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VASLUI : Produse peste 
prevederiColectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui intîmpină cu noi și remarcabile realizări apropiata zi de 1 Mai. Acționind susținut pentru sporirea eficientei întregii activități și îndeplinirea ritmică, înainte de termen, a producției fizice, colectivele muncitorești vasluiene au livrat suplimentar economiei naționale și la export însemnate cantități de produse ale industriei electrotehnice și electronice, rulmenți, utilaje pentru explorări geologice, foraj și exploatare sonde, utilaje pentru metalurgie, mobilă. confecții textile, corpuri abrazive, prefabricate și panouri mari din beton armat pentru construcția de locuințe, vată minerală și alte materiale hidro- izalatoare. La panoul de onoare al întrecerii socialiste și-au înscris numele întreprinderile de rulmenți, de confecții Si de produse abrazive din Bîrlad, întreprinderile mecanică, de materiale izolatoare. ..Textila", de confecții Vaslui. „Hușana", Fabrica de Utilaj Complex și altele. (Petru Necula). .

Activitate susținută, bine organizată la întreprinderea de Mo- șini-Unelte Grele pentru Deformare Plastică Dorohoi, județul Botoșani
Foto : S. Cristian

MUREȘ : Energeticienii
— la datorieHotărîti să întimpine ziua de 1 Mai cu noi și prestigioase fapte de muncă, energeticienii de pe cele trei platforme ale întreprinderii „Electrocentrale" Mureș — Iernut, Fîntinele și Tîrnăveni — au obținut succese deosebite în îndeplinirea indicatorilor de plan. Astfel, in perioada care a trecut din acest an, ei au realizat, in plus fața de graficele la zi. peste 80 milioane kWh energie electrică. De remarcat că acest succes are la bază. în principal, menținerea neîntreruptă in funcțiune și la parametri ridicați a complexelor instalații și agregate din dotare, realizarea unor reparații Si revizii tehnice de înaltă calitate. (Gh. Giurgiu).

IALOMIȚA: Livrări 
suplimentare la exportIn climatul de efervescentă creatoare generat de marile e- venimente pe care întregul partid si popor le trăiesc în a- ceastă primăvară, oamenii muncii din 25 de unități industriale ialomitene raportează în cinstea zilei de 1 ’Mai realizarea planului pe patru luni, cu 10 zile înainte de termen, la pro- ductia-marfă și la export. Printre colectivele care au dobîn- dit importante realizări peste sarcinile de plan, livrind. totodată. însemnate cantităti de produse in devans partenerilor de peste hotare. se numără Combinatul Chimic Slobozia. întreprinderea de Ferite. Antrepriza Poduri Dunărene și întreprinderea de Tricotaje Fetești. (Mihai Vișoiu).

In spiritul sarcinilor subliniate la Plenara C.C. al P.C.R.
în toate unitățile agricole

PRODUCȚII MARI, 
RENTABILITATE SUPERIOARĂîntreaga țărănime a primit cu bucurie și recunoștință noile măsuri adoptate de conduoerea partidului și forul legislativ suprem al tării la propunerea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, de anulare a unor datorii ale cooperativelor agricole și asociații economice intercoope- ratiste. Aceste măsuri reprezintă un nou și important act economic si politic, un sprijin deosebit acordat unităților agricole cooperatiste, ilustrînd preocuparea statornică a partidului și statului nostru, personal a secretarului general al partidului, pentru Întărirea economico- organizatorică a tuturor unităților a- gricole. pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.In perioada de uriașe și profunde transformări de după Congresul al IX-lea al partidului, agricultura noastră socialistă s-a înscris cu realizări remarcabile, concretizate atît în ritmurile înalte de dezvoltare a tuturor sectoarelor, cit și în randamentele deosebite pe care le realizează astăzi un număr mare de unități agricole. Pornind de la niveluri de producții scăzute în comparație cu gradul de fertilitate naturală a pămîntului tării, s-a asigurat creșterea an de an a recoltelor și a livrărilor la fondul de stat, a- gricultura noastră realizînd astăzi, așa cum se știe, o producție agricolă de circa 10 ori mai mare fată de 1945, recoltele anuale totale de cereale fiind de trei ori mai mari de- cit cele obținute în anul 1965. Toate aceste realizări pun, cum nu se poate mai elocvent. în lumină marile resurse pe care le are agricultura noastră socialistă, justețea politicii partidului nostru de a dezvolta și întări necontenit proprietatea cooperatistă și de stat din această ramură de bază o economiei naționale.Progresele mari înregistrate de a- gricultura noastră organizată pe baze socialiste au fost posibile datorită marelui sprijin primit din

partea statului, a întregii societăți. Fondurile alocate agriculturii în perioada 1945—1989 însumează 666 miliarde lei, ele fiind destinate in principal realizării unor ample lucrări de hidroameliorații, creșterii gradului de mecanizare, introducerii unor tehnologii superioare, organizării unei largi activități de cercetare științifică.O demonstrație concludentă a resurselor mari pe care le au unitățile cooperatiste din agricultură o constituie și producțiile deosebite, la nivelul obieotivelor noii revoluții agrare, obținute de un număr din ce în ce mai mare de unităti. precum și rezultatele economico-financiare. rentabilitatea înaltă pe care o realizează un mare număr de cooperative agricole. Asa după cum se știe, chiar în condițiile climatice mai puțin prielnice din ultiipii ani, un număr destul de mare de unităti agricole au reușit să obțină producții medii la hectar de 8 000— 9 000 kg grîu și orz. 20 000—25 000 kg porumb știuleti, 4 000—4 500 kg soia și floarea-soarelui, 60 000— 70 000 kg sfeclă de zahăr. în timp ce unele complexe zootehnice înregistrează astăzi randamente competitive cu cele obținute în țări cu o agricultură dezvoltată. Trebuie arătat însă că rezultatele obținute pe ansamblul agriculturii noastre nu au fost pe măsura condițiilor materiale și financiare asigurate, ceea ce a făcut ca un număr de unităti cooperatiste să nu poată să restituie în totalitate creditele primite de-a lungul anilor pentru sporirea producției agricole și realizarea unor obiective de investiții. Hotări- rea Plenarei Comitetului Central al partidului și legea adoptată de Marea Adunare Națională privind anularea datoriei de 117 miliarde lei pentru cooperativele agricole de producție și asociațiile economice intercooperatiste constituie o măsura ce reflectă puterea economiei noastre socialiste, măsură ce reprezintă în fapt o confirmare a politicii parti

