi
nanciare In anul 1988 și a stabilit
orientările privind dezvoltarea eco
nomico-socială In cel de-al 9-lea
cincinal (1991—1995) — a arătat în
încheiere agenția chineză de presă.
în ouvîntarea rostită la plenară
de secretarul general al Partidului

tea partidului în domeniile mun
cii organizatorice, ideologice si po
litico-educative, rezultatele obținu
te pe ansamblul economiei româ
nești. măsurile si acțiunile în do
meniul organizării si modernizării
localităților, sistematizării terito
riului. optimizării transporturilor,
căilor de comunicații si rețelelor
de energie electrică, precum si ac
tivitatea internațională a parti
dului.
Au fost, de asemenea, dezbătute
și aprobate măsurile în vederea
pregătirii Congresului al XIV-lea
al P.C.R. — relevă ziarul.
Un alt ziar cehoslovac, „MLADA
FRONTA“, citind din cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la
plenară, a relevat că. pentru prima
dată în istoria sa îndelungată.
România nu mai are nici o datorie
externă și este cu adevărat inde
pendentă — și economic, și politic.
Președintele României a subliniat
din nou că nu se poate vorbi de o
perfecționare a socialismului prin
întoarcerea la forme capitaliste,
evidențiind, de asemenea, că hotărîrile adoptate la reuniunea de la
Viena nu trebuie în nici un fel să
fie folosite de unele cercuri sau țări
pentru amestec in treburile altor
state — a menționat cotidianul.

Lichidarea datoriei externe — premisă a unei dezvoltări și mai

rapide a societății românești
•

Elocventă expresie a forței unei economii dinamice, in plin progres

•

Perspective minunate pentru realizarea programului de înfăptuire
a

societății

socialiste

multilateral

dezvoltate și înaintare spre

comunism
anunțat că la sfirșitul lunii martie
România a plătit complet datoria
externă.
Relatind despre desfășurarea
Plenarei C.C. al Partidului Comu
nist Român. TELEVIZIUNEA SO
VIETICA a scos in relief, la rindul său. faptul că tovarășul
Nicolae Ceaușescu a anunțat
achitarea la sfirșitul lunii martie a
întregii datorii externe a României.
RADIODIFUZIUNEA SOVIETI
CĂ a transmis știri despre lucră
rile Plenarei C.C. al P.C.R., informînd despre anunțarea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a
achitării în întregime de către tara
noastră a datoriei externe la sfîrșitul lunii martie a.c.
în ampla cuvîntare rostită la
Plenara C.C. al P.C.R., secretarul
general
al
P.C.R..
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a arătat că
România a înregistrat realizări im
portante, ritmul general, pe între
gul trimestru, de creștere a pro
ducției industriale fiind de peste 7
la sută — relatează agenția CHI
NA NOUA. Referindu-se la cel
de-al 9-lea plan cincinal, secretarul
general al P.C.R. a. apreciat că
sarcina majoră o reprezintă conti
nuarea dezvoltării intensive a in
dustriei si agriculturii. O deosebită
importantă va fi acordată dezvoltă
rii bazei proprii de materii prime
si de resurse energetice. în ve
derea rezolvării depline a proble
mei energiei. Totodată, președinte
le Nicolae Ceausescu a afirmat că
România va continua politica de
alocare din venitul național a circa
30 la sută pentru fondul de dez
voltare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a relevat de asemenea, necesita
tea ca în cadrul C.A.E.R. să se în
tocmească programe speciale Pen
tru dezvoltarea tuturor țărilor
membre, punîndu-se Ia bază prin
cipiile noi. socialiste. C.A.E.R. nu
și-a epuizat posibilitățile sale Si.
actionînd pentru perfecționarea ac
tivității. va putea să aibă în conti

Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceausescu, se subliniază că
numai pe baza dezvoltării generale
a forțelor de producție, a științei si
culturii s-a putut asigura dezvol
tarea economico-socială a țării — a
relatat agenția A.D.N. din R.D.G.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu — se
arată — a pus. de asemenea, accen
tul ne întărirea în continuare a ro
lului partidului și a relevat necesi
tatea intensificării muncii politicoideologice.
In cuvintarea sa — a relevat
agenția — secretarul general al
partidului a mai arătat că nu se
poate vorbi de o perfecționare a
socialismului, a principiilor de
dezvoltare economică socialistă prin
întoarcerea la forme capitaliste.
Plenara Comitetului Central a
hotărît convocarea Congresului al
XIV-lea al partidului în a doua ju
mătate a lunii noiembrie din acest
an și a stabilit orientările privind
dezvoltarea economico-socială a
României în cincinalul 1991—1995 și
perspectivele pentru anul 2000.
Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român a
dezbătut principalele probleme ale
dezvoltării economice și sociale a
României și activitatea partidului
in anul 1988 — a informat ziarul
cehoslovac „RUDE PRAVO“. Co
tidianul a subliniat că toți vorbi
torii au dat o înaltă apreciere co
municării făcute de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în legătură cu
faptul că România a plătit com
plet datoria externă pînă la fine
le lunii martie. S-a relevat, de asemenea, că cetățenii României au
salutat cu profundă satisfacție ști
rea privind plata datoriei externe
a țării, exprimîndu-și convingerea
că aceasta creează noi perspective
dezvoltării rapide a societății ro
mânești.
„Rude Pravo" a arătat că particlpantii la plenară au dezbătut și
aprobat rapoartele privind activita

TELEVIZIUNEA CEHOSLOVACĂ
a transmis imagini de la lucrările
plenarei, subliniind că România
și-a plătit complet datoria externă.
Informații privind desfășurarea
lucrărilor Plenarei C,C. al P.C.R.
și plata datoriei externe au fost
transmise, totodată, de POSTURI-’
LE DE RADIO DIN CEHO
SLOVACIA.
în deschiderea lucrărilor Planarei
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, secretarul gene
ral al partidului, Nicolae Ceaușescu,
a informat că la sfirșitul lunii
martie România și-a achitat com
plet datoria externă — a relevat
agenția cubaneză PRENSA LA
TINA.
Agenția a amintit, în context, că
în Raportul la cel de-al XlII-lea
Congres al P.C.R. a fost exprimată
dorința de a se asigura o balanță
comercială și de plăți activă a
României și de a se acționa ou hotărire pentru lichidarea. în acest
cincinal, a datoriei externe și pen
tru consolidarea rezervelor de de
vize ale statului. Aceste prevederi
— a subliniat agenția — au fost în
deplinite.
Plenara a adoptat în unanimitate
propunerea secretarului general al
partidului de a se lua hotărîrea ca,
în viitor, să nu se mai apeleze la
credite străine, astfel încît întreaga
dezvoltare a României să se reali
zeze prin mijloace proprii, printr-o
largă colaborare internațională și
a hotărit ca aceasta să fie adopta
tă ca lege de către Marea Adunare
Națională.
Se relatează, de asemenea, că, în
cuvintarea rostită la plenară, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-â referit
la eforturile mari depuse pentru
plata datoriei, dat fiind că a tre
buit să se acționeze în așa fel In
cit să se asigure dezvoltarea gene
rală a țării.
Agenția informează că Plenara
Comitetului Central al P.C.R. a aprobat, în unanimitate, documente

