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MAREA ADUNARE
POPULARĂ

DIN CAPITALĂ
VIBRANTĂ EXPRESIE A DEPLINEI UNITĂȚI A POPORULUI

ÎN JURUL PARTIDULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
A ANGAJĂRII REVOLUȚIONARE PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI

Sub semnul deplinei uni
tăți a națiunii noastre in 
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al sa
tisfacției și mîndriei patrio
tice generate de marile vic
torii dobîndite în construc
ția socialistă, in întărirea 
independenței și suverani
tății țării, de hotăririle și 
legile adoptate, in ultimele 
zile, la Plenara C.C. al 
P.C.R. și la sesiunea Marii 
Adunări Naționale — in 
piața din fața sediului Co
mitetului Central al parti
dului a avut loc, miercuri, 
marea adunare populară a 
oamenilor muncii din Capi
tală, cu peste 120 000 de 
participanți.Organizată din Inițiativa si la dorința colectivelor de oameni ai muncit a organizațiilor democrației muncitoresti-revolu- tionare din municipiul București, înscriindu-se în suita evenimentelor care au marcat pregnant. în ultimele zile, viata politică a tării, grandioasa manifestare a dat expresie dragostei si recunoștinței întregii națiuni fată de gloriosul nostru partid comunist, fată de secretarul său general, pentru succesele deosebite obținute de poporul român, sub conducerea partidului. între care se înscrie si lichidarea datoriei externe a tării.Pentru a aduce un cald si respectuos omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. au venit, la

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Continuare in pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,Doresc, în primul rînd, să vă adresez dumneavoastră, partici- panților la această grandioasă „manifestare, ti4,tjiroț. locuitorilor municipiului București, un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndria !“).De la această mare manifestare adresez întregului nostru popor un salut călduros și cele mai bune urări de succese tot mai mari în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!“).Această grandioasă manifestare are loc la puțin timp după Plenara Comitetului Central al partidului și sesiunea Marii Adunări Naționale, care au marcat plata întregii datorii externe și adevărata independență economică și politică a României socialiste. (Aplauze și urate puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").Plenara Comitetului Central al partidului și sesiunea Marii Adunări Naționale au prilejuit și un scurt bilanț al realizărilor, poporului nostru pe calea construcției so-- cialiste —-și putem afirma cu îndreptățită mîndrie că poporul român, în deplină unitate, sub conducerea gloriosului nostru partid, a reușit șă obțină succese remarcabile în făurirea socialismului și în ridicarea nivelului său de trai material și spiritual, în dezvoltarea științei, culturii, în întărirea inde

pendenței și suveranității României ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!“).Cred că puține țări din lume pot să prezinte realizarea, în 45 «du aai, a creșterii industriei de 135 de ori, din care numai după Congresul al IX-lea, din 1965, de 120 de ori. Aceasta reprezintă o uriașă realizare a unui popor, stăpîn pe destinele sale, care a lichidat asuprirea, exploatarea capitalistă și își făurește în mod liber și independent viitorul său — socialismul și comunismul ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndria !“).Tot în aceeași perioadă am realizat în agricultură — organizată pe baze socialiste, cooperatiste — o creștere a producției de circa 10 ori, din care de peste 6 ori după Congresul al IX-lea al partidului. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“),Am dezvoltat puternic știința, am organizat, pe baze noi, moderne, învățămîntul, activitatea culturală. Am pornit de la faptul că numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale noii revoluții agrare, numai cu o clasă muncitoare, o intelectualitate și o țărănime, cu un popor înarmat cu cele mai noi cuceriri ale științei și culturii putem realiza cea mai măreață societate — societatea comunistă ! (Aplauze și urale prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).Am construit multe cetăți industriale, am dezvoltat puternic for

țele de producție în întreaga țară, am dezvoltat puternic unitățile agricole, de stat și cooperatiste, am construit multe instituții so- cial-culturale și, mai cu seamă, ..jjxjlîoaiu». de .^riamftrițe,- dp^o- . cuințe, care au transformat radical înfățișarea patriei noastre și asigură condiții tot mai bune de locuit, de muncă și de viață pentru toți cetățenii României ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate'; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).La toate aceste mărețe realizări, oamenii muncii din municipiul București, în frunte cu organizația de partid, în. deplină unitate, au adus o contribuție de mare însemnătate. Aici realizăm o parte însemnată a activității industriale, aici avem cele mai puternice centre de învățămînt, de știință și cultură. în București am realizat un număr important de locuințe, mari lucrări edilitare. Ele vor rămîne peste veacuri ca mărturie a forței și capacității poporului nostru, a oamenilor muncii din București. (Aplauze, urale; se scandează „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“).Vă mulțumesc mult pentru această grandioasă manifestare, pentru cuvintele și urările ce mi le-ați adresat în calitate de secretar general al partidului și președinte al României socialiste. Consider însă că toate acestea sînt adresate partidului nostru, forței sale organizatorice și politice, care a condus și conduce poporul nostru pe calea minunată a socialismului și comunismului. 

(Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu să trăiască, România să înflorească !“).Doresc ca, de la această mare -adunare populară, să adresez tuturor oamenilor muncii din capitala patriei noastre, întregului nostru popor, cele mai calde felicitări pentru minunatele realizări obținute în anii socialismului, pentru îndeplinirea cu succes a planului pe primii ani ai actualului cincinal, precum și urarea de a încheia acest an și întregul cincinal cu rezultate cît mai bune, punînd astfel o bază trainică pentru noi și noi realizări ale națiunii noastre pe drumul spre comunism. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România !“).Consider această grandioasă adunare ca o puternică și entuziastă manifestare a încrederii în partid, o omagiere a justeței politicii sale de făurire a socialismului prin aplicarea legilor generale și a principiilor socialismului științific la realitățile din România. Viața a demonstrat că am mers pe un drum just, care corespunde și socialismului, și intereselor națiunii noastre ! (Aplauze, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“.La această mare adunare din Capitală să omagiem activitatea tuturor organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, însuși Frontul Democrației — acest organism care sintetizează unitatea întregii noastre națiuni, sub conducerea parti

dului comunist, și care asigură victoria noii orînduiri, întărirea continuă a independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se .scandează îndelung „Ceaușescu și poporul . ).Plenara Comitetului Central al partidului și Marea Adunare Națională au adoptat hotărîrea și legea privind anularea datoriei de 117 miliarde lei pentru cooperativele agricole de producție, ceea ce reprezintă o mare acțiune politică și economică, un uriaș sprijin acordat cooperativelor, agriculturii noastre socialiste pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).în același timp, la Plenara Comitetului Central am adoptat orientările de perspectivă pentru dezvoltarea patriei noastre în cel de-al 9-lea cincinal, pînă în anul 2000 și, în unele domenii, în prima parte a mileniului al treilea. Aceste orientări, care se bazează pe minunatele realizări pe care le-am înfăptuit, au în vedere continuarea dezvoltării intensive a industriei, agriculturii, a științei, a culturii, perfecționarea învățămîn- tului și ridicarea generală a nivelului de trai material și spiritual al poporului. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndria !“).Pe baza a ceea ce am realizat, avem ferma convingere că dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea cu succes a noilor 

obiective, pentru realizarea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor trecerii, spre sfîrșitul deceniului viitor al acestui mileniu, la o etapă nouă, la aplicarea în viață a principiilor de muncă și viață comuniste. (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“).România a devenit o țară socialistă industrial-agrară, cu o puternică industrie, cu o puternică agricultură și ne' propunem ca, pînă la sfîrșitul acestui mileniu. în anii 2000, România să devină o țară puternic dezvoltată, în toate do- meniile, să asigure — pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste — condiții de muncă și de viață dintre cele mai bune pentru poporul nostru, ca rezultat al aplicării ferme a principiilor socialiste și comuniste, a principiilor eticii, al ridicării generale a nivelului de dezvoltare a patriei noastre. (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Vom munci și vom lupta, patria vom înălța !“).Un rol hotărîtor îl va avea și în deceniul următor activitatea științifică, de perfecționare a învă- țămîntului, de ridicare a nivelului de cunoștințe, de conștiință revoluționară a ..tuturor oamenilor muncii. Așa cum am declarat la Plenara Comitetului Central, în deceniul următor poporul nostru trebuie să devină un popor cu o înaltă conștiință revoluționară, înarmat cu cele mai noi cuceriri (Continuare în pag. a III-a)
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această manifestare de o deo
sebită semnificație politică, 
muncitori de la uzinele „23 Au
gust". „Republica". „Grivița 
Roșie". „Automatica". „Electro- 
aparataj". întreprinderea de 
mașini grele. „Semănătoarea". 
„Vulcan". „Autobuzul". „Danu
biana". întreprinderea de con
fecții si tricotaie. întreprinde
rea de masini-unelte si agre
gate. de la alte mari unităti 
industriale, constructori de pe 
șantierele metroului, ale mari
lor edificii publice, frumoa
selor cartiere de locuințe
— strălucite ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceausescu" —. țărani 
cooperatori din sectorul agricol 
Ilfov, specialiști din institute de 
cercetare si proiectare, repre
zentanți ai tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, numeroși 
student! si elevi.

Mîndri de mărețele împliniri 
ale celei mai rodnice epoci din 
întreaga noastră istorie, legată 
trainic si pentru totdeauna de 
numele, gîndirea și fapta revo
luționară ale ctitorului ei. cei 
prezenti purtau portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. 
steaguri roșii și tricolore, eșar
fe și pancarte pe care se aflau 
Înscrise calde urări la adresa 
partidului și a secretarului său 
general, a patriei si poporului, 
panouri cu grafice ilustrînd su
gestiv impetuoasa dezvoltare e- 
conomico-socială a Capitalei, a 
întregii țări. Atrăgeau atenția 
panourile cu înscrisuri dedicate 
lichidării complete a datoriei 
externe, victorie de prestigiu 
obținută ca urmare a transpu
nerii neabătute în viată a poli
ticii partidului de înflorire a 
patriei, de întărire a proprietă
ții socialiste, de realizare a 
unui vast program de investiții, 
de creștere, an de an, a retribu
țiilor, pensiilor, alocațiilor de 
stat pentru copii, a tuturor 
cheltuielilor sociale ale statu
lui, de ridicare generală a ni
velului material și spiritual al 
poporului.

în Piața Palatului Republicii, 
unde, in ultimele decenii, s-au 
desfășurat atitea alte evenimen
te memorabile din istoria pa
triei, domnea o atmosferă de 
sărbătoare, pătrunsă de entu
ziasm. de bucuria marilor în
făptuiri.

în aclamațiile puternice 
ale celor prezenti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au ieșit în 
balconul Comitetului Central al 
partidului. Erau prezenti mem
bri si membri supleanti ai Co
mitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R.

Pentru a da expresie gîndu- 
rllor și sentimentelor partici- 
pantilor la marea adunare, ale 
tuturor locuitorilor Capitalei, au 
luat cuvintul tovarășii Barbu 
Petrescu, prim-secretar al Co
mitetului Municipal București 
al P.C.R., Mihalache Niculescu. 
„Erou al Muncii Socialiste", vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de Ma- 
șini-Unelte și Agregate Bucu
rești. Nicolae Zăvoreanu. pre
ședintele Cooperativei Agricole 
de Producție Afumați, sectorul 
agricol Ilfov. Elena Eftimie. 
președintele Comitetului sindi
catului de la întreprinderea 
„Tricodava", Ionel Volintiru, 
prim-secretar al Comitetului 
Municipal București al U.T.C.

Intîmpinat cu multă căldură 
și entuziasm. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a rostit o cuvîntare. care a fost 
urmărită cu deosebită atenție, 
cu deplină aprobare, fiind subli
niată, in repetate rinduri, cu vii 
și îndelungi aplauze și ovații.

S-a scandat, cu înflăcărare, 
pentru eroicul nostru partid 
comunist și încercatul său con
ducător. pentru bravul popor 
român, constructor victorios 
al socialismului, căruia i se 
datorează tot ce s-a înfăptuit 
tn patria noastră. Cei prezenti 
eu reafirmat adeziunea fermă 
la politica partidului, a cărei 
justețe este necontenit confir
mată de viată, de realizările 
de seamă obținute in dezvol
tarea multilaterală a țării, in 
sporirea forței economice a 
patriei și avuției naționale, în 
creșterea permanentă a calită
ții vieții șl muncii întregului 
popor, în întărirea independen
tei economice și politice a 
României socialiste.

A fost exprimată voința 
tuturor locuitorilor Capitalei, 
a întregii națiuni de a urma, 
in deplină unitate, cu nemăr
ginită încredere si devota
ment. partidul, pe secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în opera de 
continuă înflorire a patriei, de 
ridicare a tării pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație, 
de înfăptuire a visului de aur — 
comunismul.

Atmosfera sărbătorească a 
marii adunări populare din Ca
pitală a fost sporită de emoțio
nantul gest al unui grup de pio
nieri. care a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori, de intonarea de către 
participanți a vibrantului cîntec 
patriotic „Partidul — Ceaușescu
— România".

Moment de adîncă semnifica
ție politică, grandioasa adunare 
s-a constituit într~o strălucită 
expresie a caracterului profund 
democratic al sistemului politic 
al tării noastre, in cadrul căruia 
întîlnirile frecvente ale secreta
rului general al partidului cu 
oamenii muncii se desfășoară ca 
o practică permanentă, ilustrînd. 
viu și convingător, principiul 
fundamental al politicii partidu
lui potrivit căruia. în România, 
socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor.

Document istoric ol mindriei patriotice, al unității de neclintit a poporului m jurul 
partidului, al Marelui Erou al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceausescu
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)ale științei și tehnicii, ale cunoașterii uniyersale, ca România să devină o puternică forță a științei și culturii. Aceasta înseamnă victoria comunismului....în patrianoastră 1 (Aplauze și urale prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Iată de ce consider această grandioasă manifestare, legată de toate hotărîrile adoptate de plenara Comitetului Central al partidului și de legile adoptate de Marea Adunare Națională, ca expresie a unității oamenilor muncii din Capitală, a întregului popor, în jurul Partidului Comunist Român, a hotărîrii de a înfăptui neapărat obiectivele de dezvoltare generală 
a patriei noastre și de ridicare a gradului el de civilizație, de a a- sigura întărirea necontenită a independenței și suveranității României. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Așa cum am menționat nu o 
dată, realizarea obiectivelor de 
dezvoltare a patriei noastre — ca, 

de altfel, a tuturor națiunilor lumii — se poate face numai în condiții de pace, de largă colaborare economică, tehnică, științifică cu toate națiunile lumii. Numai în condiții de pace putem să realizăm obiectivele noastre, omenirea poate să-și îndeplinească năzuințele sale de mai bine! (A- plauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Cu cîțiva ani în urmă, aid, în această piață, am afirmat hotă- rîrea noastră — aprobată de întreaga națiune — de trecere la reducerea unilaterală * armamentelor, a efectivelor militare șl cheltuielilor militare. Am fost a- tund singuri, dar avem satisfacția că ceea ce am făcut a răspuns nu numai năzuințelor poporului nostru, ci și ale întregii lumi. Astăzi. multe țări — țări socialiste, dar și alte state — au trecut la reducerea armamentelor, se pronunță ferm și trec la reducerea unilaterală a cheltuielilor militare și a armamentelor, ceea ce înseamnă că a fost o hotărire bună, 

care a răspuns năzuințelor întregii lumi. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Dezarmare — pace !“).Doresc ca. și de la această grandioasă manifestare a oamenilor muncii din Capitală, să exprim hotărîrea României socialiste de a acționa cu mai multă hotărîre pentru dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnico- științifice cu toate statele lumii, pe baza principiilor deplinei egalități, respectului independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne și avantajului redproc.Avem capadtatea și dorim să participăm mult mai activ la colaborarea cu toate statele lumii! 
(Aplauze, urale; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Reafirmăm cu toată fermitatea hotărîrea poporului român de a participa activ la lupta popoarelor de pretutindeni pentru eliminarea definitivă a armelor nucleare de pe planeta noastră, pentru realizarea unei reduceri radicale a armamentelor convenționale șl h cheltuielilor militare, pentru dezarmare în toate domeniile, pentru o 

lume fără arme, fără războaie. Numai o asemenea lume asigură viitorul omenirii și răspunde principiilor adevăratului umanism, răspunde intereselor poporului, ale fiecărei națiuni !,. (Urale și a- plauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace!“, „Dezarmare — pace !“).Reafirmăm cu toată hotărîrea solidaritatea României socialiste cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, hotărîrea țării noastre de a contribui și a participa activ la soluționarea problemelor subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică și politică Internațională, pentru progresul economie și social al tuturor națiunilor, dar, in primul rînd, al țărilor în curs de dezvoltare. Vom rămîne întotdeauna și vom acționa împreună cu țările în curs de dezvoltare ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — România, pacea și prietenia 1").Sînt multe probleme de soluționat în lumea contemporană, sînt multe de făcut pentru a elimina pericolul de distrugere a înseși ci

vilizației lumii. Sînt multe probleme privind apărarea mediului Înconjurător și crearea condițiilor necesare pentru ca omenirea să poată trăi și respira un (ier cît mai curat și, mai cu seamă, generațiile viitoare să fie sigure că vor putea trăi în condiții mal bune, în condiții de pace, de securitate din toate punctele de vedere. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează Îndelung „Ceaușescu — pace !“).Toate acestea impun ca o necesitate vitală o nouă politică, o nouă gîndire, care să ducă la lichidarea vechii politicii, care continuă să se mai mențină — de forță, de dictat, de amestec în treburile altor state —, să se renunțe la așa-zisa politică de descurajare nucleară, de forță. Viitorul omenirii, pacea, progresul economic și social se pot realiza nu printr-o politică de forță, nu prin descurajarea nucleară, ci prin renunțarea la forță, prin lichidarea armelor nucleare și chimice 1 Repet, pentru o lume fără arme, fără războaie, pentru o asemenea lume trebuie să ne angajăm, dragi tova

răși, șl să acționăm — o dată cu dezvoltarea patriei noastre — pentru a ne aduce contribuția la triumful colaborării și păcii în întreaga lume ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare — pace !“).
Dragi tovarăși,în această piață, după Congresul al IX-lea, au fost multe manifestări, vi le amintiți. Fiecare dintre ele au marcat evenimente deosebit de importante șl au contribuit Ia întărirea forței economice, forței politice, a unității poporului nostru. Să facem astfel încît șl această grandioasă manifestare să se înscrie în această tradiție — ca să spun așa — a hotărîrii problemelor împreună cu poporul și pentru popor, deoarece numai șl numai în deplină unitate cu întregul popor, partidul nostru își va îndeplini misiunea sa istorică. Numai așa avem garanția înfăptuirii obiectivelor strategice de făurire a socialismului, de asigurare a unei vieți tot mai bune, îmbelșugate, libere șl independente pentru întreaga na