dului nostru de dezvoltare echilibrată și armonioasă a întregii economii naționale, în deplin consens cu aspirațiile de progres și bunăstare ale poporului nostru. Este un sprijin financiar primit din partea statului, a societății noastre ce creează noi posibilități unităților agricole cooperatiste care nu au înregistrat o dezvoltare viguroasă, pe măsura posibilităților. de a-si redresa activitatea de producție in general, pe baza căreia să obțină și rezultate financiare pozitive. Pentru aceasta este necesară însă o gîndire economică ce trebuie.să dirijeze pe o cale sănătoasă toate eforturile materiale și financiare, de muncă ale cooperatorilor, căutarea unor noi și noi surse de venit atît din producția agricolă, cit și din activități industriale. Experiența bună și mai puțin bună a- rată că este absolut necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru eliminarea unor practici an- tieconomice, a manifestărilor de risipă, a ușurinței cu care se fac uneori investițiile, cultivînd în rîndul tuturor cadrelor de conducere din unităti, al tuturor cooperatorilor spiritul de chibzuință și de răspundere pentru gospodărirea avuției obștești.Se înțelege că principala cale de a asigura venituri sporite, deci o activitate economică rentabilă, o constituie creșterea producției agricole vegetale și zootehnice, realizarea unor randamente înalte, astfel incit, așa cum sublinia secretarul general al partidului, în viitor să se obțină o producție de cel puțin 50 000 — 55 000 lei la hectarul de teren arabil. Industria mică, activitățile anexe legate fie direct, fie indirect de activitatea agricolă propriu-zisă — care trebuie mult dezvoltată în toate unitățile — trebuie gîndit'e și organizate in ideea de a completa sur- sele de venituri bănești de care au nevoie «tnitățiîe pentru achitarea
(Continuare în pag. a V-a)

Angajare muncitorească, soluții eficiente, 
de largă perspectivă pentru
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REALIZAREA INTEGRALĂ 
A PLANULUI

Lichidarea datoriei externe, victorie istorică a poporului român, a fost posibilă — așa cum preciza tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. — prin munca eroică a întregului popor, care a acționat cu hotărire, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea exemplară a programului de dezvoltare economico-socială a tării. La temelia acestei realizări fără precedent în întreaga istorie națională se află, așadar, activitatea cotidiană a colectivelor de oameni ai muncii, consacrată Îndeplinirii sarcinilor economice, a planului în fiecare unitate. în fiecare centrală industrială și în fiecare județ. Așa cum sublinia la plenară secretarul general al partidului, este neceșar ca toate organele și organizațiile de partid, consiliile de conducere, toate organismele democrației muncitorești-revolutio- nare, organele de stat, toti oamenii muncii să acționeze intr-o deplină unitate pentru înfăptuirea neabătută. zi de zi, la toți indicatorii, a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială.

De bună seamă, în acest context, realizarea ritmică, integrală, la înalt nivel calitativ a planului in profil teritorial reprezintă o condiție fundamentală a înfăptuirii prevederilor planului national unic de dezvoltare economico-socială a țării. Iar urmărirea realizării exemplare a planului în profil teritorial la toți indicatorii trebuie să Înceapă, așa cum în repetate rînduri a arătat secretarul general al partidului, cu activitatea practică din întreprinderi, cu eforturile organizatorice, orientate spre mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii pentru punerea deplină în valoare a potențialului productiv de care dispun. Dezbaterea organizată de „Scinteia" împreună cn Comitetul Județean Constanța al P.C.R. și-a propus să releve modul în care este valorificat acest însemnat potențial tehnic, material și uman, acțiunile întreprinse în unităti pentru stimularea capacității creatoare a celor ce muncesc, soluțiile adoptate pentru bunul mers al activității productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 21 aprilie. pe tovarășul Hermann Axen. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită în tara noastră.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. din partea tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane. un cordial salut, împreună cu cele mai bune urări de succes în întreaga activitate. Oaspetele a dat o înaltă apreciere succeselor obținute de poporul român în construcția socialistă. realizării de însemnătate deosebită privind lichidarea datoriei externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul transmis și sentimentele exprimate și a adresat tovarășului Erich Honecker un cald salut și cele mai bune urări de succes

în construcția socialistă, prosperitate și bunăstare pentru poporul R.D. Germane.In cadrul întrevederii au fost relevate relațiile de strinsă prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, dintre popoarele celor două țări. care. în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, cunosc o continuă dezvoltare. S-au evidențiat, de asemenea, posibilitățile existente pentru extinderea și mai puternică, in viitor, a acestor raporturi, îndeosebi a colaborării economice. a conlucrării pe tărim teh- nico-științific și în alte domenii de interes comun, atît pe plan bilateral, cit și pe terte piețe. S-a apreciat că potențialul economic în continuă creștere al celor două tari creează condiții favorabile pentru intensificarea în continuare a colaborării, pentru ridicarea la un nivel superior a relațiilor dintre România și R.D. Germană.In cursul primirii au fost prezen

tate aspecte ale activității de construcție socialistă în România șl R.D. Germană, preocupările privind dezvoltarea lor economico-socială. pe baza aplicării consecvente a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din fiecare tară.Au fost abordate, de asemenea, probleme actuale ale vieții politice, internaționale, o atenție deosebită fiind acordată dezarmării și păcii, instaurării în Europa și în lume a unui climat de destindere, securitate, încredere și largă cooperare. In acest cadru, s-a subliniat necesitatea intensificării luptei popoarelor, a tuturor forțelor progresiste din lume împotriva pericolului pe care îl reprezintă planurile de modernizare a rachetelor nucleare tactice, cu rază scurtă de acțiune, din Europa, continuarea cursei înarmărilor nucleare.La primire a luat parte tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de fată Herbert Plasehke, ambasadorul R.D. Germane la București.
Ambasadorul Albaniei,
cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Piro Vito, care

prezentării scrisorilor deși-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republi-
acreditarecil Populare Socialiste Albania Ia București. (Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Danemarcei,
cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Hans Jesper-

prezentării scrisorilor desen, care și-a prezentat scrisorile de acreditare, în calitate de ambasador extraordinar și
acreditareplenipotențiar al Regatului Danemarcei in țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).
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ENTUZIASTELE ADUNĂRI POPULARE AU CONTINUAT
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Redacția : Eșalonarea judicioasă a 
eforturilor pentru realizarea planu
lui, asigurarea unei activități ritmice 
sînt elemente care definesc o bună 
organizare a muncii. Pornind de aici, 
vă propunem să vă referiți pe scurt 
la condițiile tehnico-organizatorice 
de care dispun in prezent unitățile 
constănțene — rod al politicii înțe
lepte a partidului 
de modernizare a 
economiei — și la 
modul in care s-a 
desfășurat pro
ducția în primul 
trimestru al aces
tui an,Gabriel Popescu. secretar al Comitetului Municipal Constanta al P.C.R. : Industria municipiului, oa și a întregului județ Constanta. a cunoscut. în anii socialismului si. în mod deosebit. în anii de după Congresul al IX-lea al partidului o dezvoltare fără precedent. Dacă ar fi să mă refer la date de sinteză la nivelul județului, peste 85 la sută din fondurile fixe productive sînt realizate in ultimii 24 de ani. iar volumul producției industriale in 1989 este de 11,2 ori mai mare decit în anul 1965. Economia județului dispune de o puternică industrie constructoare de mașini și industrie chimică și petrochimică, fiind bine reprezentate. totodată. industria ușoară, a cimentului, energetică, alimentară, precum si un puternic sector de transporturi navale si ne calea ferată — toate dispunind de o bază tehnico-materială modernă. Este locul să amintim aici cîteva din

importantele obiective edificate in acești ani în județul Constanta : Canalul Dunăre-Marea Neagră și varianta sa Poarta Albă — Midia- Năvodari. modernele porturi maritime si puternica flotă comercială, platformele de extracție a țițeiului din Marea Neagră, prima citadelă a energeticii nucleare românești —
• Ce relevă un „tur de orizont" în activitatea economică a 

primului trimestru ? • Cum se elaborează, cum se aplică stra
tegia producției în profil teritorial ? • Concomitent cu implica
rea cu răspundere a forțelor locale — un sprijin necesar și po
sibil din partea centralelor de resort. • Locul metodelor moder
ne de conducere in activitatea economică • Perfecționări ne
cesare in mecanismul planului.