le aflate pe ordinea de zl, dezbătu
te în plen și în comisii, precum și
măsurile în vederea pregătirii Con
gresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român, programat să se
desfășoare în a doua jumătate a
lunii noiembrie.
lnformînd despre Plenara C.C. al
Partidului Comunist Român, TELE
VIZIUNEA BULGARA a prezentat
imagini ilustrînd momentul cînd
tovarășul Nicolae Ceaușescu a anunțat în plenară că România și-a
achitat complet datoria externă și
că acest fapt reprezintă un rezul
tat strălucit al muncii poporului
român.
în cuvintarea rostită la Ple
nara
Comitetului
Central
al
Partidului
Comunist
Român,
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, a subliniat că,
pentru prima dată în istoria sa în
delungată, România nu mai are
nici o datorie externă, nu mai plă
tește tribut nimănui și este cu adevărat independentă — și econo
mic, și politic — a relevat In re
latarea sa agenția
iugoslavă
TANIUG.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat, în cuvintarea rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R., că, la sfirșitul
lunii martie, România și-a achitat
complet datoria externă — au in
format ziarele iugoslave „BORBA"
și „VIESNIK".
TELEVIZIUNEA IUGOSLAVA a
prezentat imagini de la Plenara
C.C. al P.C.R., subliniind că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a anun
țat lichidarea datoriei externe a
României.
lnformînd despre cuvtntarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la
Plenara C.C. al P.C.R., ziarele aus
triece „DIE PRESSE" și „WIENER
ZEITUNG" au inserat informații
referitoare la rambursarea de către
România a întregii sale datorii ex
terne.
Sub titlul „Președintele Româ
niei anunță că întreaga datorie ex
ternă a fost achitată", cotidianul de
mare tiraj „TURKISH DAILY
NEWS" a subliniat, citind cuvinte
le tovarășului Nicolae Ceaușescu :
Aceasta reprezintă un rezultat stră
lucit al muncii poporului român de
dezvoltare economico-socială a ță
rii, demonstrează forța economiei
socialiste românești și
deschide
perspective minunate pentru în
făptuirea Programului partidului f!%
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl de înaintare a
României spre comunism.
O știre cu conținut similar a pu
blicat șl cotidianul „HURRIYET".
Agenția spaniolă EFE, relevînd
că la sfirșitul lunii martie Româ
nia și-a plătit complet
datoria
externă, reia aprecierea președin
telui Nicolae Ceaușescu în sensul
că aceasta reprezintă un rezultat
strălucit al muncii poporului ro
mân de dezvoltare economico-so
cială a tării, demonstrează forța
economiei socialiste românești,
deschide perspective minunate
pentru înfăptuirea Programului
partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
de înaintare a României spre co
munism.
Agenția D.P.A. din R.F.G. a rela
tat că în cuvintarea rostită la în
cheierea lucrărilor Plenarei Comi
tetului
Central
al
Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Nicolae Ceaușescu a declarat :
Propun Comitetului Central al
partidului să luăm hotărîrea —
care să fie adoptată ca lege de
Marea Adunare Națională — ca,
în viitor, nimeni să nu mai poată
să apeleze la credite străine, pen
tru ca întreaga dezvoltare a țării
să o realizăm prin mijloace pro
prii — desigur, printr-o largă co
laborare internațională, dar fără
credite. Pentru prima dată în is
toria sa îndelungată, România nu
mai are nici o datorie externă, nu
mai plătește tribut nimănui și este
cu adevărat independentă — și eco
nomic, și politic.

Apreciere deosebită a produselor românești
PRAGA 15 (Agerpres). — La
Bmo a fost inaugurată a XX-ia edi
ție a Tirgului internațional de bu
nuri de larg consum, la care țara
noastră este reprezentată de o se
rie de întreprinderi de comerț ex
terior.
Cu prilejul deschiderii tirgului,
pavilionul României a fost vizitat
de delegația guvernamentală ceho-

slovacă, condusă de Frantisek Pitra, vicepreședinte al guvernului
federal, președintele Guvernului
R.S. Cehe, și de alte oficialități.
Oaspeții au dat o înaltă apreciere
produselor expuse de întreprinde
rile românești, îndeosebi celor din
domeniul electronicii și electroteh
nicii.

NAȚIUNILE UNITE

Sesiunea Comisiei O.N.U.
pentru corporațiile transnaționale
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucrările
celei de-a 15-a sesiuni a Comisiei
O.N.U. pentru corporațiile transna
ționale. Participanții la sesiune au
examinat ultimele evoluții legate de
activitatea corporațiilor transnațio
nale, rolul acestora în Africa de Sud
și Namibia, perspectivele de conso
lidare a pozițiilor țărilor In curs de

dezvoltare în cadrul negocierilor eu
corporațiile transnaționale. Au fost,
totodată, examinate măsuri vizînd
accelerarea fluxului de Investiții
directe ale corporațiilor transnațio
nale în economiile țărilor celor mal
'puțin dezvoltate.
In cadrul sesiunii au continuat
dezbaterile legate de elaborarea unul
cod de conduită al corporațiilor
transnaționale.