țiune ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Doresc, în încheiere, să urez tuturor participanților, tuturor oamenilor muncii și locuitorilor din capitala patriei noastre socialiste, întregii națiuni noi și noi succese în toate domeniile, să întîmpine 1 Mai, cea de-a 43-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate tot mai bune în toate domeniile !Vă doresc multă sănătate șl 
multă fericire ! (Aplauze șl urale 
puternice, prelungite j se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu șl poporul!", „Ceaușescu 
— pace !“. Ințr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, de strlnsă unita
te, toți cel prezenți Ia marea adu
nare populară ovaționează minute 
In șir pentru Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a întregii națiuni —, pen
tru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

HffiC

Sentimente de aleasă dragoste și profundă recunoștință
pentru gloriosul nostru partid, pentru strălucitul său conducător

. ' ' " " ............... ' ' ' -T" " 1 "■»

Din cuvîntul participanților la marea adunare populară
Cuvîntul tovarășului 

Barbu Petrescu
Mult stimate si Iubite tovarășe 

Nicolae CJeaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
La această grandioasă adunare 

populară organizata din inițiativa 
și dorința colectivelor de oameni ai 
muncii, a organizațiilor democra
ției muncitoreștl-revoluționare din 
municipiul București, vă rog să-mi 
permiteți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, ca. în numele 
tuturor locuitorilor Capitalei, al or
ganizației municipale de partid, al 
celor ce trăiesc și muncesc in sec
torul agricol Ilfov, să vă aducem 
cu profundă emoție. din adîncul 
inimii, cel mai fierbinte si respec
tuos omagiu pentru strălucita acti
vitate revoluționară ce o desfășu- 
rațl in fruntea partidului si statu
lui nostru, care conferă astăzi 
demnitate și măreție fără precedent 
României socialiste, independență 
deplină șl glorie nepieritoare po
porului român, rezultate de impor
tanță Istorică pentru generațiile 
viitoare, ca semn al uneia dintre 
cele mai strălucite epoci, numită 
de națiunea noastră cu nețărmurită 
recunoștință șl legitimă mîndrie pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Lichidarea pentru totdeauna a 
datoriei externe, victorie de presti
giu internațional a poporului 
român anunțată de dumneavoastră 
în deschiderea Plenarei Comitetului 
Central al partidului nostru, subli
niază încă o dată torta si tăria 
de care dispune poporul român sub 
înțeleaptă dumneavoastră conduce
re. superioritatea orinduirli noastre 
socialiste capabile să obțină, in 
condiții In care pe plan mondial 
criza. Instabilitatea și fenomenele de 
recesiune afectează grav țările 
lumii, rezultate remaroabile în ope
ra de edificare a noii societăți, a- 

sigurînd astfel mersul înainte pe 
calea progresului, bunăstării și ci
vilizației a scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

Exprimăm. . totodată. cel mai 
profund omagiu, cele mai alese 
mulțumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
militant de frunte al partidului si 
statului, om de stiintă de largă re
cunoaștere internațională, pentru 
întreaga contribuție ce o aduce la 
Înfăptuirea politicii științifice a 
partidului nostru, pentru sprijinul 
statornic de care beneficiem in 
înfăptuirea cutezătorului program 
bazat pe știință, progres, pe marile 
valori ale civilizației noastre socia
liste.

Vă rugăm să primiți, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu. o- 
magiul nostru profund pentru con
tribuția uriașă pe care o aduceți 
zi de zi la ridicarea Capitalei pe 
culmile unor minunate Împliniri 
de civilizație socialistă si comunis
tă. la înălțarea unor mărețe edifi
cii care vor dăinui peste veacuri 
ca mărturie a acestui timp eroic.

în acest înălțător moment is
toric. in numele tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, vă asigurăm, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa 
în spirit revoluționar pentru Înde
plinirea exemplară a prețioaselor 
dumneavoastră indicații și orien
tări. intîmpinind cu noi și remar
cabile realizări. In toate domeniile, 
cea de-a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă șl antiimpe- 
riallstă și Congresul al XIV-lea al 
partidului, sporind continuu con
tribuția Capitalei la ridicarea 
scumpei noastre patrii pa cele mal 
înalte culmi de progres si civiliza
ție.

Să ne trăiți întru multi ani. mult 
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. pentru 
gloria și măreția României socia
liste. pentru bunăstarea si înflori
rea continuă a întregii noastre 
națiuni !

Cuvîntul tovarășului 

Mihalache Niculescu
Mult stimate și Iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarăși Elena

Ceaușescu,
în numele puternicului colectiv da 

oameni ai muncii de la întreprin
derea de Mașini-Unelte și Agregate 
București — ctitorie de prestigiu a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" —, vă rog 
să-mi permiteți, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general al parti- 

Mului, să vă aduc prinosul recunoș
tinței noastre, împreună cu un vi
brant omagiu pentru întreaga și stră
lucita dumneavoastră activitate pusă 
în slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, cauzei socia
lismului și păcii.

Anunțarea de către dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a lichidării da
toriei externe a țării noastre, la sfir- 
șitul lunii martie, ne-a umplut ini
mile de bucurie și vă adresăm vil 
mulțumiri pentru această măreață 
victorie a poporului român.

Noi cei ce muncim pe platforma 
Industrială 23 August vă asigurăm că 
ne vom face datoria la locul nostru 
de muncă, că vom acționa pentru 
îndeplinirea în cele mal bune con
diții a sarcinilor de plan pe acest an 
șl pe întregul cincinal, înfăptuind 
programele da modernizare, de in
troducere a progresului tehnic, de 
ridicare a calității produselor și a- 

’ plicind mecanismul economico-finan- 
clar. al autoconduceril și autogestiu- 
nii muncitorești.

Vă rog să-mi permiteți să aduc șl 
în acest cadru cele mai vil mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
înaltul sprijin de care beneficiem, 
pentru contribuția deosebită adusă 
la Înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea știin
ței, învățămtntului și culturii, la pro
movarea păcii și colaborării între 
popoare.
Vă asigurăm respectuos, mult stimate 

și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Că vom face totul pentru a fi la 
înălțimea acestor realizări istorice 
obținute sub copducerea dumnea
voastră strălucită, că vom întîmpina

cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului cu noi și mari realizări in toa
te donleniile, pentru a ridica Româ
nia socialistă pe. noi trepte de pro
gres și civilizație. •

Să ne trăiți, cît țara, pen
tru țară, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu 1

Cuvîntul tovarășului 

Nicolae Zăvoreanu
Mult stimate șl Iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Particip cu emoție la această mare 

adunare populară, din partea locui
torilor, a cooperatorilor comunei 
Afumați și vreau să vă aduc de la 
început, cu deosebit respect si aleasă 
prețuire, dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului ro
mân, mult iubite tovarășe secretar 
general al partidului și președinte 
al Republicii, cele mal calde mulțu
miri pentru tot ce ați făcut și faceți 
spre binele țării, al celor ce lucrează 
și muncesc zi de zi pe ogoarele sec
torului agricol Ilfov.

Adoptarea Legii privind anularea 
unor datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și asociațiilor e- 
conomlce intercooperatiste pune în 
evidentă încă o dată grija statornică 
Se care dumneavoastră, tovarășe 

ficolae Ceaușescu, o manifestați față 
de agricultură, pentru crearea con
dițiilor de Înfăptuire a noii revolu
ții agrare și pentru afirmarea de
plină a agriculturii noastre socialiste 
ca ramură Importantă a economiei 
naționale.

Vă raportăm, tovarfișe 
Nicolae Ceaușescu, că am terminat 
lucrările agricole, culturile arată 
bine și că s-au luat toate măsurile 
pentru a obține In acest an cele mal 
bune recolte de pînă acum.

Mulțumindu-vă încă o dată, din 
inimă, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, vă Încredințăm că vom 
face totul pentru a fi la înălțimea 

sprijinului de care beneficiem, că 
vom face astfel încît să recompen
săm prin muncă grija cu care ii în
conjurați pe toți făuritorii plinii 
ponorului.

Să trăiți mulțl ani, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu !

Cuvîntul tovarășei 

Elena Eftimie
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Mult Iubită șl stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca de la 

tribuna acestei mari adunări popu
lare — acum cînd trăim momente 
de profundă satisfacție și vibrație 
patriotică — să vă aduc, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, cel mai cald și 
respectuos omagiu din partea oame
nilor muncii, a tuturor membrilor 
de sindicat din Capitală, împreună 
cu aleasa noastră gratitudine, cu 
cele mai vii mulțumiri pentru tot 
ce ați făcut șl faceți spre măreția 
și gloria poporului român, pentru 
progresul multilateral al patriei 
noastre, pentru creșterea prestigiu
lui României în lume.

Cu inimile pline de bucurie, cu 
înalte și vibrante sentimente patrio
tice, noi, oamenii muncii, evocăm șl 
cu acest prilej marea importanță, 
cotitura cu adevărat istorică pe care 
a constituit-o în evoluția țării Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, care a deschis o • nouă 
epocă în dezvoltarea socialistă a 
patriei noastre, de mărețe și durabile 
împliniri.

Aducem, totodată, cel mal fierbin
te omagiu mult iubitei șl stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului - și statului 
nostru, care își dedică cu neasemuită 
dăruire revoluționară întreaga sa 
activitate pentru înfăptuirea politicii 
de dezvoltare și înflorire fără pre
cedent a tării, a științei, învățămin- 
tului și culturii, pentru creșterea 
prestigiului României socialiste în 
întreaga lume.

Mărețele realizări obținute în toate 
domeniile construcției socialiste a 
țării în epoca de aur, pe care cu 
mîndrie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", și-au găsit o 
strălucită încununare în marea vic
torie obținută recent prin lichidarea 
totală de către România a datoriei 
sale externe. Ea constituie o mîn
drie a clasei muncitoare, a întregului 
popor, ne stimulează și ne angajează 
mai hotărît la înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor de plan, a programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare a României spre comunism.

Mîndrl de a vă ști permanent la 
conducerea destinelor patriei și po
porului nostru, vă adresăm din 
adîncul inimilor, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
iubită și stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ani mulțl, cu sănătate și 
putere de muncă pentru a călăuzi 
cu aceeași clarviziune țara și poporul 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

Cuvîntul tovarășului 

Ionel Volintiru
Mult Iubite șl stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
împreună cu întregul nostru po

por, tineretul — viitorul patriei — 
trăiește astăzi momente înălțătoare. 
In numele uteciștilor, al întregului 
tineret din Capitală, vă rog să-mi 
permiteți să vă adresez dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou în
tre eroii neamului, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, personalita
te de seamă a vieții politice inter
naționale, cele mai vii mulțumiri și 
nemărginita noastră recunoștință 
pentru modul strălucit în care con
duceți destinele țării, pentru grija 
statornică și Îndrumarea permanen
tă acordate formării și afirmării ti-, 
nerei generații. Este o mare mîn
drie pentru întregul tineret de a fi 
contemporan cu această epocă de 
profunde și ample împliniri revolu

ționare, care vor rămîne gravate cu 
iitere de aur în istorie, asociindu-se 
cu numele genialului ctitor al Româ
niei socialiste, făuritorul prezentului 
și viitorului fericit și demn al po
porului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tînăra generație a patriei, ute- 
clștii din Capitală aduc un înalt 
omagiu și exprimă cele mai alese 
sentimente de prețuire și recunoș
tință tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului nostru, eminent om de 
știință de largă recunoaștere inter
națională, pentru deosebita contribu
ție adusă la dezvoltarea și înflorirea 
științei, învățămîntului și culturii ro
mânești, pentru grija părintească 
acordată formării și afirmării ti
nerei generații.

Asemenea întregului nostru popor, 
șl noi. tinerii din Capitală, am luat 
cunoștință cu legitimă mîndrie de 
faptul că. la sfîrșitul lunii martie, 
România a plătit complet datoria ex
ternă. aceasta constituind o victorie 
remarcabilă a poporului român, o do
vadă elocventă a forței economiei ro
mânești, care deschide largi perspec
tive dezvoltării multilaterale a pa
triei noastre — Republica Socialistă 
România. Noi, tineretul țării, știm 
că sîntem beneficiarii diirecți al tutu
ror mărețelor înfăptuiri ale națiunii 
noastre socialiste.

Vă raportăm, mult Iubite și stimate 
tovarășe seoretar general, că vom' 
organiza temeinic Întrecerea utecistă 
în rindul tineretului din industrie și 
de pe marile șantiere, muncind cu 
abnegație și spirit revoluționar la 
înălțarea noilor construcții ce vor 
conferi Capitalei înfățișarea unui 
oraș modern. Înfloritor, demn de 
epoca pe care o trăim și pe 
care cu mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Ne angajăm să realizăm în cele 
mai bune condiții. în toate domenii
le. sarcinile ce ne revin. întîmpinînd 
astfel cu rezultate de prestigiu cinci 
decenii de la marea demonstrație 
patriotică, antifascistă și antirăzboini
că de la 1 Mai 1939. Ne facem o înal
tă datorie de conștiință de a acționa 
cu dăruire și pasiune tinerească, fie
care la locul său de muncă onorînd 
prin realizări deosebite grija perma
nentă pe care dumneavoastră, tova
rășe secretar general, o manifestați 
fată de tînăra generație a României 
socialiste.
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tovarășului Nicolae Ceausescu, conducătorul iubit al partidului si al tării, 
înaltul omagiu, aleasa prețuire ale partidului si poporului

Telegrame adresate secretarului general al partidului
In telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN BUZĂU AL F.C.R. se spu
ne : Asemenea întregului nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Buzău își exprimă tota
la adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului șl statului, la 
măsurile stabilite de Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 12—14 aprilie a.c., 
grăitoare mărturie a grijii și Înaltei 
răspunderi pe care o manifestați 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru progresul continuu al României 
socialiste, pentru bunăstarea și feri
cirea națiunii, pentru creșterea fără 
precedent a prestigiului patriei pe 
arena internațională.

Cu nemărginită bucurie șl adlncă 
satisfacție, comuniștii, toți locuitorii 
județului Buzău au primit vestea că 
la sfirșittxl lunii martie, așa cum 
ați Informat dumneavoastră partlcl- 
panțll la ședința de deschidere a 
Plenarei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, țara noas
tră a plătit complet datoria externă, 
succes de prestigiu ce Încununează 
strălucit munca poporului consacra
tă dezvoltării economico-soclale a 
României, deschlzlnd minunate per
spective pentru realizarea neabătu
tă a Programului de făurire a so
cietății socialisto multilateral dez
voltate șl Înaintare a patriei spre 
comunism.

Am luat cunoștință cu nemărginită 
satisfacție si putemlo entuziasm că 
la «Ursitul lunii martie tara noastră 
a rambursat In Întregime . datoria 
externă, rezultat strălucit al muncii 
poporului român, sub conducerea 
gloriosului nostru partid, a dum
neavoastră. mult iubite Si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ce des
chide nai si minunate perspective 
Înfăptuirii neabătute a Programului 
Partidului Comunist Român de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si Înaintare a 
României spre comunism — se ara
tă In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R.

Dind o Înaltă apreciere politicii 
externe a partidului șl statului nos
tru. vă rugăm să ne Îngăduiți, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
vă aducem dumneavoastră, ilustră 
personalitate a contemporaneității, 
cel care Întruchipează cu strălucire 
vocația da pace a poporului nostru, 
tovarășei Elena Ceaușescu. cel mal 
Înalt omagiu pentru neobosita, 
contribuție la rezolvarea marilor pro
bleme cu care sa confruntă ome
nirea. la realizarea dezarmării gene
rale. la asigurarea dreptului sacru al 
tuturor națiunilor de a se dezvolta 
liber, de sine stătător, la cauza so
cialismului si comunismului.

In aceste momente do puternici 
trăire a istoriei noastre contempora
ne, vă rugăm, mult iubite șl 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu — se spune In 
telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL F.C.R. 
— să primiți omagiul fierbinte 
al tuturor celor ce trăiesc șl 
muncesc in județul nostru pentru 
tot ce ați Întreprins șl Întreprindeți 
In scopul înălțării libere și demne 
a României șl a poporului său Intre 
toate națiunile lumii, sentimentele 
de Înaltă mlndrie patriotică șl alea
să satisfacție ce nl le prilejuiește 
faptul că In condițiile deosebit de 
grele, impuse de fenomenele de cri
ză din economia mondială. Româ
nia a reușit să lichideze la sflrșltul 
lunii martie a acestui an datoria 
externă.