aflată in curs de finalizare, marile combinate si întreprinderi industriale. vastele sisteme de irigații, plantațiile pentru vii si pomi, minunatele construcții turistice si de agrement de pe Litoral care au dat o nouă înfățișare. un puls dinamic vieții economico-sociale din acest județ. Asa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.. sintem datori să folosim mai bine, cu randament maxim. baza tehnico-materială de care dispunem, pentru că numai în acest fel putem asigura o eficientă înaltă, condiții economice pentru reproducția lărgită, pentru asigurarea dezvoltării țării, a ridicării bunăstării materiale «i spirituale a intregului popor.

Nicolae Orac. șeful serviciului organizarea producției si a muncii Ia întreprinderea de Construcții Navale Constanta : Șantierul nostru este o unitate cu tradiție în construcția de nave. Dar adevărata sa consacrare a survenit abia in „Epoca Nicolae Ceaușescu" cind atit șantierul constânțean, cit și cel din Mangalia au fost regîndite, reorganizate și reconstruite, practic, din temelii. Recent a trecut cu succes probele de mare mineralierul „Comănești", de 165 000 tdw, nava amiral a flotei comerciale românești, expresie elocventă a creativității tehnice și a forței industriei noastre. Este ultima dintr-un șir de importante construcții navale care a părăsit șantierul nostru.Se poate afirma cu deplin temei că. în cazul întreprinderii noastre, planul reprezintă oglinda organizării activității de producție. Ne-am convins din practică de faptul că oricit ar fi de prețioase soluțiile cuprinse in programul de modernizare, oricit ar fi de spectaculoase acțiunile de organizare internă acestea nu pot avea, în final, decît o unică unitate de măsură : nivelul de realizare a planului. Pot spune că. în general, rezultatele din primul trimestru îndreptățesc așteptările. în sensul că planul a fost realizat la nivelul in-

TELEGRAME ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

(Continuare în pag. a V-a)
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Puternica însuflețire patriotică, generată de cuvîn- tarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 14 aprilie 1989, de lucrările Plenarei' Comitetului Central aj partidului și ale sesiunii Marii Adunări Naționale, care au adoptat hotă- riri și legi de însemnătate deosebită pentru dezvoltarea în continuare a întregii vieți economico-sociale a țării, a fost evidențiată și în cadrul, adunărilor populare ce au avut loc în cursul zilei de vineri în județe'e Alba, Arad, Bihor, Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Hunedoara, Giurgiu, lași, Ialomița, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vîlcea.Organizate in municipii, orașe și pe mari platforme industriale, adunările, la care au luat parte zeci de mii de cetățeni — muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani cooperatori, alți lucrători din agricultură, specialiști din institute de cercetare și proiectare, cadre didactice, studenți și elevi —, au pus în lumină în mod pregnant unitatea indestructibilă a întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, hotărîrea neabătută de a acționa cu fermitate, în spirit revoluționar pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor amplului program de făurire a societății socialiste și comuniste pe pămîntul patriei, pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație.Cei care au luat cuvintul au relevat importanța co- vîrsitoare a tezelor și ideilor cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., orientările de largă

perspectivă privind dezvoltarea Și modernizarea economiei naționale, perfecționarea activității în toate domeniile. Punînd în evidență marile succese dobîndite de România în edificarea noii orînduiri, îndeosebi în perioada inaugurată de cel de-aț IX-lea Congres al partidului, vorbitorii au subliniat că lichidarea datoriei externe a României, fapt care constituie o contribuție de seamă la consolidarea independenței țării noastre pe plan politic și economic, reprezintă o prestigioasă realizare, unică în lume, ce ilustrează grăitor justețea politicii partidului și statului, forța și capacitatea creatoare a poporului român, liber și stă- pin pe destinele sale.In cadrul adunărilor s-a dat expresie sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire cu care locuitorii din aceste zone ale țării, asemenea întregii noastre națiuni, îi înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, recunoștinței profunde pentru grija permanentă manifestată de secretarul general al partidului față de dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor județelor și localităților, față de sporirea continuă a nivelului de trai materiali și spiritual al tuturor oamenilor muncii.In încheierea adunărilor, într-o atmosferă de puternică angajare politică, partîcip’anții au adresat telegrame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,

IN PAGINILE II, III, IV : RELATĂRI DE LA ADUNĂRILE POPULARE DIN JUDEȚELE
DOLJ, IAȘI, SIBIU, GIURGIU, HUNEDOARA Șl IALOMIȚA
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MANIFESTĂRI VIBRANTE ALE ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PARTID, 
FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE HOTĂRlRII DE A ACȚIONA 

ÎN STRÎNSĂ UNITATE PENTRU PROGRESUL Șl INDEPENDENȚA PATRIEI 
Telegrame adresate secretarului general al partidului

CRAIOVAAdunarea populară din municipiul Craiova a reunit peste 60 000 de participanți.Au luat cuviniul tovarășii Ion Voiculescu, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Craiova, Toma Smarande, secretarul Comitetului de partid de ia întreprinderea „Electro- putere", Constantin Popeci, directorul întreprinderii de Utilaj Greu Craiova, Ion Dascălu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Ișalnița, Coto- ra Aurica, președintele Comitetului sindicatului de la întreprinderea de Confecții Craiova, Constantin Tobescu. secretarul Comitetului U.T.C. de la Complexul C.F.R. Craiova, Ion Traian Ștefânescu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.
Cuvîntul tovarășului 

Ion VoiculescuPentru cei ce trăim și muncim in municipiul Craiova, a- ceastă adunare este un minunat prilej de a da glas profundelor sentimente de dragoste și recunoștință față de gloriosul nostru partid' comunist, față de iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care și-a consacrat cu neasemuită dăruire întreaga viață înfăptuirii nobilelor idealuri de progres și civilizație ale poporului nostru, triumfului independenței și suveranității României socialiste, colaborării și păcii in lume.Ne facem o datorie de conștiință aducind cele mai calde mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de prestigiu mondial, pentru contribuția adusă la înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea științei, invățămin- tului și culturii românești.Prin grija conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, am beneficiat în această perioadă de peste 65 miliarde lei fonduri de investiții, ce au fost materializate în mari platforme industriale. în obiective economice de primă însemnătate pentru economia națională. Craiova a devenit astăzi ceea ce prefigura tovarășul Nicolae Ceaușescu în anul 19-15 — o adevărată cetate a muncii, științei și culturii.Oamenii muncii din municipiul Craiova au luat cunoștință cu profundă satisfacție că țara noastră și-a lichidat complet datoria externă — victorie de prestigiu, care marchează consacrarea independenței economice și politice a României. Vedem in aceasta, deopotrivă, o dovadă a justeței politicii promovate cu .consecvență de partidul nostru, de secretarul său general, șl un îndemn la intensificarea eforturilor menite să contribuie la sporirea avuției naționale și dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste.
Cuvîntul tovarășului 