Noua Zeelandă se pronunță în favoarea interzicerii
totale a armelor chimice
WELLINGTON 15 (Agerpres). —
Noua Zeelandă' se pronunță în fa
voarea Interzicerii totale a armelor
chimice, a relevat, într-o declarație
făcută la Wellington, ministrul ad
junct al afacerilor externe, dezarmă

rii șl controlului armamentelor al
Noii Zeelande, Fran Wilde. Ea a re
levat că guvernul neozeelandez spri
jină activ inițiativa australiană pri
vind declararea regiunii Asiei șl Pa
cificului drept zonă liberă de arma
chimică.

VARȘOVIA

încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrările
Plenarei C.C. al P.M.U.P., informea
ză agenția P.A.P. Plenara a adoptat
documentele ce urmează a fi supuse
dezbaterii Conferinței delegaților
P.M.U.P., programată să aibă loc în
zilele de 4—5 mai anul acesta. De

asemenea, participanții la plenară
au aprobat hotărîrea cu privire la
alegerile parlamentare, ce vor avea
Ioc în luna iunie 1989.
In încheierea lucrărilor a luat cuvintul Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.

Convorbiri chino-sovietice
BEIJING 15 (Agerpres). — In pe
rioada 30 martie — 15 aprilie, la
Beijing a avut loc cea de-a doua
reuniune a grupului de lucru din
cadrul delegațiilor guvernamentale
ale R.P. Chineze și Uniunii Sovietice

la convorbirile In probleme de fron
tieră — transmit agențiile China
Nouă și T.A.S.S. Au continuat dis
cuțiile referitoare Ia sectorul de vest
al frontierei comune chino-sovietioa
— precizează agențiile citate.

NICARAGUA: Apel la apărarea

A

și dezvoltarea procesului revoluționar

MANAGUA 15 (Agerpres). —
Președintele Republicii Nicaragua,
Daniel Ortega, coordonatorul Comi
siei Executive a Direcțiunii Națio
nale a Frontului Sandi nist de Eli
berare Națională (F.S.L.N.). a lansat
militanților sandiniști apelul de a se
mobiliza activ pentru apărarea și
dezvoltarea procesului revoluționar
nicaraguan. In acest sens, documen
tul, care a marcat încheierea lucră
rilor unei reuniuni a F.S.L.N.. des

fășurată la Managua, condamnă mă
sura adoptată de S.U.A. privind
aprobarea a noi fonduri destinate
grupării contrarevoluționare „con
tras". Această nouă măsură de for
ță — se arată In apel — reprezintă
un factor destabilizator îndreptat atît
împotriva normalizării situației din
Nicaragua, cît si împotriva procesului
general de pace din America Centra
lă. transmite agenția Prensa Latina.

Problema datoriei externe

a țărilor în curs de dezvoltare
Reuniunea Comisiei Politice a Parlamentului
Latino-american
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — In capitala Mexicului s-au
deschis lucrările unei reuniuni de
două zile a Comisiei Politice a Par
lamentului Latino-american. Temele
principale abordate de participanții
reprezentind 14 țări ale continentu-

lui sînt datoria externă a Americii
Latine, care a depășit 420 miliarde
dolari, situația din zona centroamericană și întărirea cooperării eco
nomice regionale, transmite agenția
Prensa Latina.

„Pianul Brady" este tardiv și insuficient
BRASILIA 15 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul în cadrul unei sesiuni a
Congresului brazilian, ministrul ad
junct de finanțe al acestei țări.
Sergio Ameral. însărcinat cu pro
bleme internaționale in cadrul mi
nisterului, a declarat că așa-numitul

„plan Brady" propus de S.U.A. In
problema datoriilor externe ale unor
țări în curs de dezvoltare este tar
div și insuficient și nu servește
practic Braziliei — transmite agen
ția Prensa Latina.