In numele organizației județene de 
partid, al țăranilor cooperatori, al 
tuturor locuitorilor satelor județului 
Constanța, vă adresăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, Întreaga 
recunoștință șl cele mal respectuoase 
mulțumiri peptru măsurile stabilite 
cu privire la anularea unor datorii 
ale unităților agricole cooperatiste, 
perfecționarea sistemului de consti
tuire și repartizare a fondului de 
retribuire in natură șl ne angajăm 
să facem totul pentru obținerea 
unor producții agricole vegetale și 
animaliere tot mal mari, pentru în
tărirea economlco-organlzatorlcă șl 
sporirea gradului de rentabilitate al 
fiecărei unități agricole.

In telegrama COM1TE1ULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
se subliniază t Ne facem o datorie 
de Inimă șl conștiință din a vă 
mulțumi, mult Iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. din 
adincul Inimilor, pentru grija deo
sebită șl spiritul de Înaltă răspun
dere comunistă, revoluționară cu 
care acționați permanent pentru 
progresul multilateral al țării, plata 
completă a datoriilor externe de 
către România constituind un rezul
tat strălucit al muncii poporului 
nostru, desfășurată sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă, dinamică, 
profund științifică, de dezvoltare 
economico-soclală a țării, ce demon
strează cu putere forța economiei 
socialiste românești șl deschide 
perspective minunate pentru înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism.

Ne exprimăm, totodată, Înalta 
prețuire șl aleasa considerație față 
de mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, remarcabil om politic șl 
savant de largă recunoaștere In
ternațională, pentru contribuția deo
sebită pe care a adus-o șl o aduce 
la dezvoltarea șl modernizarea mij
loacelor de producție șl a procese
lor de muncă, valorificarea cu efi
ciență sporită a resurselor naționale, 
la perfecționarea noilor relații so
ciale. formarea omului nou. la dez
voltarea șl afirmarea multilaterală 
a personalității umane.

Comuniștii, toți locuitorii Județu
lui Galați, uniți In gtnd și faptă cu 
Întreaga națiune — se arată In te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R., Iși ex
primă deplina adeziune față de hotă- 
rfrile adoptate de Plenara Comite
tului Central al partidului, față de 
conținutul magistralei dumneavoas
tră expuneri, documente programa
tice care deschid In continuare largi 
perspective de dezvoltare economi
co-socială a patriei.

Mtndri șl profund recunoscători 
pentru tot ce s-a realizat In patria

noastră In srnli construcției so
cialiste, vă rugăm, mult sti
mate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți, acum, 
în preajma sărbătorii muncii, cînd 
aniversăm 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în 
organizarea căreia dumneavoastră, 
strălucitul revoluționar al partidului 
nostru, șl tovarășa Elena Ceaușescu 
ați avut un rol determinant, oele 
mal alese sentimente de gratitudine, 
de înalt respect pentru munca și 
lupta dumneavoastră eroică, de a- 
proape șase decenii, puse In slujba 
înfăptuirii celor mal scumpe aspi
rații ale poporului nostru. Aceiași 
vibrant omagiu 11 adresăm tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, sa
vant de Înaltă recunoaștere interna
țională, sub a cărei nemijlocită în
drumare știința românească a fost 
transformată într-o puternică forță 
de producție, iar lnvățămlntul șl cul
tura parcurg un amplu proces de În
florire.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL F.C.R. 
se spune i împreună cu Între
gul nostru partid și popor, am 
luat cunoștință cu deosebită sa
tisfacție de faptul că la «tlrțltri 
lunii martie țara noastră a plătit 
In totalitate datoria externă. Mul- 
țumlndu-vă din inimă pentru aceas
tă importantă realizare a țării noas
tre, care deschide perspective minu
nate Înfăptuirii Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
Înaintare a României spre comu
nism, vft exprimăm dumneavoastră, 
mult stimate șl iubite tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, genial conducă
tor al destinelor poporului român, 
marele erou intra eroii neamului, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, de a cărui activitate 
sint Indisolubil legate luminoasele 
Împliniri din glorioasa epocă Inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului. Întreaga noastră recu
noștință.

Cu cele mal alese sentimente 
aducem un vibrant omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu. eminent om poli
tic șl strălucit savant de largă recu
noaștere internațională, pentru În
delungata activitate revoluționară 
desfășurată sub flamurile partidu
lui, pentru tot ceea ce a făcut șl 
face cu fierbinte patriotism spre 
binele șl fericirea națiunii române.

Vă asigurăm pe dumneavoastră, 
mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că titanica 
dumneavoastră activitate patriotică 
și revoluționară pe care o desfășu- 
rațl În fruntea partidului șl statu
lui Iși găsește un profund ecou in 
hotărirea unanimă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Giurgiu de a realiza in cele mal 
bune condiții sarcinile de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII ROMANI DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARĂ se 
arată : împreună cu Întregul popor, 
cetățenii români de naționalitate 
maghiară au urmărit cu viu interes 
lucrările recentei Plenare a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, eveniment de importanță 
Istorică in viața comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, a Întregu
lui popor șl Iși exprimă adeziunea 
șl deplinul acord cU toate documen
tele șl hotăririle adoptate cu acest 
prilej.

Oamenii muncii români de na
ționalitate maghiară, asemenea În
tregului popor, au luat la cunoștință 
cu profundă mlndrie de evenimen
tul de mare cinstire pentru țară, de 
epocală însemnătate politică șl eco
nomică, achitarea datoriilor externe. 
Este acesta un fapt de uriașă im
portanță, cu larg ecou intern șl In
ternațional, pe care noi toți îl vedem, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca .pe încă un 
strălucit succes al politicii dumnea
voastră Înțelepte pentru afirmarea 
șl apărarea independenței și suvera
nității depline a României.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
din partea oamenilor muncii români 
de naționalitate maghiară", cele mai 
fierbinți urări de sănătate și 
fericire, de nesecată putere de 
muncă, de ani multi și luminoși în 
fruntea partidului șl a statului, 
pentru a conduce țara noastră pe 
noi culmi de progres și civilizație.

într-un glas cu Întregul nostru 
popor, membrii organizației jude
țene de partid Hunedoara, toți oa
menii muncii de pe aceste străbuna 
și Înfloritoare plaiuri românești 
— 6e arată in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DE PARTID 
HUNEDOARA AL P.C.R. — aduc 
un cald și vibrant omagiu ilustrei 
dumneavoastră personalități, acti
vității revoluționare neobosite pe 
care o desfășurațl in fruntea 
partidului și statului nostru, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, comunist și 
patriot înflăcărat, militant de frun
te al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, luptător În
cercat pentru triumful glorioaselor 
Idealuri de Independență șl liber
tate. de pace șl progres ale Întregii 
omeniri. în aceste momente înălță
toare, adresăm tovarășei academician 
doctor inginer ■ Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic, savant de 
largă reputație internațională, sen
timentele noastre de profundă stimă 
și aleasă considerație pentru rodni
ca activitate politică, științifică șl 
socială pusă In slujba înfăptuirii 
consecvente a politicii Interne șl 
externe a partidului și statului 
nostru, dezvoltării și afirmării con
tinue a științei, Invățămtntului șl 
culturii românești in luma.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID IAȘI AL 
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți oa

menii muncii din județul Iași, aflațl 
sub puternica impresie a cuvîntărli 
dumneavoastră la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., aduc, 

și cu acest prilej, un fierbinte oma
giu celui mai Iubit fiu al poporului, 
revoluționar șl patriot Înflăcărat, mi
litant de anvergură mondială pentru 
triumful Idealurilor nobile de Inde
pendență și libertate, de progres so
cial, colaborare șl pace.

Cu sentimente de aleasă stimă și 
prețuire omagiem personalitatea to
varășei Elena Ceaușescu, minunat 
om politic șl de știință, care, alături 
de dumneavoastră, aduce o excepțio
nală contribuție la înfăptuirea 
neabătută a programului partidului, 
la afirmarea și dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei șl culturii româ
nești.

Măsurile adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c. din 
inițiativa și cu contribuția determi

nantă a dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 

reprezintă o reflectare strălucită a 
grijii pe care o acordați perfecționă
rii activității de conducere și edifi
care a socialismului și comunismu
lui In România, dezvoltării multi
laterale, armonioase și echilibrate a 
tuturor zonelor țării, creșterii necon
tenite a nivelului de trai, material și 
spiritual șl a gradului de civilizație 
a întregului popor. Plata completă a 
datoriei externe a României repre
zintă pentru locuitorii județului Iași, 
la fel ca pentru întreaga națiune, o 
ilustrare grăitoare a patriotismului 
înflăcărat, a patosului revoluțio
nar și a neasemuitei dăruiri 
cu care acționați, mult iubite 

și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

împreună cu Întregul popor, și noi, 
comuniștii șl locuitorii Mehedințlu- 
lui, am primit cu viu Interes și le
gitimă mîndrie patriotică vestea a- 
chltăril tuturor datoriilor externe — 
se relevă In telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
P CJR»

Hotărfțl să înfăptuiască obiectivele 
noii revoluții agrare șl să obțină In 
cel de-al 4-lea an al cincinalului cele 

Profundă mlndrie patriotică, vie satisfacție 
a întregului partid și popor pentru mărețele realizări 
din „Epoca Nicolae Ceaușescu", angajament ferm, 
revoluționar pentru a înfăptui exemplar programele 
de dezvoltare multilaterală a patriei, intimpinind 
astfel cu noi și remarcabile fapte de muncă 
a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 
și Congresul al XIV-lea al partidului

mal mari producții. În aceste zile, 
oamenii muncii din agricultură, sub 
impulsul mobilizator al măsurilor 
luata la propunerea dumneavoastră 
privind perfecționarea retribuției în 
natură a cooperatorilor, precum și 
anularea unor datorii ale coope
rativelor agricole de producție și 
asociațiilor intercooperatiste, acțio
nează cu răspundere pentru reali
zarea exemplară a tuturor lucrărilor 
din această perioadă, a programelor 
din zootehnie. String imiți în jurul 
partidului, vom acționa cu fermitate 
pentru perfectionarea activității po- 
litico-organizatorice. afirmarea pu
ternică a spiritului revoluționar în 
toate sectoarele de activitate, vom 
munci cu responsabilitate comunistă 
pentru înfăptuirea planului pe acest 
an si întregul cincinal, a obiective
lor stabilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui, a tezelor, orientărilor și indica
țiilor din magistrala dumneavoastră 
expunere la actuala Plenară a Comi
tetului Central.

Dovada strălucită a justeței politi
cii partidului de construcție socialis
tă. în elaborarea căreia un rol deci
siv îl aveți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o constituie achitarea completă a da
toriei externe a României, de- 
monstrînd încă o dată superiorita
tea economiei socialiste, realismul de 
necontestat al dezvoltării intensive, 
al consolidării proprietății socialiste 
a bazei tehnico-materiale. hărnicia 
si dăruirea poporului nostru, con
structor ferm si devotat al socialis
mului pe pămlntul scump al patriei 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL 
P.C.R.

Omagiem In aceste zile, de puter
nică efervescentă revoluționară, 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de Înflăcărat patriot revoluționar și 
ctitor de tară nouă, personalitate de 
seamă a lumii contemporane, care vă 
consacrat! întreaga viață șl activitate 
Împlinirii nobilelor Idealuri de liber
tate națională și dreptate socială, 
afirmării celor mai cutezătoare 
aspirații ale poporului român, edifi
cării unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. Cu 
cea mai înaltă considerație șl prețui
re, gîndurile noastre se îndreaptă In 
același timp către tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
eminent om politic, activist de frun
te al partidului și statului nostru, 
ilustră personalitate a vieții științi
fice românești si internaționale, care 
aduce o contribuție inestimabilă la 
dezvoltarea culturii, științei și lnvă- 
țămlntulul din țara noastră.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. se ara
tă : Asemenea Întregului popor, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Sălaj — străveche vatră de 
Istorie românească — animați de o 
profundă șl legitimă mlndrie patrio
tică, dau o înaltă apreciere conținu
tului de excepțională însemnătate 
politică al problematicii dezbătute și 
documentelor adoptata de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. Sîntem 
mtndri șl vă sîntem profund 
recunoscători că, în actualele 
condiții Internaționale deosebit de 
complexe șl contradictorii. Româ
nia socialistă a reușit, ca urmare a 
unei politici cutezătoare de dezvol
tare puternică, armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul tă
rii, promovată sub Îndrumarea șl cu 
contribuția dumneavoastră decisivă,

■ă-șl lichideze complet datoria ex
ternă.

Vă rugăm să ne Îngăduiți să ex
primăm, și cu acest prilej, senti
mentele de profund respect șl alea
să recunoștință față de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, eminentă per
sonalitate științifică de largă recu
noaștere internațională, pentru con
tribuția remarcabilă la fundamenta
rea și transpunerea In fapt a poli
ticii partidului șl statului, la dez
voltarea fără precedent a științei șl 
culturii românești.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
se arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Teleorman au ur
mărit cu Interes și vie satisfacție lu
crările Plenarei C.C. al P.C.R., care 
reprezintă un important moment po
litic în pregătirea celui de-al XIV- 
lea Congres al partidului.

Alături de Întregul popor, am 
primit cu deosebită satisfacție 
strălucita realizare, anunțată de 
dumneavoastră In deschiderea lu
crărilor plenarei, că România a 
plătit complet datoria externă. 
Acest fapt demonstrează juste
țea politicii partidului, elaborată 
cu contribuția dumneavoastră de
terminantă, stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu. echilibrul el 
forța economiei noastre socialiste, 
uriașa capacitate a poporului de 
a-șl făuri, liber șl demn, luminosul 
destin comunist.

Călăuziți de înaltul dumneavoas
tră exemplu de muncă șl dăruire 
revoluționară, de spiritul științific 
al tovarășei Elena Ceaușescu. vă 
asigurăm, mult stimate tovarășa

Nicolae Ceaușescu. că vom face din 
hotăririle plenarei un riguros pro
gram de acțiune pentru a ne spori 
contribuția la ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație, la 
creșterea prestigiului ei In lume.

Cu sentimente de mare satisfacție 
și mîndrie patriotică am luat șl noi, 
oamenii muncii români de naționa
litate germană din patria noastră, 
cunoștință de marea biruință a li
chidării datoriei externe a Româ
niei socialiste. Acest eveniment unic 
pînă acum în viața economică in
ternațională — se arată în telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII ROMANI DE NAȚIONALITATE 
GERMANA — reprezintă un rezul
tat strălucit al muncii întregului 
nostru popor, realizat sub condu
cerea dumneavoastră Înțeleaptă șl 
clarvăzătoare, o demonstrație im
placabilă a forței și capacității la 
care a ajuns economia noastră na
țională. a desăvîrșirii în ultima in
stanță a procesului istoric de cuce
rire a adevăratei Independențe șl 
suveranități naționale.

Exemplul astfel oferit de România 
socialistă ilustrează în fața lumii în
tregi justețea politicii partidului 
nostru comunist, inspirată și pusă în 
aplicare cu toată hotărirea șl perse
verența sub îndrumarea dumnea
voastră directă, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

împreună șl alături de toți cel ce 
muncesc în această țară, ne expri
măm și noi. oamenii muncii de na- , 
ționalltate germană, întreaga noas
tră recunoștință pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită de aproape 
șase decenii închinată binelui po
porului român, triumful socialismu
lui șl comunismului, cauzei păcii în 
întreaga lume.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Tulcea, aseme
nea întregii națiuni, au luat la 
cunoștință cu profundă satisfacție 
și deplină aprobare despre conținu
tul magistralei expuneri prezentate 
de dumneavoastră la Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, al celorlalte documente 
adoptate, care evidențiază realismul 
politicii noastre, contribuția deter
minantă pe care o aduceți la dez
voltarea economico-soclală a Româ
niei, la înflorirea continuă a tutu
ror județelor șl localităților patriei, 
la creșterea bunăstării generale a 
întregului popor.

Stimulați de pilduitorul dumnea
voastră exemplu de revoluționar șl 
patriot Înflăcărat, vă asigurăm, 
mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, sub condu
cerea organizației județene de 
partid, toți cel ce trăiesc șl muncesc 
în județul Tulcea vor acționa cu 
dăruire și patos revoluționar pentru 
înfăptuirea exemplară a măsu
rilor adoptate la actuala Plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pentru 
a lntlmpina cu rezultate bune 
in toate domeniile ziua de 1 Mai, 
cea de-a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială șl 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August și Congresul 
al XIV-lea el partidului.

Asemeni Întregului nostru popor, 
cooperatorii, mecanizatorii, toți oa
menii muncit din unitatea noastră 
— se spune In telegrama CONSI
LIULUI DE CONDUCERE AL 
C.A.P. POIANA MARE, județul 

Dolj — Iși exprimă totala adeziune 
la documentele plenarei șl dau 
glas profundului omagiu față de 
ilustra dumneavoastră personalitate, 
.prețuirii și recunoștinței pentru 
grandioasa operă pe care o în- 
făptuiți cu pasiune și dăruire re
voluționară. conducînd destinele 
României spre piscurile cele mai 
înalte ale civilizației .socialiste și 
comuniste.