Toma SmarandeCu profundă recunoștință, a; semenea întregii națiuni, toți cei 14 000 oameni ai muncii de la „Electroputere“, unitate reprezentativă a industriei electrotehnice românești, aduc cele mai calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru tot ce ■ au făcut și fac spre binele și fericirea întregului nostru popor.Sîntem mindri și profund recunoscători partidului și 'conducerii sale Înțelepte că, în actualele condiții internaționale deosebit de complexe și contradictorii, țara noastră a reușit, ca urmare a unei politici de dezvoltare puternică, armonioasă a forțelor de producție și de sporire continuă a venitului național, să-și lichideze complet datoria externă, aceasta fiind, de fapt, o nouă și măreață victorie a harnicului nostru popor.în grandiosul tablou al dezvoltării economico-sociale a țării și județului Dolj, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, „Electroputere" se înscrie printre cele mai mari și complexe obiective industriale. Producția ei a crescut de a- proape trei ori și jumătate față de anul 1965. în toți acești ani de dezvoltare impetuoasă, întreprinderea noastră a fost onorată de mult stimatul și iubitul nostru conducător prin 10 vizite de lucru, orientîndu-ne și in- drumindu-ne întreaga activitate spre a face din uzina noastră un model al tehnicii de virf din România.
Cuvîntul tovarășului 
Constantin Popeciîn numele întregului colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de Utilaj Greu Craiova doresc să exprim sentimentele de aleasă stimă și profundă recunoștință fată de cel mai iubit și stimat fiu al poporului român. secretarul general al partidului, de numele și activitatea căruia se leagă ctitorirea măreței cetăți industriale in care muncim. De la 

punerea pietrei de temelie, de însuși conducătorul partidului și statului nostru, _ și piuă în prezent, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost de mai multe ori oaspetele nostru drag și ne-a orientat activitatea spre performanțele pe care le-am obținut în domeniul producției de utilaj, greu unicat și al utilajelor tehnologice complexe solicitate de economia națională. ‘Aducem, totodată. omagiul nostru fierbinte savantului de largă recunoaștere internațională și omului politic de excepție, tovarășa Elena Ceaușescu, pentru deosebita contribuție la înflorirea științei, învățămin- tului și culturii românești, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului.Asemenea întregului nostru popor, am luat cunoștință cu vie satisfacție și legitimă mîn- drie patriotică de noua și strălucita victorie a României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — lichidarea totală a datoriei externe — succes remarcabil, unic în milenara istorie a poporului nostru, expresie a unei politici înțelepte și a capacității de muncă și creație a națiunii noastre socialiste, strins unită în jurul partidului, al secretarului său general.
Cuvîntul tovarășului 

Ion DascăluToți cei ce muncim in Cooperativa agricolă Ișalnița, pe ogoarele Doljului, mindri de mărețele împliniri din cea mai rodnică epocă din întreaga noastră istorie, exprimăm profunda noastră recunoștință partidului, secretarului său general, pentru continua dezvoltare și modernizare a agriculturii, ramură de bază a economiei naționale. A- doptarea Legii privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatis- te pune încă o dată in evidență grija statornică ,pe care partidul și statul, personal iubitul nostru conducător, o manifestă față de agricultură, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare.Folosim și acest minunat prilej pentru a exprima, din adin- cul inimilor noastre, cele mai vii mulțumiri secretarului general al partidului, președintele Republicii, pentru îmbunătățirile aduse sistemului de retribuire in natură și in bani a membrilor cooperatori. Aducem, totodată, prinosul nostru de recunoștință mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic.Laolaltă cu intreaga națiune, și noi, cei ce muncim pe ogoare, apreciem lichidarea datoriei externe a României ca o expresie elocventă a vitalității e- conomiei noastre socialiste, o strălucită realizare a harnicului și talentatului nostru popor, a capacității secretarului general al partidului de a ne conduce cu clarviziune.
Cuvîntul tovarășei 

Cotora AuricaIn numele tovarășelor mele de muncă din moderna întreprindere de Confecții Craioya exprim, cu deosebit respect, profunda noastră recunoștință mult stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția hotărîtoare la marile succese obținute de poporul nostru in toate domeniile construcției socialiste, la afirmarea României pe plan internațional, ce și-a găsit o strălucita încununare in lichidarea completă a datoriei externe.Cu inimile încărcate de bucurie, aducem un fierbinte omagiu celei mai iubite fiice a poporului român, tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție la progresul multilateral al patriei, la afirmarea in intreaga lume a științei și culturii României socialiste. ,întreprinderea noastră realizează in prezent o producție de 30 de ori mai mare față de anul 1965. iar ponderea exportului a ajuns la 74 la sută. O atenție deosebită am acordat înnoirii și modernizării produselor. creșterii calității acestora. De asemenea, raportăm că am realizat integral sarcinile de plan din primul trimestru.
Cuvîntul tovarășului 
Constantin TobescuCa reprezentant al tinerei generații, doresc să exprim, in numele tuturor tinerilor care învață și muncesc în municipiul Craiova, sentimentele de dragoste si prețuire ne care le nutrim fată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, pentru modul strălucit in care conduce destinele tării, pentru indru- marea părintească a tinerei generații. pentru grija statornică acordată creării tuturor condițiilor de formare si afirmare plenară a acesteia.Exprimăm, totodată, cele mai alese mulțumiri tovarășei Elena

Marea adunare populară din lașiCeausescu, pentru contribuția decisivă la dezvoltarea unor domenii de importantă deosebită pentru prezentul și viitorul patriei — stiinta. învătămintul. cultura — de care noi. tînăra generație, beneficiem din plin.La marile realizări ale poporului nostru în anii socialismului s-a adăugat, de curind. o nouă și prestigioasă victorie a poporului — lichidarea datoriei externe. Vedem în aceasta incă o dovadă a preocupărilor conducerii de partid si de stat, personal ale secretarului general al partidului, pentru viitorul națiunii, ai tineretului.
Cuvîntul tovarășului 