GENȚIILE DE PRESA
y - pe scurt

Initiative și demersuri ale României în consens cu interesele de pace,
colaborare și dezvoltare liberă ale omenirii
Presa de peste hotare a Inserat noi articole, care reflectă pe spații
ample politica externă activă a României socialiste, inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu vizînd îhfăptuirea dezarmării, apărarea dreptu
lui tuturor popoarelor de a trăi și a se dezvolta in condiții de pace, so
luționarea pe calea tratativelor a tuturor stărilor conflictuale, instaurarea
unei noi ordini economice internaționale. Sînt puse, totodată, în lumină
profundele prefaceri revoluționare survenite in țara noastră, realizările
însemnate in toate domeniile construcției social-economice, îndeosebi in
perioada de după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Sub conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu, România a cu
noscut o dezvoltare Internă fără
precedent, avînd, totodată, un rol
activ pe arena Internațională. De-a
lungul anilor. România a acționat
continuu pentru promovarea păcii in
lume și pentru apărarea drepturi
lor tuturor națiunilor de a trăi în
libertate — relevă publicația „THE
FAIRFAX JOURNAL", care apare
în S.U.A., în articolul „România :
O politică externă activă înseamnă
participarea la viața internațio
nală".
România ia parte activ la rezol
varea problemelor internaționale
complexe, la lupta pentru dezar
mare și la eforturile vizînd reali
zarea unui cadru larg de cooperare
între toate statele lumii, indiferent
de sistemul lor social — continuă
publicația.

Strategia președintelui
Nicolae Ceaușescu vizînd realizarea
păcii internaționale se bazează pe
cercetarea profundă a caracteristi
cilor politice, sociale și economice
ale lumii de astăzi. Președintele
Nicolae Ceaușescu definește dreptul
tuturor oamenilor la pace și liber
tate ca imperativul fundamental al
epocii noastre. Șeful statului român
consideră că orice abordare nouă a
problemelor complexe care confrun
tă omenirea trebuie să se bazeze
pe renunțarea la armele nucleare,
la celelalte arme de distrugere in
masă și. în general, pe renunțarea
la război ca modalitate de rezol
vare a oricăror probleme.
După ce reliefează poziția Româ
niei cu privire la dezarmare, baza
tă pe un program cuprinzător pre
zentat la O.N.U. și altor organisme
internaționale. ..The Fairfax Jour

nal" relevă: Paralel cu această stra
tegie pentru paoe prin dezarmare,
președintele Nicolae Ceaușescu a
inițiat o campanie neobosită pen
tru dezvoltarea unei colaborări
multilaterale în Europa, pentru
realizarea unei securități auterttice
a națiunilor. Obiectivul fundamen
tal este de a se crea o Europă uni
tă, bazată pe principiul coexistenței
pașnice. In concepția sa, o aseme
nea unitate va permite diversita
tea de sisteme sociale, respectarea
independenței și suveranității fie
cărei națiuni, progresul economic și
social al tuturor statelor europene.
Președintele Nicolae Ceaușescu —
se subliniază în continuare — a
propus o acțiune globală și con
structivă pentru soluționarea pro
blemei datoriilor externe ale țări
lor din „lumea a treia". România
consideră aoeastă acțiune ca o parte
inseparabilă a procesului de edifi
care a unei noi ordini economice
internaționale, care să asigure pro
gresul rapid al tuturor țărilor. în
special al celor în curs de dezvol
tare.
Românii vorbesc cu mîndrie des
pre „Epoca Nicolae Ceaușescu", aceasta inaugurînd un socialism In
culori naționale, care se reflectă

atît în politica internă, cit și în cea
externă — relevă intr-un articol
consacrat țării noastre cotidianul
„EL SOL DE MEXICO".
Președintele Nicolae Ceaușescu a
redat poporului român încrederea
In propriile forțe, in capacitatea sa
de gindire și acțiune, și in primul
rînd in sentimentul de demnitate
patriotică. Românii au procedat cu
modestie, fără paradă publicitară,
la înnoirea societății lor, neavînd
pretenția de a oferi cuiva un model.
„EI Sol de Mexico" relevă. în con
text. că în România au fost create
în ultimele patru decenii peste
șase milioane locuri de muncă, iar
toți copiii și tinerii de vîrstă șco
lară sînt cuprinși în învățămînt.
care este gratuit, ca și îngrijirea
sănătății. Se menționează, de ase
menea. că 82 la sută din populația
țării noastre s-a mutat în locuințe
noi. ceea ce este elocvent pentru
dezvoltarea pe care a cunoscut-o
România. îndeosebi începînd cu
anul 1965, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu.
Principiile promovate de Româ
nia în forurile internaționale sînt
foarte clare : fiecare țară are drep
tul de a-și alege și urma calea de
dezvoltare economico-socială potri