Pentru cooperatorii noștri. Legea 
privind anularea unor datorii ala 
cooperativelor agricole de produc
ție și asociațiilor intercooperatiste, 
adoptată din inițiativa dumneavoas
tră. mult Iubite șl stimate tovarășe 
secretar general, constituie un nou 
prilej de a vă adresa cele mai 
calde mulțumiri pentru grija sta
tornică pe care o purtati întăririi 
economice a acestor unltătl și 
creării condițiilor pentru creșterea 
nivelului de trai al țărănimii, pre
cum și o datorie patriotică de a ne 
spori eforturile pentru a răspunde 
acestei griji prin realizarea produc
țiilor și eficientei economice cel 
putlin la nivelul sarcinilor de plan.

într-o deplină unitate de gînd el 
simțire cu toți fiii patriei — se 
arată In telegrama COOPERATI
VEI AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE TOMNATIC, județul Timiș, — 
nutrim sentimente de adine res
pect șl aleasă prețuire față de 
rolul determinant, hotărîtor pe 
care II aveți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
în elaborarea și înfăptuirea politi
cii Interne șl externe a partidului 
și statului nostru, în Înfăptuirea 
procesului revoluționar de edificare 
a socialismului și comunismului pe 
pămlntul României.

Cu adlncă recunoștință era luat 
cunoștință de hotărirea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român și de legea adoptată de 
Marea Adunare Națională privind 
anularea unor datorii ale cooperati
velor agricole de producție și aso
ciațiilor economice intercooperatiste, 
care constituie un deosebit de impor
tant act politic și economic ce pune 
cu putere în evidență preocuparea 
statornică a partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru continua 
dezvoltare a agriculturii, pentru a- 
sigurarea cadrului organizatoric si 
a condițiilor tehnico-materiale ne
cesare înfăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Cu adincă emoție șl mîndrie pa
triotică am luat cunoștință de Isto
rica declarație prin care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general — se spune în telegrama 
CONSILIULUI CULTURII ȘI EDU
CAȚIEI SOCIALISTE — ați făcut 
cunoscut țării și întregii lumi că 
România și-a achitat integral dato
ria externă.

Această realizare epocală demon
strează in modul cel mai convingă
tor justețea politicii partidului* și 
statului nostru, vigoarea și dinamis
mul economiei naționale, realismul 
și profunzimea măsurilor inițiate de 
dumneavoastră pentru perfecționarea 
continuă a conducerii, planificării și 
organizării întregii activități eco
nomice.

Exprimăm, totodată, sentimentele 
noastre de profundă stimă și recu
noștință pentru prețioasa contribu
ție adusă la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne șl externe a 
partidului și statului, la continua 
înflorire a științei, învățămîntului șl 
culturii românești, de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena, 
Ceaușescu, eminentă personalitate 
politică și de sta't, strălucit om de 
știință de renume mondial.

Vă încredințăm că vom face totul, 
fără a precupeți nici un efort, pen
tru a transpune în viată tezele, 
orientările și indicațiile dumneavoas
tră, hotăririle recentei Plenare a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, astfel îneît întrea
ga activitate politico-educativă șl 
cultural-artistică să se ridice la înăl
țimea comandamentelor epocii noas
tre de adîncl, prefaceri revoluțio
nare.

Urmărind cu deosebit interes șl 
deplină satisfacție patriotică lucră
rile Plenarei Comitetului Central al 
Partidului, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru — se 
spune In telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. — 
dau glas sentimentelor lor da Înaltă 
gratitudine și vă adresează, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un fierbinte omagiu și aleasa lor 
prețuire pentru geniala capacitate 
organizatorică și politică cu care 
fundamentați șl promovați politica 
generală a partidului, pentru modul 
profund revoluționar In care ctitoriți 
prezentul și viitorul comunist al 
națiunii române. Ne facem o datorie 
de conștiință de a exprima mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
savant de renume mondial, cele mal 
alese sentimente de prețuire pentru 
contribuția deosebită la dezvoltarea 
științei, culturii șl învătămîntulul 
românesc, la ridicarea patriei pe 
noi trepte de progres șl civilizație.

Constituind un moment eu semni
ficații deosebite ipentru consolidarea 
Independenței șl suveranității na
ționale. lichidarea datoriei externe 
a țării demonstrează justețea poli
ticii partidului și statului nostru, 
superioritatea economiei socialiste 
românești de a-și asigura resursele 
proprii pentru dezvoltarea oontlnuă 
și rentabilizarea tuturor sectoarelor, 
de a se integra tot mal activ în 
circuitul economic mondial.

împreună cu Întregul nostru partid 
șl popor, noi, colectivul de studenți, 
cursant! și cadre didactice — se 
spune în telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL ACADEMIEI 
DE STUDII SOCIAL-POLITICE DE 
PE LINGĂ C.C. AL P.C.R. — am 
primit cu deosebită bucurie șl Înăl
țătoare mlndrie patriotică, cu 
profundă satisfacție știrea că Româ
nia socialistă a lichidat, la sflrșitul 
lunii martie, datoria externă.

Această realizare remarcabilă, de 
Importanță Istorică pentru poporul 
nostru, confirmă, prin argumente de 
necontestat, justețea politicii Parti
dului Comunist Român de edificare 
a socialismului In țara noastră, de 
aplicare creatoare a principiilor so
cialismului științific la condițiile 
României — In elaborarea șl în
făptuirea căreia aveți un rol decisiv 
—, forța creatoare a Întregului nos
tru popor, care, într-o unitate de 
monolit în jurul partidului, al dum
neavoastră, dă viață programelor de 
dezvoltare a țării, deschlzlnd per
spective luminoase pentru viitorul el.

în aceste momente de mare sa
tisfacție șl bucurie pentru întregul 
nostru partid *1 popor, noi, mllitanțil 
de partid din Academia de Studii 
Social-Polltice, vă adresăm cele mat 
alese sentimente de recunoștință șl 
prețuire și ne angajăm In fața dum
neavoastră, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a 
milita cu și mai multă hotărire pen
tru a -pregăti cadre de partid și de 
stat cu o înaltă conștiință revoluțio
nară, cu o temeinică pricepere orga
nizatorică, capabile să slujească fără 
preget Interesele supreme ale po
porului nostru, idealurile socialismu
lui șl păcii.

Animați de sentimente de profun
dă mlndrie patriotică, țăranii coo
peratori din agricultura siblană, 
alături de toți locuitorii județului, 
își exprimă deplina adeziune la 
magistralele Idei, teze șl orientări 
cuprinse în cuvîntarea rostită la 
recenta Plenară a Comitetului Cen
tral al P.C.R., document de o excep
țională importanță teoretică șl prac
tică. ce constituie pentru toți oa
menii muncii din patria noastră un 
amplu și mobilizator program de 
acțiune revoluționară pentru ridi
carea societății românești pe cele 
mai înalte culmi ale progresului șl 
civilizației, se spune In telegrama 
UNIUNII JUDEȚENE A COOPERA
TIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE SIBIU.

Viața a demonstrat din nou, cu 
tăria de netăgăduit a faptelor, jus
tețea politicii partidului nostru de 
dezvoltare Intensivă șl echilibrată 
a economiei naționale, întregul nos
tru popor salutind cu profundă sa
tisfacție încheierea plății datoriei 
externe, realizare de însemnătate 
istorică, care, așa cum ați subli
niat dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășa secretar general, 
este un rezultat strălucit al muncii 
poporului nostru sub înțeleaptă 
conducere a partidului, oe deschi
de perspective minunata dezvoltării 
pe mal departe a patriei noastre 
socialiste. Urmînd neabătut minu
natul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, țăranii cooperatori, 
alături de toți oamenii muncii din 
județul Sibiu, se angajează să acțio
neze cu fermitate pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, a sarcinilor și Indicațiilor 
formulate de dumneavoastră, mult 
Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R.

în aceste momente Istorice memo
rabile, cind ați făcut cunoscut tării 
și lumii că România și-a lichidat 
datoria externă — strălucită reali
zare ce se înscrie cu litere de aur 
în multimilenara și glorioasa cronică 
a patriei — ne exprimăm înalta pre

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adre
sate, de asemenea, telegrame de câtre organizații de partid, de masă și 
obștești, de colective de oameni ai muncii din industrie, construcții, 
transporturi, unități agricole de stat și cooperatiste, institute de cercetare 
și proiectare, instituții din domeniile științei, invâțămintului, culturii și 
artei, ocrotirii sănătății, unități militare.

Semnatarii telegramelor dau glas sentimentelor de profundă stimă 
și dragoste față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot inflăcârat și 
strălucit ctitor de țară nouă, care a făcut din devenirea socialistă și co
munistă a României, din ridicarea nivelului de trai material și spiritual 
al poporului țelul suprem al pilduitoarei sale vieți și activități revolu
ționare.

In telegrame se relevă profunda mlndrie patriotică față de marile 
înfăptuiri ale României socialiste, intre care la loc de frunte se inscrie 
achitarea datoriei externe, aceasta constituind o victorie deosebită a po
porului român, o dovadă elocventă a forței și vitalității economiei noastre 
naționale, a justeței politicii înțelepte a partidului și statului nostru, fapt 
ce deschide noi perspective pentru infăptuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate ți de inaintare a pa
triei spre comunism.

Este exprimată, In același timp, in numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, deplina aprobare a strălucitelor idei, teze ți concepte 
cuprinse in magistrala cuvintare a conducătorului partidului ți statului 
nostru la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., document de insemnâtate 
istorică pentru jalonarea direcțiilor de înfăptuire a amplului proces al 
edificării societății socialiste ți comuniste pe pămlntul românesc.

Și cu acest prilej, este adus un cald ți respectuos omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului ți statului nostru, savant 
de largă recunoaștere internațională, pentru deosebita contribuție la 
elaborarea ți transpunerea in viață a planurilor ți programelor de dezvol
tare multilaterală a patriei, la înflorirea Invâțămintului, științei și culturii 
românești.

Sint exprimate vil mulțumiri țl profunda recunoștință secretarului 
general al partidului, președintele Republicii, din inițiativa căruia au 
fost adoptate măsurile privind anularea unor datorii ale cooperativelor 
agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste, măsuri 
ce reflectă grija deosebită a partidului și statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, 
pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de viață al țărănimii coo
peratiste.

Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării - se subliniază In 
telegrame - se angajează să acționeze cu înaltă răspundere revolu
ționară pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan ce le revin in 
acest an și pe întregul cincinal, să înfăptuiască neabătut mărețele 
obiective de dezvoltare intensivă, economico-socială a patriei, intim- 
pinind astfel cu noi și tot mai mari succese a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă ți antiimperialistă 
și Congresul al XIV-lea al partidului.

țuire față de dumneavoastră. Ilustru 
strateg cu o viziune novator-științl- 
fică. care ați proiectat coordonatele 
progresului economloo-social al ță
rii, căile concrete de edificare a 
unei economii moderne și eficiente, 
ați- asigurat întărirea suveranității 
și independenței patriei tși creșterea 
fără precedent a prestigiului ei in 
lume — se spune în telegrama CON
SILIULUI DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI COMERȚULUI EXTE
RIOR ȘI COOPERĂRII ECONOMI
CE INTERNAȚIONALE.

Noi, cei ce lucrăm în comerțul ex
terior — beneficiind de orientările 
și indicațiile dumneavoastră deose
bit de prețioase —, Considerăm o 
datorie de onoare să răspundem în- 
suflețitoarelor îndemnuri și încrede
rii ce ne este acordată, cu angaja
mentul nostru solemn de a munci 
fără preget, în spirit revoluționar si 
într-o deplină mobilizare, pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor ca 
ne revin.

în telegrama MINISTERULUI 
MUNCII se arată : Asemenea între
gului nostru popor, lucrătorii Mi
nisterului Mundi. In frunte cu co
muniștii, au primit cu inimile 
înflăcărate de entuziasm șl nestăvi
lită bucurie cuvlntul de deschidere 
rostit de dumneavoastră. mult 
stimate și Iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, de la 
înalta tribună a Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, prin care întregul partid șl 
popor au luat cunoștință că. la sflr
șltul lunii martie. România a plătit 
complet datoria externă. Aceasta 
demonstrează cu tărie progresul În
registrat de tara noastră, rezultatele 
remarcabile ale poporului român În 
opera de construire economico-so
clală, In realizarea cu succes a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate șl de înaintare spre comunism.

Folosim șt acest prilej pentru • 
exprima sentimentele noastre de 
deosebită considerație șl stimă pen
tru tovarășa Elena Ceaușescu, om 
de știință șl savant de renume mon
dial. activist de seamă al partidului 
și statului nostru, pentru contribuția 
pe care o aduce, alături de dum
neavoastră, la dezvoltarea econo
mico-soclală a patriei noastre si 
afirmarea științei si Învățămîntului 
românesc pe plan internațional.

Membrii cooperatori, toți cel c* 
trăiesc și muncesc în localitatea 
noastră cu străvechi tradiții istori
ce — se spune în telegrama C.A.P. 
BRÎNCOVENI, județul Olt — dau 
o înaltă apreciere profundului 
umanism, dragostei și încrederii ce 
le acordați permanent oamenilor, 
grij ÎL sprijinului șl activității sta
tornice pe care o desfășurațl ca 
unitățile agricole, satele noastre să 
fie tot mai bogate, mal frumoase si 
moderne.

Am luat cunoștință cu satisfac
ție că. la propunerea dumneavoastră, 
s-a hotărit anularea unor da
torii ale cooperativelor agricole de 
producție și asociațiilor interco
operatiste. Această măsură, ce 
poartă o profundă încărcătură uma
nistă, reprezintă o expresie grăitoare 
a grijii permanente și sprijinului pu
ternic acordate de conducerea parti
dului, de dumneavoastră personal, 
mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general, sporirii producții
lor și eficientei întregii activități 
din agricultură.

Vă raportăm că. pe baza orientă
rilor șl indicațiilor formulate de 
dumneavoastră, la nivelul unității 
noastre ne-am stabilit un program 
complex care vizează toate laturile 
producției și ale pregătirii oamenilor, 
obiective concrete, menite să con
ducă efectiv la creșterea eficientei 
economice, aplicarea mal fermă a 
principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunil, la sporirea producției 
agricole șl a veniturilor bănești, la 
acoperirea, pe această cale, a chel
tuielilor și obținerea de beneficii.

Mulțumindu-vă cu toată căldura 
inimilor pentru noile măsuri luate 
în vederea sporirii producției și e- 
ficienței întregii activități din a- 
gricultură, ne angajăm solemn că 
vom face totul, neprecupetind nici 
un efort, pentru ca în acest an să 
obținem rezultate superioare tu
turor celor de pînă acum.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
Pe întreg cuprinsul țării

REMARCABILE FAPTE DE MUNCĂ

70 DE ANI DE IA CREAREA PARTIDULUI

Zile și decade de pro- 
duc.tii-record. Ștafete pre
luate din mers. Gîndurl 
îndrăznețe dăltuite în fap
te. Fapte adunate buchet 
într-un bogat raport mun
citoresc, în , întâmpinarea 
zilei de 1 Mpi.

Numeroase secvențe ale 
muncii, in înlănțuirea lor 
firească, alcătuiesc ritmul 
unei susținute activități 
creatoare, desfășurate în 
aceste zile în întregul cu
prins a! Județului Alba. 
Din Țara Moților pînă la 
Tîrnave. pe firul Mureșu
lui. pe Valea Sebeșului, 
care leagă în salbă cele 
patru hidrocentrale de la 
Gîlceag, Sugag. Săsciori și 
Petrești.

Noroc bun. mineri aî 
Apusenilor ! La Baia de 
Arieș, unul dintre viitoa
rele centre urbane ale ju
dețului. la întreprinderea 
Minieră, realizările zilnice 
se situează la cotele supe
rioare ale întrecerii pen
tru ..Diamantul de Arieș". 
în anul 1988, trofeul a 
fost cucerit de brigada 
condusă de Aurel Drăgoi. 
Acum. întrecerea este mai 
dîrză. Mai multe brigăzi 
raportează zilnic cantități 
suplimentare de minereu
extras. Cine va cîștiga ?

— Greu de spus, ne 
mărturisește tovarășul Au
rel Mocanu, secretarul 
comitetului de partid al
întreprinderii. Numărul 
brigăzilor fruntașe a 
crescut.

— Cine sînt cei din 
frunte ?

— Ortacii din brigada 
lui Teodor Boca au reali
zări de 105,5 la sută. Dar 
cei din brigada lui Con
stantin Vale au 106.5 la 
sută. Iată insă că brigada 
lui Marin Tuhut rapor
tează realizări de 108,2 la 
sută fată de plan. Rezul
tate foarte bune, mult su
perioare planului. înscriu 
zilnic și brigăzile conduse 
de Viorel Pleșa, Costin 
Andrișel. Dumitru Cioro-

par. Gheorghe Cosma. Va 
ciștiga, desigur, brigada 
cea mai bună. Acum însă 
întrecerea se soldează cu 
însemnate cantități de mi
nereuri complexe, extrase 
din subteran și livrate uni
tăților prelucrătoare.

Realizările minerilor îl 
stimulează si pe chimiștii 
din Ocna Mureș. La Com
binatul de Produse Sodi
ce obținerea unor para
metri superiori în func
tionarea instalațiilor se 
concretizează în impor-

Combinatul da Produse 
Sodice din Ocna Mureș 
și-a asumat și în acest an 
sarcini deosebite la export. 
Sînt livrata produse unor 
țări de pe diverse meri
diane ale lumii.

— Pînă acum — ne in
formează interlocutorul — 
planul la export a fost 
realizat în proporție de 
105 la sută.

Spor la muncă I Aștep
tăm în continuare noi 
vești bune.

Pe firul Mureșului, da

prii, asigură o productivi
tate superioară și o redu
cere a consumului de 
combustibil cu 30 ia sută, 
în cinstea zilei de 1 Mai 
vom începe construcția 
celui de-al doilea cuptor de 
acest fel. Caracteristic co
lectivului nostru este per
severenta.