Ion Traian 
Ștefănescu împreună cu intreaga țară, comuniștii, toți oamenii muncii din Dolj omagiem cu acest prilej. cu cele mai calde și sincere sentimente de dragoste, prețuire și adincă admirație, pe cel care de peste 55 de ani servește in mod eroic, exemplar, cauza partidului nostru comunist, a patriei, a construcției socialismului în România, a păcii și progresului social — revoluționar neînfricat, patriot înflăcărat, personalitate politică de mare prestigiu a lumii contemporane, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.După proclamarea Republicii, ca și în toți anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului, tot ce s-a realizat în județul nostru poartă amprenta contribuției decisive a mult stimatului și iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In acest cadru, dăm expresie sentimentelor de înaltă prețuire și profundă recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, care aduce o contribuție de cea mai mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului nostru, la dezvoltarea invățămîntului, științei și culturii românești, la afirmarea prestigiului României in lume.La recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, la sesiunea Marii Adunări Naționale și la grandioasa adunare populară desfășurată zilele trecute in București, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înfățișat succesele istorice obținute de poporul român în anii care au trecut de la revoluția din August 1944 și, îndeosebi, in perioada de după 1965, anul de referință al Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.Lichidarea datoriei externe, la sfîrșitul lunii martie a.c. — victorie a întregului popor, con- 'dus spre acest rezultat strălucit de ilustrul conducător de partid și de tară, tovarășul Nicolae Ceaușescu — reprezintă consacrarea deplinei independențe economice și politice a României.Pentru toate aceste mărețe înfăptuiri, — a arătat vorbitorul — locuitorii Doljului, laolaltă cu țara, exprimă cele mai profunde sentimente și gînduri de dragoste, profundă stimă și vie recunoștință față de gloriosul nostru partid, față de cel ce acționează cu strălucire in fruntea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In ansamblul succeselor istorice obținute in patria noastră, în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului — a spus in continuare vorbitorul —, Doljul a cunoscut o adevărată renaștere in toate planurile. Astăzi, Doljul se înfățișează ca un județ cu o industrie puternic dezvoltată, cu ramuri de mare 

însemnătate pentru economia națională, cu o agricultură în plin progres, cu mari citadele ale cercetării științifice, ale în- vătămîntului și culturii.împreună cu oamenii muncii din intreaga tară, locuitorii județului nostru dau glas celor mai profunde sentimente de gratitudine pentru măsurile a- doptate de conducerea partidului privind creșterea retribuțiilor tuturor categoriilor personalului muncitor șl anularea datoriilor unor cooperative a- gricole de producție. Exprimăm convingerea Comitetului județean de partid că — așa cum au probat răspunderea și forța lor creatoare de-a lungul timpului — toți locuitorii Doljului, în frunte cu comuniștii, își vor face datoria cu cinste, răspun- zind, prin fapte de muncă, prinPa rtici pa nții la adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, in care se spune ;Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Fiindu-vă profund recunoscători pentru puternica dezvoltare a industriei, agriculturii, științei și invățăinintului din Dolj — care, in contextul impresionantei edificări socialiste a patriei, au înregistrat salturi spectaculoase, prin materializarea unui volum de investiții în valoare de peste 110 miliarde Iei, producția industrială crescînd de aproape 10 ori față de 1965. iar cea agricolă de 4.5 ori — mulțumindu-vă, din adincul inimilor, pentru înfățișarea radical nouă, renăscută a tuturor așezărilor județului — prin construirea a peste 110 mii locuințe noi și numeroase edificii social-culturale, dăm cea mai înaltă apreciere rolului dumneavoastră hotărîțor, determinant în elaborarea și fundamentarea întregii politici a partidului și stalului nostru, in ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului, în întărirea independenței și suveranității patriei, in promovarea politicii de pace, prietenie și colaborare cu toate țările lumii.Aducem un călduros omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională. căreia ii exprimăm intreaga noastră gratitudine pentru contribuția de cea mai mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, Ia înflorirea învătămintului, științei și culturii românești.Folosim acest minunat prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă transmite, în numele celor aproape 800 000 de locuitori ai Doljului — că am primit cu vie satisfacție și profundă mîndrie patriotică actul istoric al lichidării datoriei externe. Este una din realizările de excepție ale poporului, care dovedește, prin puterea faptelor incontestabile, forța deosebită a economiei noastre naționale, justețea politicii partidului și statului, România fiind, astfel, prima țară din lume care reușește să se elibereze de datoria externă, concomitent cu continuarea fermă a dezvoltării economico-sociale, cu creșterea nivelului de viață al întregii națiuni.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să vă adresăm cele mai alese urări de sănătate și putere de muncă, de noi și tot mai mari succese in exemplara activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și a țării, pentru propășirea patriei și prosperitatea poporului român, pentru înaintarea fermă a României, libere și independente, pe calea infăptuirii socialismului multilateral dezvoltat și comunismului.

IAȘILa adunarea din municipiul Iași au participat peste 80 000 de oameni ai muncii — meta- lurgiști și oțelari. chimiști și constructori de mașini, energe- ticieni. electroniști și textiliști. mecanizatori și cooperatori, specialiști din institute și filiale de cercetare, cadre didactice universitare și din învătâ- mîntul liceal, elevi, pionieri și studenți.Au luat cuvîntul tovarășii Va- sile Tudorache, secretarul Comitetului de partid de la Combinatul de utilaj greu. Onofrei Parascan. directorul întreprinderii metalurgice. Constantin Verdeș. președintele U.J.C.A.P., Maria Grozavu, președinta Comitetului județean al femeilor, Vasile Diaconița, secretarul Comitetului de partid al Centrului universitar Iași. Gheor- ghe Gurincu. prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C., Maria Ghițulică. prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.
Cuvîntul tovarășului 

Vasile TudoracheComuniștii, toti oamenii muncii din unitățile constructoare de mașini din județul Iași, urmărind cu deosebit interes lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R., ale plenarei Consiliului Național al F.D.U.S. și sesiunii M.A.N., dau glas, în- tr-un unic și indestructibil 

rezultate cit mai bune obiectivelor cuprinse in programul de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.Toți cei care muncim șl trăim în Craiova. în Dolj, ne angajăm solemn că nu vom precupeți nimic, vom face totul pentru a întimpina cu cele mai bune rezultate împlinirea a 50 de ani de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, a 45-a aniversare a revoluției din August și cel de-al XIV-lea forum al ■comuniștilor români.Să urmăm cu încredere deplină, dragoste șl profund atașament, în tot ceea ce facem fiecare dintre noi și toți laolaltă, Partidul Comunist Român, pe Eroul nostru național, Erou al păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

gind, încrederii lor nestrămutate în politica partidului si statului nostru, își exprimă deosebita satisfacție și totala adeziune față de tezele, ideile și orientările de o inestimabilă valoare teoretică și practică, formulate de secretarul general al partidului în cuvîntările rostite cu aceste prilejuri șl aduc un profund omagiu personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru contribuția sa hotăritoare la fundamentarea, elaborarea si Înfăptuirea întregii politici interne și externe, a mărețelor programe de dezvoltare economico- socială, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii.Totodată, exprimăm sentimentele noastre de deosebită considerație și stimă fată de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru, pentru contribuția pe care o aduce la dezvoltarea economico-socială a patriei, la înflorirea învătă- mîntului, științei și culturii din patria noastră.Combinatul de utilaj greu, gigant industrial al Iașiului șl al întregii țări. în care muncesc peste 10 000 de oameni ai muncii, reprezintă o dovadă concludentă a politicii partidului și statului nostru, a preocupării concrete a secretarului general al partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei.