vit năzuințelor și intereselor ei fun
damentale. România a militat
neabătut pentru respectarea de că
tre toți și față de toți a principiilor
egalității in drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță, și
la amenințarea cu forța. România
a respins politica de bloc, evoluția
evenimentelor relevînd justețea acestei politici. De asemenea, noile
evoluții din diferite regiuni ale lu
mii confirmă pozițiile afirmate răs
picat de România în favoarea ex
cluderii soluțiilor militare, pentru
reglementarea politică, prin nego
cieri. a diferendelor dintre state, a
oricăror situații de criză și tensiu
ne. Viața atestă și clarviziunea ini
țiativelor românești, unele cu va
loare de pionierat, privind elimi
narea treptată a armelor nucleare,
a altor arme de distrugere în masă,
reducerea radicală a forțelor con
venționale și a cheltuielilor pentru
înarmare, desființarea bazelor mi
litare și retragerea tuturor trupelor
de pe teritorii străine, restructura
rea relațiilor economice dintre state
în perspectiva edificării noii ordini
economice mondiale — se sublinia
ză în încheiere în articol.
(Agerpres)
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PRIMIRE. Președintele
Indiei,
Ramaswamy Venkataraman, l-a
primit pe Tadeusz Szelachowski,
vicepreședinte al Consiliului de Stat
al R.P. Polone, care efectuează o
vizită oficială in India. Au fost analizate aspecte ale relațiilor bila
terale, precum și probleme de in
teres comun din actualitatea inter
națională.

LA MOSCOVA s-a anunțat ofi
cial că Prezidiul Sovietului Suprem
al U.R.S.S. a convocat pentru data
de 25 mai Congresul Deputaților
Poporului al U.R.S.S.

NOUL GUVERN AL TUNISIEI,

condus de premierul Hedi Baccouche. a depus vineri jurămîntul în
fata președintelui tării, Zine El
Abidine Ben Aii. Noul cabinet a
fost format în urma alegerilor pre
zidențiale si legislative desfășurate
la 2 aprilie.
CAMPANIE ELECTORALA ÎN
GRECIA. Luînd cuvîntul in cadrul

unui miting electoral organizat la
Kosani, in nordul țării, în perspec
tiva alegerilor generale de la 18 iu
nie a.c., primul-ministru al Gre
ciei. Andreas Papandreu, și-a ex
primat încrederea într-un rezultat
pozitiv al partidului de guvernămînt — Mișcarea Socialistă Panelenă (PASOK). EI s-a referit la vo
cația de reconciliere națională a
PASOK.

L'

DECES. După cum transmite agenția China Nouă, la 15 aprilie a
încetat din viață, în urma unui
stop cardiac, Hu Yaobang, membru
al Biroului Politic al C.C. al P. C.
Chinez. In vîrstă de 73 de ani, Hu
Yaobang a fost secretar general
al C.C. al P.C. Chinez intre anii
1982—1987.
LA TUNIS s-au desfășurat lu
crările Comisiei mixte superioare
tunisiano-libiene, în cadrul cărora
au fost examinate căile de extin
dere a colaborării pe plan econo
mic, în domeniul industriei și al
resurselor naturale între Tunisia
și Marea Jamahirie Arabă Libiană
Populară Socialistă. Cele două țări
au încheiat un acord privind ex
ploatarea în comun a unei părți
din rezervele petroliere și de gaze
naturale din cele două țări.
DEFICITUL COMERCIAL AL
SPANIEI pe primul trimestru al a-

nului s-a ridicat la 704 084 milioa
ne pesetas, ceea ce înseamnă o ma
jorare de 47,9 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului
trecut, indică datele oficiale, cita
te de agenția Efe.

CAPRICIILE VREMII. După O
iarnă deosebit de uscată și tempe
raturi caracteristice perioadei de
vară, de 25—30 grade Celsius, in
Italia se înregistrează de citeva
zile furtuni, ploi și chiar grindină.
Temperaturile zilnice au scăzut la
15 grade, iar în Alpii italieni nin
ge din abundență.
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