Și competenta. Și capa
citatea de creație a spe
cialiștilor și muncitorilor.
în calitatea lor de produ-
cători, proprietari 8Î be-
neficiari.

Vești bune și de la hi-
droenergeticienii de pe

HARGHITA : Producție suplimentară cu consumuri 
reduse

ALBA.

VETRE ALE HĂRNICIEI
tante cantitătî de produc
ție fizică suplimentară. în 
același timp, se asigură 
produselor o calitate supe
rioară și eficiență sporită. 
Cantităților de< produse 
realizate suplimentar de la 
începutul anului — 760
tone sodă calcinată. 390 
tone sodă caustică, 540 
tone bicarbonat de sodiu. 
30 tone săruri de magneziu 
— li se adaugă zilnic noi 
sporuri.

— Ce depășiri ati obți
nut ieri la producția fizi
că ? — l-am întrebat pe 
maistrul Nicolae Copîn- 
dean, președintele consi
liului oamenilor muncii al 
combinatului.

— Vă rog să notat! : 15 
tone sodă calcinată. 10 
tone sodă caustică. 5 tone 
bicarbonat de sodiu. O 
precizare cred că se im
pune : aceste produse au 
fost obținute prin depăși
rea productivității muncii, 
datorită randamentelor su
perioare Înregistrate în 
functionarea instalațiilor, 
competentei și răspunderii 
cu care se muncește.

la Ocna Mureș la Alba 
Iulîa. Itinerar ăl hărniciei. 
Ștafeta este preluată de 
colectivul, de trei ori ..Erou 
al Muncii Socialiste", de la 
întreprinderea „Porțela
nul". Aici însă nu vom 
consemna depășirea sub
stanțială a planului, a ex
portului. creșterea pon
derii produselor de calita
tea I sau gradul ridicat 
de Înnoire a producției. 
Un alt eveniment specta
culos retine atentia : reali
zarea in aceste zile pre
mergătoare sărbătorii mun
cii de la 1 Mai a prime
lor produse arse în... pri
mul cuptor din tară de ar
dere rapidă a masei de 
porțelan. Un succes de 
prestigiu al specialiștilor 
unității, despre care tova
rășa Elena Covaciu. direc
toarea întreprinderii, ne 
spune :

— Este firesc să ne mîn- 
drim cu această realizare, 
înscrisă in programul de 
modernizare. Un asemenea 
utilaj, deocamdată unicat 
în tară, conceput și reali
zat de noi, cu forte pro

Valea Sebeșului. Valea 
Frumoasei. Si a Luminii. 
La Gîlceag și Sugag. la 
Săsciori și Petrești. în fata 
pupitrelor de comandă — 
veghe continuă. Debitele de 
apă sînt utilizate cu ma
ximă eficiență. Cum ? Asi- 
gurîndu-se la fiecare din
tre cele patru hidrocen
trale întreținerea cores
punzătoare a hidroagrega- 
telor actionîndu-se cu 
spirit de disciplină și 
competență. Cu alte cu
vinte. fiind mereu la da
torie. Astfel, ei au reușit 
să raporteze pînă , în pre
zent, furnizarea în siste
mul energetic national, 
peste plan, a 5 286 000 kWh 
energie electrică. în cen
tralele subterane, efortu
rile hidroenergeticienilor 
strălucesc în lumina fap
telor.

Pretutindeni în județul 
Alba, ca în întreaga tară, 
se muncește cu rîvnă și 
cu spor. Rezultate deose
bite raportează șî meta- 
lurgistii aiudeni. si con
strictorii de mașini din 
Cugir, și cei ce muncesc 
în alte vetre ale muncii 
și hărniciei. Cu toții sînt 
hotărîți să acționeze făta 
preget pentru îndeplinirea 
planului, pentru progresul 
patriei și continua ei în
florire.

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scînteii*

Hotărîti să transpună în fapte 
de muncă îndemnurile adresate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, de a 
obține noi și însemnate succese în 
activitatea economică din acest 
an, oamenii muncii din industria 
județului Harghita acționează cu 
perseverentă pentru a lntîmoina 
ziua de 1 Mai cu rezultate dintre 
cele mai bune. Astfel, o dată cu 
îndeplinirea si depășirea sarcinilor 
de plan la productia-marfă indus
trială pe primul trimestru al anu
lui. s-au realizat suplimentar, de la 
începutul anului si pînă în prezent.

3 625 tone pirită. 40 tone cupru în 
concentrate, tractoare. cherestea, 
prefabricate din beton armat tri
cotaje si altele. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de colec
tivele de muncă ale întreprinderii 
Miniere Bălan. întreprinderii Mi
niere Harghita. întreprinderii de 
Tractoare din Miercurea-Ciuc, în
treprinderii Forestiere de Exploa
tare si Transport Harghita. Com
binatului de Exploatare și Prelu
crare a Lemnului din Toplița. 
(Nicolae Șandru).

OLTENIȚA : Constructorii se grăbesc
Pe șantierul nodului hidrotehnic 

nr. 1 Oltenița al viitorului canal 
Dunăre—București s-au turnat 
jumătate din cele 128 coloane pen
tru cheul de acostare al ecluzei 
din portul amonte. Colectivul An
treprizei Construcții Hidrotehnice 
desfășoară, în această perioadă

premergătoare zilei de 1 Mai, o 
activitate intensă, realizînd peste 
45 000 mc umpluturi, 60 000 mc 
excavați! din albia Argeșului și 
alte lucrări la diguri, protecții Pe 
taluze. Constructorii au finalizat, 
de asemenea, execuția sistemului 
de drenare a apei de infiltrații.

turnarea betoanelor de protecție a 
rocii de fundație și a început 
turnarea betoanelor de rezistență 
în zona de racord amonte. Tot
odată, a fost terminată turnarea 
betoanelor de rezistență în corpul 
barajului, iar Ia hidrocentrala de 
pe Argeș se execută lucrările de 
armare a bazinului. (Agerpres).

MUREȘ : Exportul -
în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 

colectivele de oameni ai muncii din 
numeroase întreprinderi industriale 
și unități economice din județul 
Mureș înscriu noi și importante 
fapte de muncă în cronica între
cerii socialiste. Astfel, ca rezultat 
al realizării ritmice și în condiții 
de înaltă calitate a contractelor 
încheiate cu partenerii externi, 
asimilării în fabricație a unor pro
duse ale tehnicii de vîrf și în
cheierii, la cererea unor parteneri, 
de noi comenzi de produse, oa
menii muncii din 25 unități econo-

SĂLAJ : Sâptâmîni-
Prin mai buna organizare și des

fășurare a proceselor de producție, 
sub îndrumarea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii, 
colectivele din mai multe unități 
industriale ale județului Sălaj ob
țin noi și semnificative realizări 
cu care întîmpină ziua de 1 Mai. 
Ca urmare a organizării unor zile 
și săptămîni-record. planul la pro
ducția fizică a fost realizat și de
pășit de la începutul anului și pină 
în prezent cu 16 620 tone cărbune,

ARGEȘ : Realizări
în cadrul Trustului de Foraj-Ex- 

tractie din Pitești, care își desfă
șoară activitatea în cinci județe, 
au fost racordate la circuitul pro
ductiv, în perioada care a trecut 
din acest an, 26 noi sonde, unele 
dintre ele avînd o producție su
perioară de țiței. Totodată, prin 
intensificarea lucrărilor de repara
ții capitale la sondele inactive, nu
mărul acestora a scăzut. în bilan
țul activității din primul trimestru 
al anului și în întrecerea ce se 
desfășoară în' cinstea zilei de 1 
Mai au fost înscrise și alte succese

îndeplinit exemplar
mice mureșene raportează îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan Ia export, în perioada care a 
trecut din acest an. Aceste colecti
ve muncitorești, în rîndul cărora 
se numără cele de la Combinatul 
Chimic „Azomureș" și „Electromu- 
reș" din Tîrgu Mureș. întreprin
derea de Geamuri din Tîrnăveni, 
întreprinderea de Mătase din Si
ghișoara și altele, au livrat la ex
port în perioada menționată, în 
plus față de planul la zi, produse 
în valoare de peste 50 milioane lei. 
(Gheorghe Giurgiu).

îcord în producție
12 000 MWh energie electrică, 1 570 
tone otel brut. 31 660 armături din 
oțel, 51 000 mp produse hidroizola- 
toare bitumate, importante canti
tăți de fire de bumbac, țesături 
din in și altele. Cele mai reprezen
tative depășiri la producția fizică 
înregistrează întreprinderea Minie
ră Sălaj-Sărmășag, întreprinderea 
de Armături .Industriale din Fontă 
și Otel și întreprinderea Electro- 
centrale din Zalău, întreprinderea 
de Materiale Izolatoare Șimleu 
Silvaniei. (Eugen Teglaș).

ale petroliștilor
de seamă : o producție suplimenta
ră de gaze de 70 milioane metri cubi 
și 2 000 tone de gazolină. Sînt su
perioare realizărilor pe anul trecut 
și cantitățile de țiței obținute pînă 
în prezent. Schela de Extracție 
Moșoaia oferind in acest sens un 
bun exemplu în realizarea zilnică 
a planului și recuperarea restante
lor. Prin aplicarea stăruitoare a 
măsurilor din planul de organizare 
și modernizare a producției, indi
cele de productivitate a muncii a 
înregistrat și el o creștere de două 
procente. (Gheorghe Cirstea).

COMUNIST DIN IUGOSLAVIA
Tovarășului STIPE ȘUVAR

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Stimate tovarășe Șuvar,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a făuririi Partidului Comunist din 

Iugoslavia în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al tuturor membrilor partidului nostru șl al meu personal, vă adresez dum
neavoastră. Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
tuturor comuniștilor și popoarelor Iugoslaviei prietene cele mal sincere feli
citări și un cald salut tovărășesc.

Făurirea Partidului Comunist din Iugoslavia reprezintă un eveniment de 
mare importantă tn Istoria mișcării revoluționare din Iugoslavia. Partidul 
Comunist din Iugoslavia a condus lupta eroică a popoarelor Iugoslave pentru 
eliberare națională și socială, al cărei triumf a dus la eliberarea țării, des- 
chizlnd calea edificării noii orinduiri sociale. Realizările remarcabile obținute 
tn anii construcției socialiste, transformările profunde in viața socială și 
economică a țării constituie temelia trainică a acțiunii ferme a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia de înfăptuire cu succes a obiectivelor socialismului 
In patria dumneavoastră, pentru progresul și bunăstarea popoarelor iugoslave 
prietene.

îmi exprim încrederea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român șl Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia se vor dezvolta și în continuare. în spiritul înțelegerilor la nivel înalt, 
spre binele și în interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei socialismului 
și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Eveniment de însemnătate 
istorică în viața 

popoarelor iugoslave

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

STEAUA ȘI-A RECONFIRMAT CLASA
Ieri, la Izmir, după scorul de 1-1, echipa noastră

campioană s-a calificat în finala
IZMIR (prin telefon). Optimismul 

manifestat în avancronica noastră 
publicată ieri s-a dovedit profund 
întemeiat ; nu atît pe scorul de 4—0 
(din prima manșă), cit pe valoarea 
internațională, evident superioară, a 
echipei noastre campioane față de 
formația Galatasaray, care — cum 
spunea cu o zi înainte și observato
rul U.E.F.A. — „să se mulțumească 
și să fie mîndră pentru că a ajuna 
pînă în faza semifinalelor".

Aveau să recunoască aceasta, în 
primul rind, ziariștii turci la masa 
presei (care, încă de la pauză, ne 
felicitau), apoi, spre sfîrșitul medu
lui, fanaticii suporteri veniți de la 
Istanbul( care aplaudau pe steliști) 
și, după final, chiar jucătorii gazdă 
(care îi îmbrățișau pe ai noștri, urîn- 
du-le succes pentru finala de la 
Barcelona).

înaintea începerii partidei ambele 
echipe și Întreg stadionul au păstrat 
un moment de reculegere In memo
ria victimelor de la meciul disputat 
zilele trecute la Sheffield, Anglia.

Jocul a avut tret mari perioade 
distincte, fiecare cu caracteristicile 
și urmările ei :

în primele 30 de minute, fotbaliș
tii de la Galatasaray — dornici să 
forțeze imposibilul șl incitați de 
40 000 de suporteri care întrețineau 
un vacarm cum rar am putut auzi 
— au jucat la intimidare, lovind pe 
jucătorii noștri și cînd aveau șl cînd 
nu aveau mingea, atacind furibund, 
în valuri după valuri. Fotbaliștii 
noștri, care au mai trecut cu bine 
prin asemenea momente șl pe alte 
terenuri ale Europei, nu s-au pier
dut cu firea ; în frunte cu Bumbescu 
și Iovan s-au grupat în faza de 
apărare și s-au desfăcut apoi în e- 
vantai pe contraatac, astfel că situa
țiile favorabile au alternat de la o 
poartă la alta, în mod echitabil, dar 
fără a fi prea periculoase. în minu
tul 28 insă, portarul Simovici dega
jează mingea in... ceafa lui Pițurcă 
(ce se Îndrepta spre terenul său) șl 
aceasta ricoșează în plasă. Gol va
labil, dar nu este de acord și arbi
trul englez Keith Hackett (care, în 
rest, avea să conducă excelent) ; 
surprins el Însuși de fază, pentru 
că fusese șl el cu spatele și neajutat 
de colegul său de tușe, fluieră lovi
tură liberă.

Din acest moment Începe un ultim

sfert de oră In care furia gazdelor 
se mai potolește, iar steliștii încep 
să iasă la joc cu mai mult curaj. 
După clteva ocazii de gol înregis
trate la fiecare poartă, în minutul 
38, Prekazi execută o lovitură li
beră în bară, mingea revine la 
Cilneyt șl acesta înscrie. Dar nu 
trece nici un minut și Steaua ega
lează cu promptitudine, Ilie Dumi
trescu sancțlonînd o greșeală colec
tivă a apărării adverse. Deci 1—1.

Repriza a doua avea să fia în în
tregime un vals pentru calificare. 
Gazdele, întelegînd definitiv că’ nu 
mai au nici o șansă, ies la joc, dar 
se sting treptat, pe de o parte 
pentru că au In formație nu mai 
puțin de șase jucători trecuți de 30 
de ani, iar, pe de altă parte, pentru 
că Steaua evoluează cu multă sigu
ranță, organlzlndu-și bine jocul și 
atacind adeseori periculos. Bineîn
țeles, carnetele de reporter consem
nează ocazii clare din acelea In care 
vezi mingea In plasă, dar scorul nu 
mal poate fl modificat. Tot ce se 
mal realizează In această perioadă 
este evidențierea unor valori ca 
Hagl, Dan Petrescu, Ilie Dumitres
cu, Prekazi și K. Savaș șl siguranța 
celor doi portari — Lung și Simo
vici, care își domină careurile cu 
autoritate. La sfîrșitul partidei, pri
mim felicitări și de la confrații ve- 
nlți din alte țări : David Messina 
(„Gazetta dello Sport" — Italia) și 
Erich Bilderman („L’Equipe" — 
Franța) care, lăudînd jocul inteli
gent și de înaltă valoare tehnico- 
tactică al Stelei, ne mal asigură o 
dată că golul din minutul 28 fusese 
valabil.

La cabine, jucătorii noștri erau, 
desigur, satisfăcuti. Antrenorul An- 
ghel Iordănescu declara ziariștilor 
că această calificare a fost normală 
dar nu ușoară, că mulțumește deo
potrivă tuturor jucătorilor pentru 
fidelitatea cu care au transpus în 
teren desenul taotic pregătit îm
preună la cabine ; mulțumește, de 
asemenea, conducerii clubului, tu
turor celor care au asigurat con
diții pentru pregătirea echipei in 
vederea susținerii acestei semifi
nale. Căpitanul echipei, Tudorel 
Stoica, puțin necăjit pentru micul 
accident care l-a determinat să pă
răsească terenul Înainte de final, își 
declara fericirea că el, absentul de

„C. C. E.“
la Sevilla, va fi prezent în marea 
finală de la Barcelona. Pe de altă 
parte,, tînărul Ilie Dumitrescu, evi
dențiat și în meciul de azi. marcator 
și in meciul de azi, cu un ochi 
pltnge de bucurie, cu celălalt plînge 
de necaz că o greșeală copilărească 
i-a adus al doilea cartonaș galben 
și va vedea finala doar din tribună.

în autocar, spre hotel, Marius Lă
cătuș — care in aceste zile a fost 
colegul nostru, al ziariștilor, el ne- 
avind drept de joc — aprecia că bă
ieții au jucat exact cum se aștepta 
și ne atrăgea atenția că el, incă din 
cursul dimineții, ne pronosticase re
zultatul de 1—1. La hotel, în hol, 
ziariștii turci erau abătuți, darne-au 
spus că rezultatul este normal. Sîn- 
tem de acord cu ei, acum, și nu am 
fost deloc de acord cu ei cînd în zia
rele apărute azi dăduseră titluri de 
genul acesta : „Cinci... cinci... cinci" 
sau „Acest tur noi il vom ciștiga...". 
Numai ziaristul de la publicația 
„GUneș" („Dimineața") a avut drep
tate cind dăduse titlul : „O să ve
dem..."