Cuvîntul tovarășului 
Onofrei ParascanIn numele oamenilor de la întreprinderea metalurgică chn Iași, exprim sentimentele de profundă gratitudine față de activitatea neobosită, pusă în slujba fericirii și prosperității poporului român, a secretarului general la partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însuflețitor exemplu de spirit revoluționar, novator, ce călăuzește întreaga națiune pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Pentru toți fiii patriei reprezintă un motiv de mîndrie patriotică și profundă satisfacție faptul că România socialistă a reușit nu numai să realizeze ritmuri dintre cele mai înalte de dezvoltare economică și de- ridicare continuă a nivelului de trai al poporului, ci să lichideze în același timp și datoria externă, succes strălucit, de importanță istorică. Această realizare dă un nou impuls activității oamenilor muncii din întreprinderea noastră, care, în prezent, acționează cu fermitate pentru intensificarea și îmbunătățirea întregii lor activități, folosind forme și metode tot mai eficiente ale autoconducerii muncitorești în organizarea întrecerii socialiste a procesului de producție, in creșterea calității produselor, reducerea cheltuielilor, valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale, financiare și umane, in asigurarea creșterii eficienței economice.

Cuvîntul tovarășului 
Constantin VerdeșCooperatorii, toți oamenii muncii care își desfășoară activitatea în agricultura județului Iași au primit cu. vie satisfacție și mîndrie patriotică recentele hotărâri ale plenarei C.C. al P.C.R., și legile adoptate de Marea Adunare Națională. Alăturăm astfel sentimentele de înaltă stimă și prețuire ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din agricultura ieșeană la omagiul pe care partidul și țara le aduc cu profundă recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, militant revoluționar, ale cărui gindire și _ activitate stau la baza realizărilor de prestigiu ale României socialiste libere și independente. Lichidarea datoriei externe a țării noastre, eveniment de o covîr- șitoare importanță economică și politică, este o nouă și elocventă dovadă a muncii și eroismului poporului, care, sub conducerea partidului, a secretarului său general, asigură dezvoltarea liberă și independentă a patriei, ridicarea ei pe noi trepte de progres și civilizație. Este semnificativ să arăt in acest cadru că în 1988 volumul investițiilor alocate agriculturii județului nostru a fost de 5,5 ori mai mare față de anul 1965.Iată de ce mă fac mesagerul celor peste 300 000 de membri cooperatori, ai tuturor lucrătorilor ogoarelor ieșene, de a aduce prinosul recunoștinței noastre, intreaga gratitudine partidului și statului, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru Legea adoptată de M.A.N. cu privire la anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociații economice intercooperatiste. precum si pentru creșterea fondului de retribuire în natură.
Cuvîntul tovarășei 

Maria GrozavuIn memoria noastră vor vibra în permanentă cuvintele de înaltă semnificație si rezonantă istorică rostite de tovarășul Nicolae Ceausescu, de la tribuna plenarei Comitetului Cen

tral al partidului, privind lichidarea completă a datoriei externe a României, realizare fără precedent, rezultat strălucit al muncii poporului român, liber si stăpîn ne destinele sale, care demonstrează justețea politicii partidului, potențialul ridicat al economiei românești.în aceste momente de mare vibrație patriotică. gindurile noastre de recunoștință se îndreaptă către partidul comunist si secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. patriot si revoluționar incercat. personalitate proeminentă a lumii contemporane, care si-a adus o contribuție hotărîtoare la dezvoltarea teoriei si practicii revoluționare, la elaborarea si înfăptuirea politicii interne si externe a partidului si statului nostru, la înflorirea. în pace și demnitate, a scumpei noastre patrii.în același timp. gindurile noastre se îndreaptă cu dragoste si respect către mult iubita si stimata tovarășă Elena Ceausescu, militant de frunte al partidului si statului, exemplu de viată dedicată propășirii si fericirii poporului român.Datorăm genialului nostru conducător noul statut social al femeii, crearea celor mai propice condiții de afirmare a femeii în întreaga viață economi- co-socială.
Cuvîntul tovarășului 

Vasile Diaconițaîn numele celor peste 25 000 de studenți și al celor aproape 2 000 de cadre didactice din Centrul Universitar Iași, doresc să dau glas, si cu acest prilej, sentimentelor de nețărmurită dragoste si fierbinte recunoștință fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încercatul conducător al eroicului nostru partid comunist. Lichidarea pentru totdeauna a datoriei externe, victorie de prestigiu internațional a poporului român, demonstrează cu putere superioritatea orînduirii socialiste.Ca slujitori ai școlii superioare românești, ai științei și tehnicii, aducem un respectuos omagiu și cele mai alese mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, pentru sprijinul și îndrumările atente pe care ni le acordă in activitatea noastră didactică și științifică.In anii socialismului și, îndeosebi, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Centrul Universitar Iași a cunoscut o amplă dezvoltare. Studenții și cadrele didactice dispun astăzi, ca urmare a politicii partidului, a preocupării și sprijinului direct ale secretarului general al partidului, de moderne laboratoare, hale de microproducție, zeci de biblioteci și cabinete de specialitate, unde se desfășoară o intensă activitate de instruire, cercetare și producție.
Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe GurincuBucuriei de a fi tînăr într-o patrie cu adevărat liberă și independentă, contemporan cu evenimente atît de bine armonizate prin dinamismul și impulsul lor creator, revoluționar, cu tinerețea însăși, i se asociază. în aceste momente, și sentimentele de stimă și respect, de profundă recunoștință ale tinerei generații a României socialiste față de Partidul Comunist Român și ilustrul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă fiu al poporului român, de al cărui nume sint indisolubil legate mărețele înfăptuiri pe care le-a cunoscut tara în anii socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.In același timp, aducem un In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se spune :Mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Participantii Ia marea adunare populară din municipiul Iași trăiesc, asemenea întregului partid și popor, momente de nețărmurită bucurie, de vibrantă și legitimă mindrie patriotică, prilejuite de faptul că patria noastră socialistă înscrie in bilanțul marilor sale împliniri din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" încă o realizare fără precedent — lichidarea datoriei externe, care demonstrează justețea și clarviziunea politicii științifice a partidului, forța și capacitatea economiei noastre naționale.Sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, poporul nostru a obținut, intr-o perioadă scurtă, realizări deosebit de importante. Județul Iași, asemenea tuturor zonelor și localităților patriei, a beneficiat din plin de roadele politicii partidului și statului nostru de repartizare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție în profil teritorial. Ca urmare, județul nostru a devenit un puternic centru muncitoresc, științific și cultural, în care se realizează astăzi o producție marfă industrială de 13 ori mai mare decît cea obținută în anul 1965 și o producție agricolă de peste 3 ori mai mare. Pentru toate acestea. vă rugăm să primiți din adincul inimilor noastre cele mai calde mulțumiri, nemărginita gratitudine a locuitorilor județului Iași pentru grija deosebită și importantul sprijin pe care ni l-ați acordat permanent, care s-au constituit intr-un puternic imbold în muncă, în întreaga activitate pe care o desfășurăm pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin.Animați de profunde sentimente de prețuire și recunoștință, aducem, totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția deosebită pe care o are la înflorirea invățămîntului, științei și culturii românești.însuflețiți de botăririle șl legile adoptate de plenara C.C. al P.C.R. și Marea Adunare Națională, ne angajăm, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Iași să acționăm neabătut pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a întimpina cu cele mai bune rezultate ziua de 1 Mai, cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia listă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.______ _________ 7