într-un asemenea moment, se cu
vine să notăm cu majuscule numele 
tuturor celor 13 jucători care au 
îmbrăcat tricourile Stelei în această 
zi, in care campioana României și-a 
onorat din nou înaltul ei prestigiu 
fotbalistic : Lung, Dan Petrescu, Un- 
gureanu, Bumbescu, Stoica, Iovan, 
Balint, Dumitrescu, Pițurcă, Hagi, 
Rotariu plus Minea și Negrău. Cali- 
fieîndu-se pentru a doua oară în fi
nala „Cupei campionilor europeni"
— după ce a mai reușit această is
pravă și în anul 1986, cînd a și ciș- 
tlgat de-altfel prestigiosul trofeu — 
Steaua București nu a surprins pe 
nimeni. O va face, sperăm, in finala 
de la 24 mai de la Barcelona. Pentru 
acum felicitări, Steaua ! Pentru a- 
tunci, spor în pregătiri și mult 
succes. Steaua 1

Gheorghe MITROI
în cealaltă semifinală, A. C. Milan 

a învins pe Real Madrid cu scorul 
de 5—0 (3—0), califieîndu-se In finala 
de la Barcelona. în „Cupa cupelor", 
finaliste sînt Sampdoria și F. C. 
Barcelona, Iar In „Cupa U.E.F.A."
— A. C. Napoll și V. F. B. Stuttgart.

GIMNASTICA. Proba masculină 
din cadrul concursului internațional 
de gimnastică de la Bratislava a 
revenit sportivului român Grigore 
Cătănoiu, clasat pe primul loc la 
individual compus cu 55,75 puncte, 
urmat de Sylvester Csolany (Unga
ria) 55,35 puncte.

ȘAH. Cu două runde înainte de 
încheierea turneului de șah de la 
Barcelona, contînd pentru „Cupa 
Mondială", in clasament se menți
ne lider marele maestru iugoslav 
Liubojevici, cu \I0,5 puncte, urmat 
de Kasparov (U.R.S.S.) 9 puncte, 
Korcinoi (Elveția), Hiibner (R.F.G.), 
Short (Anglia), Salov (U.R.S.S.) — 
8,5 puncte fiecare etc.

în runda a 15-a Liubojevici a 
cîștigat la Hjartarson, Salov l-a în
vins pe Seirawan, Beliavski a pier
dut la Korcinoi, în timp ce parti
dele Nikolici — Ribli, Nogueiras — 
Kasparov. Speelman — Hiibner s-au 
încheiat remiză. Liubojevici mai are 
de jucat o singură partidă, cu Short, 
în ultima rundă urmind să fie liber. 
Campionul mondial Kasparov mai 
are de disputat două partide cu 
Illeskas și Spasski.

FOTBAL. Intr-un interviu acor
dat la Ziirich, un purtător de cuvint 
al Uniunii Europene de Fotbal a 
declarat că decizia privind reinte
grarea echipelor engleze în cupele 
continentale nu va fi modificată ca 
urmare a incidentelor de pe sta
dionul din Sheffield. Dar, a preci
zat acesta, oficialitățile britanice și 
Federația engleză de fotbal vor tre
bui să dovedească prin măsuri con
crete că se acționează în mod se
rios pentru combaterea violenței pe 
terenurile de fotbal și pentru asi
gurarea securității spectatorilor. In 
viitorul apropiat, președintele 
U.E.F.A., J. Georges, va efectua 
o vizită în Anglia.

Șr4
Meciul dintre echipele Liverpool 

și Nottingham Forest, contind pen
tru semifinalele „Cupei Angliei" ia 
fotbal a fost programat la 7 mai la 
Manchester. Finala „Cupei Angliei" 
(pentru care echipa Everton este ca
lificată) va avea loc la 20 mai pe 
stadionul Wembley din Londra.

HOCHEI. Meciurile disputate în 
ziua a treia a campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa A) 
ce se desfășoară in Suedia s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Suedia — R.F. Germania 3—3 (1—1, 
2—0. 0—2) ; Cehoslovacia — Polonia 
15—0 (4—0, 8—0, 3—0) ; U.R.S.S. — 
Finlanda 4—1 (1—1, 0—0, 3—0) ; Ca
nada — S.U.A. 8—2 (2—2, 3—0, 3—0).

ATLETISM. Atletul etiopian Abe- 
be Mekkonen a terminat învingător 
în concursul internațional de mara
ton de la Boston, fiind cronometrat 
pe distanta de 42,195 km cu timpul 
de 2h 09’06’’.

TURNU MĂGURELE: 
O nouă capacitate 

de producție
La întreprinderea de Mașini 

Electrice din municipiul Turnu 
Măgurele a fost pusă în func
țiune o nouă capacitate de pro
ducție cuprinsă în programul de 
dezvoltare si modernizare a 
acestei unltăti. Pe noile linii 
tehnologice se vor fabrica mo
toare electrice de joasă si înaltă 
tensiune destinate unor unltăti 
din industriile energetică, mi
nieră. siderurgică si pentru ma
teriale de construcții. (Stan 
Ștefan).

t V
19,00 Telejurnal
19.25 Agricultura — programe prioritare
19.45 Din cronica luptei patriotice, re

voluționare • Forța unității de 
acțiune a clasei muncitoare — do
cumentar (color)

Mi,05 Laureați a! Festivalului național 
„Clntarea României" • Satul șl 
orașul in cintec șl versuri (color)

50.25 Tribuna experienței Înaintate 
(color)

20.45 Film artistic In serial (color). „Cl- 
prian Porumbescu". Producție a 
Studioului cinematografic Bucu
rești. Cu : Vlad Rădescu, Tamara 
Crețulescu, Emanoll Petruț, Emilia 
Dobrin, Sebastian Papalanl, Dan 
lonescu, Clody Bertoia, Dina 
Cocea, Ioana Bulcă, Toma Cara- 
glu, Aurel Tudose. Amza Pellea, 
Emil Coșeru, lude Darie, Carmen- 
Marla Strujac, Constantin Rauțchi. 
Scenariul șl regla : Gheorghe VI- 
tanidis. Prima parte

21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 20 aprilie, ora 20 — 23 aprilie, ora 
20. In țara : Vremea va fi relativ caldă, 
Îndeosebi în primele zile. Cerul va fi 
variabil la început, apoi va fi mai mult 
noros. Vor cădea ploi, ce vor avea și 
caracter de aversă. Izolat, la început, 
îndeosebi în zonele de deal și de mun
te. Apoi, In ultima zi, vor cădea ploi 
pe arii relativ extinse in sud-vestul, 
vestul șl centrul țârii și izolate în rest. 
Vlntul va sufla slab pină la moderat, cu 
Intensificări în estul țării și zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 șl 12 grade, Izolat mai 
coborîte in depresiuni, iar maximele 
vor oscila Intre 14 și 24 de grade, mai 
ridicate la început în sud. Pe alocuri, 
ceață slabă, dimineața. In București : 
Vremea va fl relativ caldă, îndeosebi 
Ia începutul intervalului. Cerul va fl 
variabil, condiții de averse de ploaie 
după-amiezele. Vint slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între 8 și 11 grade, iar cele 
maxime intre 20 și 23 de grade.

Se împlinesc, astăzi, șapte decenii 
de la crearea Partidului Comunist 
din Iugoslavia — în prezent Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia —, 
eveniment de însemnătate istorică 
în lupta îndelungată a oamenilor 
muncii, a maselor populare din a- 
ceastă țară împotriva exploatării și 
asupririi, pentru un viitor mai bun. 
De-a lungul bogatei sale istorii, 
partidul comuniștilor iugoslavi și-a 
îndeplinit cu cinste rolul de avan
gardă a proletariatului, a apărat și 
promovat neabătut interesele clasei 
muncitoare și ale popoarelor iugo
slave, cauza eliberării naționale și 
sociale, a independenței tării, idea
lurile socialismului și păcii.

Partidul comuniștilor iugoslavi a 
apărut în condițiile specifice ale 
avîntului revoluționar de la sfîrșitul 
primului război mondial, ca expresie 
a voinței de dreptate și progres a 
clasei muncitoare, a popoarelor din 
noul stat iugoslav, creat la l de
cembrie 1918. în urma prăbușirii im
periului habsburgic. La congresul 
ce s-a desfășurat la Belgrad în zilele 
de 20—23 aprilie 1919, reprezentanții 
partidelor social-democrate. ai or
ganizațiilor revoluționare din diferi
te părți componente ale noului stat 
au hotărît crearea Partidului Mun
citoresc Socialist din Iugoslavia (al 
comuniștilor) care, consacrînd unifi
carea mișcării muncitorești din tară, 
la cel de-al II-lea congres al său, 
din iunie 1920, a căpătat denumirea 
de Partidul Comunist din Iugoslavia.

Stirnind ura forțelor reacționare și 
fiind nevoit să acționeze în condițiile 
vitrege ale ilegalității, cînd mulți 
comuniști au fost condamnați la ani 
grei de temniță, maltratați sau uciși 
mișelește, P.C.I. a străbătut un lung 
proces de maturizare ideologică și 
politică, de depășire a luptelor frac- 
ționiste, a militat pentru soluționa
rea problemelor sociale în interesul 
maselor, s-a afirmat ca forța cea 
mai combativă a mișcării democra
tice și progresiste din tară- Prin 
activitatea politică și ideologică pe 
care a desfășurat-o, a stimulat re
zistenta împotriva regimului reacțio
nar aflat la putere, formînd în jurul 
său o mișcare democrat-revoluționa- 
râ antifascistă din ce în ce mai 
largă.

Acțlonînd pentru consolidarea in
ternă, partidul a susținut, in același 
timp, o luptă complexă în vederea 
Înlăturării pericolului dizolvării sale 
ca urmare a cunoscutelor practici 
dăunătoare din cadrul Cominternu- 
lui. în acest sens, o însemnătate 
deosebită a avut reuniunea conduce
rii provizorii a partidului, desfășu
rată în martie 1939, la Bohinska 
Bistrița, cind funcția de secretar 
general al Comitetului Central a 
fost încredințată lui losip Broz Tito 
— alegere confirmată ulterior de 
Conferința P.C. din Iugoslavia. în 
această perioadă, noua conducere a 
consolidat legăturile cu organizațiile 
de partid din întreaga țară, cu 
masele largi, a trecut la Înfăptuirea 
unui nou program politic care 
pornea, în primul rind, de la con
dițiile și cerințele luptei clasei mun
citoare și popoarelor din Iugoslavia.

Un rol de Însemnătate istorică a 
avut P.C. din Iugoslavia in anii grei 
de luptă împotriva ocupației fasciste, 
cînd comuniștii, string uniți, au 
ridicat steagul rezistenței naționale, 
au mobilizat masele muncitoare de 
la orașe și sate in războiul victorios 
de eliberare națională și pentru În
făptuirea revoluției socialiste. Po
trivit platformei elaborate de partid 
privind lupta împotriva cotropitori
lor, pentru eliberarea tării și trans
formarea revoluționară a societății, 
paralel cu acțiunile armate, care au 
dat grele lovituri mașinii de război 
naziste, au fost create organe ale 
poporului înarmat, comitete popu
lare de eliberare. Această luptă ero
ică. urmărită cu caldă simpatie de 
forțele progresiste, antihitleriste din 
întreaga lume, s-a înscris ca o con
tribuție de seamă la victoria popoa
relor asupra fascismului. Prin ho- 
tăririle istorice de la Iaițe, din 1943, 
ale Comitetului Antifascist de Elibe
rare Națională, a fost proclamată in
staurarea puterii populare, marclnd 
nașterea Iugoslaviei noi. Victoria 
asupra cotropitorilor fasciști a mar
cat, in același timp, victoria asupra 
vechii orinduiri, triumful revoluției 
socialiste.

în perioada postbelică, P.C. din 
Iugoslavia a mobilizat masele popu
lare la refacerea tării, iar apoi la 
Înfăptuirea programelor de dezvol
tare a forțelor de producție, de asi
gurare a progresului general al so
cietății. Din Inițiativa și prin acțiu

nea P.C.I. au fost Înfăptuite adinei 
prefaceri șoclal-economice și politi
ce. Iugoslavia transformîndu-se, 
dintr-o țară înapoiată, cum era în 
perioada antebelică, într-un stat so
cialist cu un puternic potențial in
dustrial și agricol, cu realizări de 
seamă în domeniile științei, tehnicii, 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai.

Angajată tn prezent In pregătirea 
celui de-al XIV-lea congres al său. 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via militează pentru dezvoltarea și 
edificarea pe mal departe a Iugo
slaviei socialiste, potrivit condițiilor 
actuale, pentru afirmarea valorilor 
fundamentale ale noii orinduiri. în 
acest cadru au loc ample dezbateri 
privind perfecționarea activității și 
întărirea unității U.C.I., a rolului 
său în viata politică și socială, în so
luționarea problemelor complexe cu 
care se confruntă țara, creșterea 
răspunderii pentru Înfăptuirea hotă- 
rîrilor adoptate, adîncirea democra
ției și asigurarea coeziunii structu
rilor statului federal, în scopul asi
gurării progresului continuu al Iugo
slaviei.

înfăptuind politica externă a 
U.C.I., Iugoslavia socialistă se afir
mă ca o promotoare de seamă a 
mișcării de nealiniere, a adus și 
aduce o contribuție activă la lupta 
pentru democratizarea vieții inter
naționale, pentru afirmarea princi
piilor noi de relații intre state, pen
tru dezarmare și înlăturarea politi
cii de forță și de amenințare cu 
forța, pentru asigurarea libertății 
popoarelor. Totodată, U.C.I. a ma
nifestat și manifestă o preocupare 
susținută pentru promovarea în re
lațiile dintre partidele comuniste șl 
muncitorești a principiilor egalității 
în drepturi, respectării stricte a 
dreptului fiecărui partid de a-șl 
elabora strategia și tactica, linia po
litică potrivit condițiilor naționale și 
sociale în care își desfășoară acti
vitatea. U.C.I. acționează, de aseme
nea, pentru dezvoltarea colaborării 
și solidarității cu toate forțele pro
gresiste și democratice, antiimperia- 
liște, în vederea înfăptuirii aspira
țiilor de progres ale popoarelor.

Comuniștii români, întregul nostru 
popor Încearcă sentimente de satis
facție pentru faptul câ între Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia s-au sta
tornicit și se dezvoltă legături de 
prietenie și colaborare, în spiritul 
respectului reciproc, al solidarității 
Internaționale. Legăturile dintre 
cele două partide, animate de țeluri 
și aspirații comune, au fost validate 
de viață ca forța motrice a colaboră
rii rodnice româno-iugoslave. Un rol 
esențial, hotăritor In impulsionarea, 
de-a lungul anilor, a acestor relații 
au avut întîlnirile și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
președintele Icsip Broz Tito, care, 
prin documentele comune Încheiate, 
prin înțelegerile la care s-a ajuns, 
au îmbogățit ansamblul relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-iugo
slave, în interesul reciproc, al cau
zei socialismului și păcii. Pe linia 
continuității acestei tradiții, dialo
gurile la nivel Înalt româno-iugosla
ve, desfășurate de-a lungul ultimi
lor ani, atît la București, cit și la 
Belgrad, constituie momente impor
tante în eforturile pentru extinderea 
în continuare a colaborării pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural. Identitatea sau similitudi
nea punctelor de vedere ale celor 
două partide și țări față de proble
mele fundamentale ale epocii con
temporane constituie temelia dezvol
tării colaborării româno-iugoslave și 
pe plan internațional, unde cele 
două țări acționează in vederea 
transformării Balcanilor intr-o zonă 
a bunei vecinătăți, a păcii șl conlu
crării, fără arme nucleare și chi
mice, întăririi securității și asigură
rii păcii In Europa și în lume, fău
ririi noii ordini economice mondiale, 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul ani
versării a șapte decenii de Ia făuri
rea Partidului Comunist din Iugo
slavia dă expresie sentimentelor da 
prietenie nutrite de comuniștii ro
mâni. de Întregul nostru popor față 
de comuniștii iugoslavi si popoarele 
Iugoslaviei vecine si prietene, că
rora le adresează, la această aniver
sare jubiliară, cele mai calde felici
tări si urarea de a dobîndi noi suc
cese în Înfăptuirea obiectivelor so
cialismului în patria lor.

cinema
• Maria șl Mirabels in Tranzlstorla : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 5013) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Francois Villon (s. I—II) : PATRIA 
(11 86 25) — 9,30 ; 14 ; 18, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 13; 17
• Vacanța cea mare: LIRA (317171)

- 9; 11; 13; 15; 17; 1», VOLGA (79 71 28)
— 9; 11; 13; 15; 17; 1»
• Martori dispăruți : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19
• De ce are vulpea coadă : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Destin tragic : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
• Agentul de legătură nr. 8 : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Program special pentru copil șl ti
neret — 9; 11; 13, Unde este un „no- 
felet" 7 — 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Sora 13 : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13; 15; 17: 19
• Oricare fată iubește un băiat : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Șatra : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17; 19
• Zece negri mititel (s. I—II) : FE- 
HENTARI (80 49 85) — 14,30; 17,30
• Ultima noapte a Șeherezadei :
GIULEȘTI (17 55 46) — B; 11; 13; 13;
17; 19

• Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,15
• Prețul unei vieți (s. I—n) ; POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Moștenirea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emil Simon. Solist: 
Rudolf Kerer (U.R.S.S.) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Concert 
extraordinar canto-balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vic
toria șl al el husar — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : 
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiel — 18,30

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trtna șl hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cind 
comedia era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Giuleșt! (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rlsului — 18

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
David Copperfield — 9 ; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Pulul — 15 ; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Punguța cu doi 
bani — 10
• Circul București (10 41 95) : Vedete
le Circului din Varșovia — 19



Cerința stăvilirii cursei 
înarmărilor nucleare

pe ordinea de zi a Conferinței O.N.U. din Kyoto
TOKIO 19 (Agerpres). — In ora

șul Kyoto din Japonia s-au deschis 
lucrările Conferinței O.N.U. asupra 
dezarmării, care dezbate problema 
interzicerii experiențelor nucleare 
subterane șl a neproliferării arme
lor nucleare și chimice, la care par
ticipă reprezentanți din 31 de țări.

Intr-un mesaj adresat conferinței, 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, arată că omenirea 
se află, azi. „intr-un moment ce 
oferă posibilități excepționale pentru 
realizarea de progrese în domeniul 
limitării armamentelor și dezarmă
rii. O gamă nouă de fenomene și 
împrejurări determină o reexamina

re a teoriilor pe care s-au bazat po
liticile duse timp de decenii — poli
tici care au provocat Încordarea la 
nivel global șl regional" — a spus el.

La ceremonia Inaugurală, minis
trul nipon de externe, Sousuke Uno, 
a dat citire unul mesaj al primului- 
ministru, Noboru Takeshita. expri- 
mînd speranța că această conferință 
va contribui la pacea și dezarmarea 
internațională. El a cerut S.U.A. șl 
U.R.S.S. să depună eforturi pentru 
a-și reduce substanțial arsenalele 
strategice nucleare, pentru a contri
bui astfel la menținerea șl Întărirea 
sistemului de neproliferare nucleară.

„N.A.T.O. trebuie să adopte o poziție 
constructivă în problema dezarmării"
GENEVA 19 (Agerpres). — R.D, 

Germană va începe să-și reducă în 
mod unilateral forțele armate și chel
tuielile pentru apărare Înainte de 
sfîrșitul acestei luni — a anunțat mi
nistrul de externe. Oskar Fischer, la 
Conferința pentru dezarmare de ia

Geneva. După cum transmite agen
ția A.D.N., vorbitorul a amintit că șl 
alte țări socialiste au luat măsuri si
milare. El a cerut țărilor N.A.T.O. să 
adopte o atitudine constructivă în 
acest sens.

Pentru lichidarea tuturor armelor nucleare tactice
BRUXELLES 19 (Agerpres). — La 

Bruxelles a început sesiunea de 
primăvară a Grupului de planifi
care nucleară al N.A.T.0., la care 
participă miniștrii apărării din 14 
țări membre ale Alianței Atlantice 
(fără Franța șl Islanda). Pe agenda 
de lucru a reuniunii, care durează 
două zile, figurează controversata

problemă a modernizării rachetelor 
nucleare cu rază scurtă de acțiune 
din Europa.

Mai multe organizații antirăzboi
nice din Belgia au trimis ministru
lui belgian al apărării o telegramă 
în care se pronunță pentru lichi
darea tuturor armelor nucleare 
tactice.

Importante economii prin închiderea unor baze militare
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Con
gresului Statelor Unite a aprobat, 
cu 381 voturi pentru șl 43 Împo
trivă. un plan de economii care

prevede închiderea a 86 baze mili
tare de pe teritoriul S.U.A. si re- 
stringerea altor cinci. Se estimează 
că vor fl astfel economisiți 694 mi
lioane dolari anual.

Un pas pozitiv în direcția soluționării 
problemei kampuchiene

Mesaj de răspuns al secretarului general al O.N.U. 
adresat ministrului de externe vietnamez

HANOI 19 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar, a salutat hotărlrea gu
vernului R. S. Vietnam de a-șl re
trage complet trupele de voluntari 
din Kampuchia. pină la sfîrșitul lunii 
septembrie 1989. După cum transmite 
agenția V.N.A.. Intr-un mesaj da 
răspuns adresat ministrului vietna
mez de externe Nguyen Co Thach 
— care l-a Informat. Intr-o scrisoare, 
asupra declarației comune a guver
nelor Vietnamului. Laosulul șl

R. P. Kampuchia. privind hotărlrea 
retragerii — Perez de Cuellar a ex
primat convingerea că acest pas îna
inte lărgește perspectivele concreti
zării Unei soluții globale, fiind de 
natură să stimuleze si mai mult 
toate părțile interesate în atingerea 
acestui obiectiv. Secretarul general 
al O.N.U. s-a angaiat să contribuie, 
prin toate miiloacele de care dis
pune. la realizarea unei asemenea 
aoluțll — relatează agenția vietna
meză de știri.

Suveranitatea nu poate fi cedată “
Divergențe privind proiectul unificării monetare 

in Piața comunăin Piața

U

COPENHAGA 19 (Agerpres). 
Raportul prezentat președintelui Co
misiei Executive a C.E.E., Jacques 
Delors privind unificarea monetară 
în cadrul Pieței comune este „puțin 
realist", iar „momentul este neadec
vat" — a declarat. într-un Interviu 
acordat ziarului „Boersan". din Co
penhaga. ministrul danez al econo
miei. Niels Helgev Petersen.

Raportul Delors propune o uniune 
totală monetară și economică și o 
monedă comună în C.E.E.

Ministrul danez consideră că nu ar fl 
mai bună nici propunerea de creare a 
unui fond de rezervă ca resursă ini
țială a unei viitoare bănci centrale 
europene, pentru că — a subliniat el 
— „nu se poate ceda suveranitatea 
economică".

GRAVE IMPLICAțn ALE DATORHWR EXTERNE

ALE ȚĂRILOR IN CCRS DE DEZVOLTARE

• Sărăcirea continuă a Amerlcll Latine
LIMA 19 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Lima, președin
tele Perului, Alan Garcia, a calificat 
drept Insuficient „planul Brady" 
pentru soluționarea problemelor 
generate de datoria externă a Ame- 
rlcii Latine — relatează agenția 
Prensa Latina. Arătînd că din cauza 
menținerii la cote inalte a datoriei 
externe regionale America Latină 
cunoaște un proces de sărăcire con
tinuă, șeful statului peruan a de
clarat că, pe măsura trecerii timpu

lui, se constată tot mal mult că ță
rile din regiune nu au condiții să-și 
achite obligațiile ce le revin privitor 
la datoria externă, oare, în prezent, 
depășește 420 miliarde de dolari. 
Aplicarea planului Brady — a spus 
președintele Perului — Înseamnă o 
reducere cu 20 la sută a datoriei 
externe, ceea ce nu este însă sufi
cient deoarece restul de 80 la sută 
va continua să pună sub semnul 
Întrebării posibilitățile de relansare 
a economiilor latino-amerlcane.

SESIUNEA COMISIEI DUNĂRII
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au desfășurat lucrările 
celei de a 47-a sesiuni a Comisiei 
Dunării. Au participat delegații din 
țările membre ale Comisiei Dunării 
— Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, România, Ungaria șl 
U.R.S.S, —, precum șl un observator 
din R.F. Germania. • Au mal luat 
parte reprezentanți al Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa, al 
C.A.E.R. și ai Organizației Meteoro
logice Mondiale.

Sesiunea a examinat șl adoptat o 
serie de documente privind sigu
ranța navigației pe Dunăre, proble
me hidrotehnice, hldrometeorologl- 
ce. de radiocomunicații, juridice șl 
financiare.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumlndu-vă pentru mesajul da felicitare transmis eu ocazia Zilei 
naționale a Greciei, vă adresez. In numele poporului elen șl al mau personal, 
cela mai bune urări da prosperitate pentru poporul român prieten.

CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

Dialogul și înțelegerea - singura cale de încetare 
a conflictului sîngeros din Liban 

Insistente apeluri de a se pune capăt ostilităților militare

• Reducerea cheltuielilor sociale tn Africa
DAKAR 19 (Agerpres). — Actuala 

stagnare economică sau chiar starea 
de criză din multe state africane, 
determinate In mare măsură și de 
greaua povară a datoriei externe și 
a termenilor inechitabili de schimb 
din sfera relațiilor economico-comer- 
ciala Internaționale, își lasă tot mai 
mult amprenta asupra evoluțiilor 
sociale pe continent. Potrivit unul 
studiu al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), dat 
publicității în capitala Senegalului, 
autoritățile guvernamentale din 
diverse state ale continentului, sub

impactul problemelor economice 
grave, s-au văzut nevoite să scadă 
permanent cheltuielile pentru educa
ție și sănătate. Astfel, fondurile 
pentru domeniile amintite au scăzut 
cu 25,2 la sută în 1986 șl 32,1 la sută 
în 1987, înregistrindu-se anul tre
cut un declin estimat la 19 la sută. 
Documentul E.C.A. relevă. în același 
timp, că, în condițiile existenței unor 
factori deosebit de negativi pe plan 
economic, speranța medie de viață 
era de 51 de ani în 1988, Iar rata 
mortalității infantile în Africa de 
vest, de centru și est de 100 la 1 000.

• Frînă în calea cooperării Internaționale
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 

In capitala Argentinei au Început 
lucrările unui Seminar consacrat 
promovării schimburilor comerciale 
șl a cooperării economice Internatio
nale — transmite agenția Prensa 
Latina. Partlcipantii. reprezentînd 
organisme și organizații de resort 
naționale si Internaționale, dezbat

aspecte ale programelor regionale de 
cooperare în curs de desfășurare șl 
căile de adaptare a lor la cerințele 
actuale. Sînt avansate, totodată, pro
puneri si recomandări pentru depă
șirea dificultăților mari pe care le 
întîmnină mai ales statele în curs 
de dezvoltare din cauza menținerii la 
cote înalte a datoriei lor externe.

Obiective ale politicii 
Guvernului 

Republicii Zimbabwe 
relevate de șeful statului

HARARE 19 (Agerpres). — Facto
rul determinant în dezvoltarea poli
tică Internă a țării l-a constituit con
solidarea unității naționale, pe baza 
unificării principalelor două partide 
— Z.A.N.U.-F.P. și Z.A.P.U. — a sub
liniat președintele Republicii Zim
babwe. Robert Mugabe, la un miting 
prilejuit de sărbătorirea Zilei Inde
pendenței. Subliniind succesele obți
nute în domeniul economiei în cei 
nouă ani de cînd țara a devenit li
beră și independentă, șeful statului 
zlmbabwean a arătat că guvernul are 
în vedere adoptarea unor măsuri me
nite să stimuleze producția și să asi
gure locuri de muncă.

BEIRUT 19 (Agerpres). — într-o 
declarație difuzată tn urma unei reu
niuni lărgite desfășurate în Beirutul 
de est. Ia care au participat 23 depu- 
tațl creștini și un număr de lideri 
creștinii, este adresat un apel la o 
Încetare generală și cuprinzătoare a 
focului între forțele opuse din Liban. 
Deolarațla condamnă bombardarea 
brutală a obiectivelor civile — Inclu
siv spitale, școli și zone de locuințe 
— și uciderea de cetățeni nelnarmați. 
După cum se afirmă în document, 
coexistența reprezintă destinul liba
nezilor. iar limbajul dialogului și în
țelegerii — singura lor opțiune, sub- 
Ilniindu-se necesitatea ca toate păr
țile să respingă reourgerea la arme. 
Totodată. Liga Arabă. C.E.E., cei 
cinci membri permanent! ai Consi
liului de Securitate sînt chemați să 
sprijine încetarea masacrelor și dis
trugerii din Liban. Sînt salutate. în 
același timp, eforturile Comitetului 
„celor șase“ al Ligii Arabe, care a 
avut dud runde de negocieri cu re
prezentanții libanezi în încercarea de 
a degaja o soluție a crizei din Liban.

Declarația cheamă ceilalți deputat! 
din parlamentul libanez să respecte 
instituțiile legitime ale tării și sâ 
oontlnue să acționeze pentru recon
strucția unui stat unit, liber șl Inde
pendent.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Adunării Naționale a 
Libanului, Hussein El Husseini, șl-a 
afirmat sprijinul față de declarația 
publicată de deputății creștini, în 
care este subliniată necesitatea de 
a se pune capăt tragediei care are 
loc în Liban șl de a se instaura în
țelegerea între libanezi, El a chemat 
toți deputății să răspundă pozitiv a- 
cestei poziții și toți libanezii să Încu
rajeze această orientare cu toate 
mijloacele de care dispun.

CAIRO 19 (Agerpres). — Vicepre- 
mlerul si ministrul de externe al 
Egiptului. Esmat Abdel Meguid. a 
reafirmat preocuparea tării în legă
tură cu situația tragică din Liban, 
ca urmare a escaladării luptelor în
tre forțele militare opuse.

Obstacole în procesul de realizare 
a independenței Namibiei

Rolul femeii în viata socială
reliefat la seminarul internațional din capitala Senegalului

DAKAR 19 (Agerpres). — Un se
minar internațional desfășurat în 
capitala Senegalului, cu participarea 
delegațiilor din numeroase țări afri
cane. dezbate probleme de stringen
tă actualitate legate de rolul femeii 
în dezvoltarea culturii și in depă
șirea dificultăților economice și fi
nanciare prin care trece societatea 
africană contemporană. Participan

tele au evidențiat voința femeilor 
din țările Africii de a activa în pri
mele rînduri ale luptei pentru o 
dezvoltare economică șl politică in
dependentă, pentru promovarea tra
dițiilor de cultură ale continentu
lui, împotriva concepțiilor discrimi
natorii cu privire la rolul femeii 
în societate.

Adoptarea noii legi 
electorale în Nicaragua
MANAGUA 19 (Agerpres). — A- 

dunarea Națională a Republicii Ni
caragua a aprobat proiectul de re
formă a legii electorale prezentat de 
către președintele țării, Daniel Or
tega, în vederea alegerilor progra
mate pentru februarie 1990.

ACCRA 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 29-a aniversări a 
creării Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Uniunea studenților din întreaga 
Africă a dat publicității un docu
ment în care se arată că autoritățile 
din R.S.A. ridică obstacole în calea 
procesului de realizare a indepen
denței Namibiei, fapt care reclamă 
mobilizata Întregii opinii publice 
de pe continent șl din întreaga lume 
de a contracara politica și atitudinea 
rasiștilor de la Pretoria. în docu

ment se cere ca pe plan interna
țional să se acționeze cu vigoare în 
vederea desfășurării unor alegeri 
corecte în Namibia, potrivit rezolu
țiilor O.N.U.

Faptul că reprezentanții regimului 
sud-african s-au așezat la masa tra
tativelor — se spune în document — 
este o dovadă că Africa de Sud a 
eșuat în acțiunile sale față de sta
tele „din prima linie" șl s-a Văzut 
tot mal mult izolată în Africa și în 
lume.

Acțiuni vizînd ocrotirea
mediului ambiant

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — In capitala Mexicului au 
inceput lucrările unei conferințe 
privind sănătatea publică și mediul 
înconjurător. In cuvintul rostit in 
fata ’ participanților, ministrul me
xican al dezvoltării urbane și eco
logiei, Patricio Chirinos, a relevat 
că Ciudad de Mexico, în raza că
ruia trăiesc 19 milioane de locui
tori, suferă în prezent de un grad 
ridicat de poluare. Numai autove
hiculele care circulă in zona ora
șului degajă în atmosferă cinci mi
lioane tone de substanțe chimice 
nocive — a spus el, subliniind 
că se impune elaborarea unor mă
suri de dezvoltare economică, ast
fel incit să se asigure progresul 
economic, cit și ocrotirea mediului

ambiant și implicit a sănătății 
populației.

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 
Luind cuvintul în cadrul conferin
ței „Politica ecologică in preajma 
anilor ’90", ministrul suedez al 
energeticii și protecției mediului 
ambiant a relevat că guvernul Sue
diei intenționează să realizeze, in 
următorii zece ani, reducerea ema
națiilor industriale nocive pină la 
un nivel care să asigure o situație 
ecologică corespunzătoare in țară. 
O comisie parlamentară va revizui 
întreaga legislație ecologică și va 
face propuneri de măsuri pe care 
industria va trebui să le respecte 
tn domeniul protecției mediului.

Varianta de transport 
a navetei spațiale 

americane
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

La Centrul zborurilor spațiale 
„George Marshall" din Alabama a 
fost prezentat modelul la scara 1/1 
a variantei de transport a navetei 
spațiale americane. Acest tip de na
vetă va fi capabil să plaseze pe 
orbite circumterestre tn regim auto
mat încărcături de pină la 70 tone, 
ceea ce este de trei ori mai mult 
decit capacitatea actualelor navete. 
Varianta de transport, ce a primit 
indicativul de „Shuttle S". se deo
sebește substanțial de navetele 
obișnuite. Ea nu are aripi și va fi 
utilizată o singură dată. Motoarele 
vor fi similare celor de pe navetele 
clasice. După aprecierea specialiști
lor. acest tip de navă va juca un 
rol important in plasarea pe orbită 
a componentelor viitoarelor stații 
orbitale.

Grevă de protest împotriva acțiunilor 
represive ale regimului rasist de la Pretoria
PRETORIA 19 (Agerpres). — La o 

mină sud-afrlcană situată la 100 km 
sud-vest de Johannesburg, a fost de
clanșată o grevă generală în semn de 
protest față de asasinarea de către 
forțele de poliție sud-africane a unui 
miner. Aproximativ 1 500 de mineri 
africani nu s-au prezentat la lucru, 
a anunțat la Johannesburg reprezen
tantul Uniunii Naționale a Minerilor

r

(N.U.M.), cea mal mare organizație 
sindicală pe ramură din R.S.A. în
tr-o declarație a N.U.M. se arată că 
situația minerilor sud-africanl este 
critică. Peste jumătate din cel 500 000 
de mineri care muncesc în întreprin
derile extractive din R.S.A. trăiesc 
în bantustane, unde autoritățile de la 
Pretoria au deportat cu forța 
milioane de africani.