cald si respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru inestimabila contribuție la înflorirea stiintei. învătămintului si culturii românești, pentru grija permanentă acordată organizării și modernizării procesului de pregătire pentru muncă si viată a tineretului.Iată de ce, luînd cunoștință de faptul că România, la sfîrșitul lunii martie, a plătit complet datoria externă, odată cu bucuria pe care ne-o prilejuiește această remarcabilă realizare, ne simțim datori si pe deplin angajați, ca beneficiari ai acestei victorii. în impetuosul proces de realizare a largilor perspective pe care aceasta le deschide dezvoltării multilaterale a patriei noastre.
Cuvîntul tovarășei 

Maria GhițulicăMarile înfăptuiri obținute de poporul român în anii construcției socialiste. îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, le datorăm conducerii de către Partidul Comunist Român a întregii activități din tara noastră, care a asigurat si asigură aplicarea fermă a principiilor socialismului științific la condițiile si realitățile României. îndenlinindu-si cu cinste misiunea sa istorică de ridicare a tării pe noi trepte de progres si civilizație, de creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Ne facem o datorie de onoare si conștiință din a da glas sentimentelor de aleasă prețuire si profundă gratitudine pe care le nutrim. asemenea întregului nostru popor, fată de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pilduitor exemplu de înflăcărat patriot sl militant revoluționar pentru Cauza partidului, a bunăstării si fericirii poporului român.Aducem, totodată, un cald si respectuos omagiu tovarășei Elena Ceausescu, militant de frunte al partidului și statului, om de știință de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția de seamă adusă la elaborarea si realizarea planurilor si programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de continuă înflorire a stiintei. învătămintului și Culturii românești.Arătînd că județul, municipiul Iași, asemenea tuturor localităților patriei, au cunoscut, in mod deosebit după Congresul al IX-lea. o dezvoltare fără precedent. vorbitoarea a spus : Sîntem profund recunoscători conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul neprecupețit acordat. pentru îndrumarea concretă pe care am primit-o direct, cu prilejul numeroaselor vizite de lucru pe care le-a efectuat. împreună cu mult stimata Si iubita tovarășă Elena Ceausescu, in județul nostru, care ne-au mobilizat si însuflețit in toate acțiunile întreprinse in scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor care ne-au revenit. Comuniștii, toti locuitorii județului Iași îsl manifestă profunda satisfacție si mîndrie patriotică fată de realizările de prestigiu obținute de tara noastră. între care se înscrie si plata completă a datoriei externe.Vă rog să-mi permiteți că în aceste momente de adincă vibrație patriotică să dau glas hotăririi comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ de a acționa in spirit revoluționar pentru a înfăptui chemările si îndemnurile secretarului general al partidului de a face din anul 1989 anul cu cele mai bune rezultate in industrie, agricultură, în celelalte sectoare de activitate. sporind astfel contribuția județului Iași la ridicarea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România — pe noi culmi de progres și civilizație.
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MANIFESTĂRI VIBRANTE ALE ATAȘAMENTULUI FATĂ DE PARTID, 
FATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE HOTĂRtRII DE A ACJiONA 

ÎN STRÎNSĂ UNITATE PENTRU PROGRESUL Șl INDEPENDENTA PATRIES
Telegrame adresate secretarului general al partidului

SIBIUPeste 40 000 de cetățeni au luat parte la impresionanta adunare populară din municipiul Sibiu.Dind expresie gîndurilor și sentimentelor oamenilor muncii din întregul județ, au luat cuvîntul tovarășii Ștefan Vasiu, președintele consiliului oamenilor muncii al întreprinderii „Independenta", Mihai Floare, președintele comitetului sindicatului de la întreprinderea Mecanică Mirșa, Romeo Medan, prim-secretar al Comitetului Municipal Sibiu al U.T.C.. Maria- Lazăr. președintele consiliului oamenilor muncii al întreprinderii „13 Decembrie", Ion Hordobeț, președintele Cooperativei Agricole de Producție din Cristian. Alexandru Grad. secretarul comitetului de partid de la Institutul de Subingineri Sibiu. Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului Județean Sibiu al P.C.R.
Cuvîntul tovarășului 

Ștefan VasiuArătind că oamenii muncii de la întreprinderea ..Independenta" au primit cu cea mai mare satisfacție, cu profundă mindrie patriotică faptul că România a reușit să-si achite complet datoria externă, vorbitorul a relevat că această imensă realizare este cu atit mai prețioasă cu cit a fost obținută în condițiile unei conjuncturi interna^ tionale erele, dominată de criză si recesiune, ceea ce demonstrează incă o dată forța si capacitatea economiei naționale, iustetea si realismul politicii promovate de partidul si statul nostru, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Se poate spune — a arătat vorbitorul — că am ajuns să trăim pe propriile picioare, doar din munca noastră, depusă in calitate de proprietari', producători si beneficiari ai avuției naționale, fără să mai depindem de credite si împrumuturi de la alții. Este, țin să subliniez din nou. vorba de un eveniment cu adevărat epocal, pentru că el deschide o nouă perspectivă, sl mal luminoasă, de îndeplinire a obiectivelor minunatei epoci în care trăim — „Epoca Nicolae Ceausescu".Tocmai de aceea, consider că această izbindă dobindeste semnificația unei sărbători de suflet a poporului român care, liber si stăoin pe soarta sa. tine să-si facă publice sentimentele si convingerile, mindria patriotică de a fi realizat ceea ce in alte țări si continente pare a fi de domeniul iluziei.Ne facem o datorie de onoare din angajamentul muncitoresc de a înfăptui, in orice împrejurare. cu toată capacitatea si convingerea noastră. politica internă si externă a partidului si statului, hotăririle ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea.
Cuvîntul tovarășului 

Mihai FloareExprimind. în numele oamenilor muncii de la întreprinderea Mecanica Mirșa, profunda satisfacție si inalta mindrie patriotică fată de noua si strălucita victorie obținută de poporul nostru, sub conducerea partidului, a secretarului său general, prin plata integrală a datoriei externe, nou si semnificativ moment de referință pe drumul marilor izbinzi obținute in construcția socialistă. cu precădere in anii „Epocii Nicolae Ceausescu", vorbitorul a subliniat că această realizare de prestigiu contribuie decisiv la accelerarea procesului de înfăptuire a programului de dezvoltare economico-socială a tării. la propulsarea României pe noi trepte de progres si civilizație.Vorbitorul a dat glas sentf- mentelor membrilor sindicatelor din județul Sibiu, care a- dresează un cald si respectuos omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceausescu.întregul detașament muncitoresc al constructorilor de mașini de Ia Mirsa — a spus vorbitorul — folosește acest prilej pentru a-si manifesta deplina adeziune la politica internă si internațională a partidului si statului nostru, atașamentul fată de cauza socialismului si comunismului, deplina unitate in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, încrederea in viitorul luminos al tării si al omenirii — comunismul.Ne angajăm să muncim si să acționăm permanent„pentru înnoirea si modernizarea produselor noastre, pentru creșterea performantelor lor tehnico-func- tionale. fiind convinși că. asa cum prin exportul realizat oină acum am contribuit la efortul general de plată a datoriei externe. tot astfel vom participa la realizarea si depășirea prevederilor planului de export, la acțiunile de largă colaborare si cooperare economică pe care le întreprinde România.