E DE PRESA !
scurt

Sistemul global de preferințe comerciale - factor 
de stimulare a cooperării între țările în curs de dezvoltare

Ieri a Intrat în vigoare Acor
dul privind Sistemul global de 
preferințe comerciale între țările în 
curs de dezvoltare (S.G.P.C.), semnat 
la Belgrad, la 13 aprilie 1988, de către 
46 de țări membre ale „Grupului ce
lor 77“, intre care șl România. Acor
dul a fost deja ratificat de 15 state 
din toate cele trei subgrupuri regio
nale (Asia, Africa și America Lati
nă), tndepllnlndu-se astfel condițiile 
necesare pentru intrarea ea în vi
goare.

Acordul privind 8.G.P.C. are 
drept scop favorizarea colaborării și 
cooperării economice între țările In 
curs de dezvoltare, prin reducerea 
reciprocă, pe o bază preferențială, 
a taxelor vamale și a altor obsta
cole din calea schimburilor dintre 
statele respective, precum șl prin 
adoptarea de măsuri menite să ducă 
la promovarea comerțului, inclusiv 
prin folosirea mai largă a contrac
telor pe termen lung. Sistemul glo
bal de preferințe comerciale se va 
realiza in mod treptat, in decursul 
mal multor runde de negocieri co
merciale multilaterale. Prima rundă 
— cea de la Belgrad, din aprilie 
anul trecut — s-a soldat cu conve
nirea de facilități vamale reciproce 
(reduceri de taxe vamale sau „În
ghețarea" acestora la un anumit ni
vel, de regulă Cel existent) pen
tru 1 500 produse sau grupe de pro
duse, al căror import tn țările parti
cipante se ridica, tn 1985, la circa 
10 miliarde dolari. Caracteristic fa
cilităților vamale preferențiale acor
date de către flecare țară partici
pantă este faptul că ele s-au nego
ciat bilateral, pe baza metodei pro
dus cu produs, după care s-au mul- 
tllaterallzat, aplicindu-se tuturor ță
rilor participante. De asemenea, 
acordul privind S.G.P.C. s-a înche
iat In conformitate cu prevederile 
„clauzei de abilitare", convenită în 
cadrul G.A.T.T., clauză potrivit că
reia țările tn curs de dezvoltare sînt 
autorizate ca, făclnd excepție de la 
principiul națiunii celei mai favori
zate, să-și acorde preferințe comer
ciale, în vederea favorizării schim
burilor comerciale reciproce și a 
progresului lor economic.

Instituirea Sistemului global de 
preferințe oomerciale intre țările în 
curs de dezvoltare a fost determi
nată de mal multi factori. In primul 
rfnd. este vorba de cerința unei mal 
bune valorificări a vastului poten
țial de dezvoltare a comerțului in

tre țările tn eauză, potențial slab 
fructificat pină acum, datorită, in
tr-o anumită măsură, existenței unor 
obstacole tarifare sau netarifare. 
Schimburile economice dintre țările 
în curs de dezvoltare -s-au dimi
nuat, de altfel, in ultima vreme — 
de la 152,3 miliarde dolari în 1981 
la 122,2 miliarde dolari' In 1986 — 
iar ponderea lor în comerțul mon
dial a scăzut, in perioada aminti
tă, de la 7,8 la sută la 5,7 la sută. 
In aceste condiții, S.G.P.C. este che
mat să contribuie la inversarea ac
tualei tendințe șl la Imprimarea unul 
nou avlnt comerțului dintre statele 
respective.

termen lung, o influență pozitivă a- 
supra economiei și comerțului mon
dial. Căci, contribuind la accelera
rea creșterii economice în țările în 
curs de dezvoltare participante, 
S.G.P.C. va stimula importurile lor 
și din alte state, din afara sistemu
lui.

Intrarea în vigoare a acordului 
privind S.G.P.C. constituie un eve
niment de mare tnsemnătate politi
că și economică pentru țările In 
curs de dezvoltare. Acordul res
pectiv deschide o etapă nouă în co
operarea economică multilaterală 
dintre aceste țări, marcînd trecerea 
de la declarații de intenții la ac

gresului lor economic și Instaurării 
unei noi ordini economice mondiale. 
El reflectă, totodată, spiritul de ini
țiativă și vitalitatea „Grupului ce
lor 77", confirmînd realismul obiec
tivelor sale privind promovarea co
operării economice multilaterale din
tre țările membre.

Runda de negociere a Sistemului 
global de preferințe comerciale, fi
nalizată în aprilie anul trecut, con
stituie insă numai un prim-pas în 
realizarea unui sistem complex, care 
se va realiza într-un proces de lun
gă durată. La această primă rundă 
s-au convenit doar facilități vama
le, fără a se aborda reducerea șl e-

• Facilități vamale reciproce pentru 1500 de produse sau grupe de produse • 0 
expresie a unității țărilor participante, a capacității lor de acțiune în comun • România 
- contribuție de seamă Ia elaborarea și negocierea Sistemului global de preferințe 

comerciale

în al doilea rînd, crearea S.G.P.C. 
răspunde imperativului reducerii 
dependenței excesive a țărilor In 
curs de dezvoltare de comerțul cu 
statele capitaliste dezvoltate și în
tăririi autonomiei lor economice, in
dividuale și colective, în condițiile 
în care, de pildă. în 1987. peste două 
treimi din exportul țărilor In curs 
de dezvoltare era orientat spre ță
rile capitaliste dezvoltate.

în al treilea rînd. Sistemul global 
de preferințe comerciale este des
tinat să atenueze efectul negativ al 
dificultăților cu eare se confruntă 
țările in curs de dezvoltare In co
merțul cu statele capitaliste dezvol
tate, îndeosebi datorită creșterii e- 
conomice lente și Instabile din ul
timul grup de state, precum șl 
recurgerii de către acesta, intr-o 
măsură tot mai largă, la măsuri 
protecționiste. Ca urmare, în 1987, 
valoarea exporturilor țărilor în curs 
de dezvoltare în statele capitaliste 
dezvoltate s-a ridicat la numai 337 
miliarde dolari, față de 400 miliar
de dolari in 1980.

Firește, S.G.P.C. nu constituie o 
alternativă la comerțul cu țările 
dezvoltate și nu vizează Izolarea e- 
conomică a statelor in curs de dez
voltare de restul lumii; Departe de 
a fl o formă de autarhie colectivă, 
sistemul in cauză va exercita, pe

țiuni concrete vizînd promovarea a- 
cestei cooperări. Fiina primul In
strument juridic multilateral cu ca
racter obligatoriu, negooiat sub egi
da „Grupului celor 77", în domeniul 
cooperării economice, acordul con
stituie un moment calitativ nou în 
procesul dezvoltării unei asemenea 
cooperări. El este menit să impulsio
neze nu numai comerțul dintre aces
te țări, ci șl colaborarea lor re
ciprocă tn alte domenii, con
tribuind astfel la traducerea în 
viață a Programului de acțiu
ne privind cooperarea economi
că între țările în curs de dezvolta
re, adoptat la reuniunea ministeria
lă a „Grupului celor 77" de la Ca
racas, din 1981.

Favorizînd intensificarea relațiilor 
economice între țările tn curs de 
dezvoltare, întărirea unității și so
lidarității lor, creșterea potențialu
lui economic al acestor state, acor
dul privind S.G.P.C. va spori pu
terea de negociere a „Grupului ce
lor 77“ la tratativele cu țările dez
voltate în probleme vizînd restruc
turarea, pe baze noi, echitabile, a 
economiei mondiale. De asemenea, 
acordul amintit constituie o expre
sie a coeziunii și maturității poli
tice a țărilor In curs de dezvolta
re, a capacității lor de a acționa In 
comun In vederea accelerării pro

Hmlnarea obstacolelor paratarifare și 
netarifare, precum și necesitatea a- 
doptării de măsuri directe pentru 
promovarea comerțului între țările 
In curs de dezvoltare. De aceea, se 
are în vedere dezvoltarea în conti
nuare a acestui sistem de preferin
țe, în cadrul rundelor ulterioare de 
negocieri, ceea ce va duce la spo
rirea eficientei lui.

Amplificarea efectelor pozitive ale 
S.G.P.C. presupune, desigur, lărgirea 
facilităților preferențiale reciproce, 
creșterea numărului țărilor partici
pante șl convenirea de măsuri com
plementare vizînd dezvoltarea coope
rării intre țările în curs de dezvol
tare în domeniile care facilitează 
sporirea comerțului (finanțe, indus
trie, agricultură, transporturi etc.), 
în acest sens. Declarația ministe
rială a țărilor participante la ne
gocierea S.G.P.C. prevede întreprin
derea de lucrări pregătitoare în 
scopul lansării celei de-a doua run
de de tratative, subliniind că aceas
tă rundă va fi menită să amplifi
ce facilitățile preferențiale re
ciproce și să favorizeze procesul de 
aderare de noi țări membre ale 
„Grupului celor 77“ la Sistemul glo
bal de preferințe comerciale. In a- 
celași timp, „Grupul celor 77“ de
pune tn continuare eforturi pentru 
stimularea cooperării financiare, in
dustriale, agricole șl tn alte dome

nii între țările tn curs de dezvol
tare, fapt care va conduce la valo
rificarea mai deplină a avantajelor 
decurgînd din S.G.P.C.

în spiritul politicii sale consec
vente de dezvoltare largă a relații
lor economice cu celelalte state tn 
curs de dezvoltare, în vederea ac
celerării progresului economico-so- 
cial șl consolidării independenței a- 
cestor țări. România a participat ac
tiv șl a adus o prețioasă contribu
ție atit la elaborarea acordului pri
vind S.G.P.C., cit și la negocierea 
lui. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU declara în 
aceste zile : „Vom acorda o atenție 
deosebită colaborării cu țările in 
curs de dezvoltare și doresc să 
reafirm șl la plenară că România 
va rămîne întotdeauna împreună șl 
In strinsă conlucrare cu țările In 
curs de dezvoltare. Considerăm că 
există largi posibilități pentru o ex
tindere a colaborării, cooperării șl 
realizării tn comun a diferite obiec
tive, care să asigure progresul eco
nomic și social al țărilor In curs de 
dezvoltare, care conlucrează Îm
preună".

De altfel, țara noastră a negociat 
facilități vamale preferențiale pen
tru mal mult de o cincime din 
numărul total de produse și grupe 
de produse la cpre s-au convenit 
astfel de facilități la prima rundă 
de negociere a S.G.P.C. în același 
timp. România s-a numărat printre 
primele țări care au ratificat Acor
dul privind Sistemul global de pre
ferințe comerciale între țările în 
curs de dezvoltare, contribuind în 
felul acesta la accelerarea Intrării 
sale în vigoare.

Facilitățile vamale preferențiale 
de care beneficiază România tn ca
drul aoordulul privind S.G.P.C. cu
prind o gamă largă de produse — 
inclusiv mașini și utilaje, produse 
chimice șl petrochimice —, ele pu
țind contribui la sporirea competi
tivității produselor românești pe 
piețele țărilor participante, la creș
terea și diversificarea exporturilor 
noastre pe aceste piețe. în ansam
blu, acordul privind S.G.P.C. este 
de natură să devină un instrument 
Important de promovare a comerțu
lui și cooperării economice dintre 
România și celelalte țări în curs de 
dezvoltare, în interesul reciproc, ca 
și al cauzei progresului general.

Victor ALDEA.

I PRIMIRE LA SOFIA. Președin- 
I tele Consiliului de Stat al R. P.

Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit 
Ipe primul-ministru al Danemarcei, 

Poul Schlueter, aflat într-o vizită 
oficială la Sofia. în cadrul convor- 

Ibirilor a fost exprimată dorința de 
a extinde relațiile bilaterale. Refe
ritor la situația internațională ac
tuală — relatează agenția B.T.A. — 

Is-a subliniat că cea mai impor
tantă sarcină a contemporaneității 
constă in consolidarea păcii în în- 

| treaga lume, Întărirea securității, 
I a încrederii și colaborării recl- 

proc-avanta j oase.
I TURNEU EUROPEAN. începînd 
I un turneu oficial de două săptă- 

mîni în Europa, secretarul general 
I al O.N.U., Javier Perez de Cuel- 
I Iar, a avut la Luxemburg o con

vorbire cu primul-ministru al aces- 
(tei țări, Jacques Santer, și cu alți 

membri al guvernului. S-a proce
dat la un schimb de opinii asupra 
unor probleme ale actualității po- 

Ilitice internaționale, între care si
tuația din Orientul Mijlociu și din 
Liban, problematica dezarmării, 

I evoluția economiei mondiale etc.
• CONVORBIRI UNGARO — IS- 
. RAELIENE. Președintele Consl- 
I llului de Miniștri al R.P. Ungare, 
I Miklos Nemeth, a avut convorbiri 

cu premierul israellan, Yitzhak 
I Shamir, care a întreprins o scurtă 

vizită da lucru la Budapesta.

I ALEGERE. La Viena a avut loc 
o ședință a Prezidiului lărgit al 
Partidului Populist Austriac, care 

Ia hotărit să-l aleagă pe ministrul 
agriculturii. Josef Riegler, în func
ția de președinte ai partidului. 
Actualul președinte. Alois Mock, va

I deveni președinte de onoare, men- 
ținîndu-și funcția de ministru de 
■externe. Josef Riegler urmează să 

Ifie confirmat în funcția de pre
ședinte al'Partidului Populist Aus
triac la congresul programat pen
tru 20 mai.

I GREVA GENERALA ÎN CHILE. 
' Două persoane și-au pierdut viata 
Iși alte 200 au fost arestate în 

cursul ciocnirilor care au avut loc, 
la Santiago de Chile și în alte 
orașe ale țării, într.e demonstranți 

Jși poliție — transmit agențiile Efe 
și Prensa Latina. Demonstranții 
participau la o grevă generală 

I convocată de Cențrala Unitară
a Oamenilor Muncii din Chile 
(C.U.T.) în sprijinul revendicări
lor pentru condiții mal bune de 

I muncă și de viață, pentru demo
cratizarea vieții politica interne.

. FESTIVITĂȚI. în Luxemburg au 
avut loc festivități prilejuite de a

I 150-a aniversare a proclamării in
dependenței și suveranității aces- 

Itui stat. La ceremonie, desfășurată 
în prezența Marelui Duce Jean al 
Luxemburgului, au luat parte

I secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și șefii de 
guvern ai statelor care au semnat, 
în 1839, Tratatul de ia Londra, 

| prin care au fost acordate indepen

dența șl suveranitatea Marelui 
Ducat al Luxemburgului.

PREȘEDINTELE S.U.A., George 
Bush, a semnat marți un proiect | 
de lege, aprobat anterior de Con
gres, privind acordarea pină în fe- . 
bruarie 1990 a unui ajutor direct I 
nemilitar de 49,7 milioane dolari ' 
forțelor contrarevoluționare nica- 
raguane. Se remarcă faptul că, 
Împreună cu alte cheltuieli afe- | 
rente, suma totală se va ridica la 
66,6 milioane dolari.

ARESTAREA UNUI LIDER ’ 
SINDICAL ÎN COREEA DE SUD. 
Continuîndu-si seria acțiunilor re- I 
presive împotriva populației care I 
cere democratizarea vieții interne, 
condiții mai bune de viată si mun- I 
că. autoritățile sud-coreene au I 
arestat pe președintele Consiliului 
Național al Sindicatelor. Această . 
nouă acțiune de intimidare a miș
cării muncitorești din tară demon- I 
strează încă o dată slăbiciunea re
gimului antidemocratic sud-coreean I 
— apreciază agenția de știri din I 
R. P. D. ’ Coreeană.

„ZILELE FILMULUI AFRICAN" î 
au fost inaugurate la Roma. Mani- I 
festarea a prilejuit prezentarea, in 
premieră, a peliculei ..Afrikander" I 
a regizorului sud-african Oliver | 
Schmitz. Filmul este o oglindire 
cutremurătoare a dramei trăite de i 
populația de culoare a Republicii 
Sud-Africane, oprimată de un gu- • 
vern minoritar alb, ale cărui prin
cipii de conducere bb bazează pe I 
segregația rasială.

A FOST PESCUIT.„ UN SUB
MARIN. în timpul unul exercițiu | 
efectuat in largul mării, un sub- | 
marin al flotei suedeze s-a prins 
în plasele unui pescador al acele- t 
iași țări — informează agenția | 
T.A.S.S. După cum a anunțat Bi- 1 
roui suedez de informații, ineiden- . 
tul nu a avut urmări grave. Re
prezentanții comandamentului fio- • 
tei au refuzat săcomenteze în- 
tîmplarea și s-au rezumat să anun- I 
te că în apropiere se mal afla un | 
submarin suedez.

40 000 CONVORBIRI TELEFO
NICE SIMULTANE. A Început să 
funcționeze prima linie de teleco
municații prin cablu din-fibre -op
tice între S.U.A. și Japonia. Capa
citatea liniei este de 40 000 de 
convorbiri telefonice simultane, in 
timp ce cablurile clasice permit 
efectuarea a numai 6000 de con
vorbiri telefonice simultane. Noul 
cablu este legat de cel din fibre 
optice realizat anul trecilt între 
S.U.A. și Europa astfel incit, prac
tic, acum, prin asemenea cablu, 
sînt legate- trei continente.

VICTIME. Numărul victimelor 
incidentelor de la stadionul Hil
lsborough. din Sheffield (Anglia), 
a ajuns la 95 — informează agen
ția A.D.N. De asemenea. 25 din 
cele 200 de persoane rănite se mai 
află incă spitalizate, iar medicii 
au declarat că șapte dintre ele sint 
încă tn stare critică.
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