Cuvîntul tovarășului 
Romeo Medan împreună cu toți oamenii muncii sibieni, tinerii din municipiul și județul nostru au luat cunoștință cu mare bucurie și entuziasm, cu aleasă satisfacție și mindrie patriotică de rambursarea integrală de către tara noastră a datoriei externe. Această strălucită izbindă, de importantă istorică, a întregii noastre națiuni, ilustrează in modul cel mai convingător juslețea politicii interne si externe a partidului nostru, forța, capacitatea și vitalitatea e- conomiei noastre naționale, precum și voința și energia creatoare ale întregului nostru popor.Iată de ce. in aceste clipe de înaltă vibrație patriotică, gindu- rile tuturor tinerilor sibieni se îndreaptă cu profundă recunoștință către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Erou intre eroii neamului, simbol strălucit al României de azi și de miine, apărător și promotor ferm al intereselor supreme ale națiunii, sfătuitor înțelept și părinte drag al tinerei generații.Un vibrant omagiu adresăm tovarășei Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere mondială, sub a cărei nemijlocită îndrumare știința românească a fost transformată intr-o puternică forță de producție, iar învățămîntul și cultura înregistrează un amplu proces de înflorire.Este o onoare și o mindrie pentru noi, tinerii de azi. faptul că facem parte din generația „Epocii Nicolae Ceaușescu". generație a tinereții spiritului revoluționar, formată și afirmată ca o forță socială activă și dinamică.Vom face totul pentru a realiza exemplar sarcinile complexe ce ne revin în acest an și pe intregul cincinal, dovedind prin fapte că tineretul sibian este conectat cu întreaga sa e- nergie creatoare la mărețele o- bie'ctive. care asigură înflorirea multilaterală a României socialiste.

Cuvîntul tovarășei 
Maria LazărRelevînd deplina satisfacție și inalta mindrie patriotică cu care colectivul întreprinderii de Pielărie și încălțăminte „13 Decembrie" a luat cunoștință de lichidarea datoriei externe a României, vorbitoarea a evidențiat că această strălucită victorie contribuie la asigurarea independenței economice și politice reale și efective a țării noastre, avind la bază munca avintată desfășurată de intregul nostru popor, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general.Rgrmiteți-mi să exprim, în numele intregului colectiv — a spus vorbitoarea — cele mai calde sentimente de stimă, a- leasă prețuire și profundă recunoștință pe care le purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut si face in slujba nobilei cauze a edificării socialismului si comunismului in patria noastră.Omagiem și cu acest prilej, ca deosebit respect, remarcabila contribuție a tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la transformarea științei, invățămintului și culturii in factori de primă însemnătate ai propășirii naționale.Ca femeie și mamă, țin să exprim. in numele tuturor Femeilor din județul Sibiu, imensa bucurie și satisfacție de a ști că. grație politicii științifice și realiste promovate de partid, copiii noștri, tînăra generație dispun de toate condițiile pentru a crește și a se forma ca cetitori de nădejde ai patriei, că lor le aparține viitorul de aur al României.Dăm glas, la această mare a- dunare populară, angajamentului nostru solemn de a acționa și în continuare, neabătut, pentru a intimpina cu noi și însemnate fapte de muncă marile e- venimente politice ale anului.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Hordobețîn deplin consens cu gîndurila și sentimentele ce animă intregul nostru popor, exprim, in numele lucrătorilor ogoarelor de la Cooperativa Agricolă de Producție Cristian, nemărginita bucurie și mindrie patriotică pentru noua și strălucita realizare a patriei noastre, care, prin munca entuziastă a întregului popor, a achitat complet datoria externă.La această impresionantă a- dunare populară, vreau să dau glas nemărginitei recunoștințe a tuturor lucrătorilor din agricultura cooperatistă a județului Sibiu pentru legea, adoptată la inițiativa secretarului general al partidului, de anulare a unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, care demonstrează atenția acordată de partidul și statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltării continue a agriculturii socialiste, creării, condițiilor pentru transpunerea în practică a o- biectivelor noii revoluții agrare.

întrucit și unitatea noastră a beneficiat de o reducere importantă a datoriilor din credite, ne angajăm să ne organizăm temeinic activitatea pentru a realiza venituri peste plan, care să asigure dezvoltarea în ritm susținut a cooperativei.In numele lucrătorilor din a- gricultura județului nostru, exprim nețărmuritul atașament față de politica partidului, dragostea fierbinte și devotamentul nestrămutat față de partid, față de secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, im- preuhă cu angajamentul de a acționa cu responsabilitate pentru realizarea exemplară a sarcinilor care ne revin în acest an și pe întrggul cincinal.
Cuvîntul tovarășului 

Alexandru Gradîntr-o deplină unitate de ginduri și . simțăminte cu intregul nostru partid și popor, dăm expresie, și cu acest prilej, dragostei profunde și alesei prețuiri față de cel ce este simbolul viu al năzuințelor și puterii creatoare ale națiunii noastre. Erou între eroii neamului, strălucit exemplu de patriot înflăcărat, proeminentă personalitate a lu-' mii contemporane — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sintem fericiți să aducem, totodată. respectuosul nostru oma- ,giu tovarășei Elena Ceaușescu' pentru îndelungata activitate revoluționară, pentru contribuția importantă la elaborarea și realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la dezvoltarea științei, invățămintului și culturii românești.Vorbitorul a relevat că oamenii muncii care lucrează in domeniile științei, invățămintului și culturii sibiene, luînd cunoștință. cu profundă și aleasă mindrie patriotică. de remarcabila realizare reprezentată de lichidarea de către România a datoriei sale externe, iși exprimă deplina adeziune fată de politica internă și externă a partidului și statului. Ne angajăm, și in cadrul insuflețitor al acestei mari adunări populare, să nu precupețim nici un efort pentru a ridica invățămintul. știința și cultura sibiană la nivelul marilor exigențe ale epocii noastre.
Cuvîntul tovarășului 

Nicu CeaușescuMarea adunare populară de astăzi reprezintă pentru toți cei care trăiesc și muncesc pe frumoasele plaiuri românești ale județului Sibiu un minunat prilej de a prezenta mărețele înfăptuiri din anii construcției socialiste, îndeosebi din epoca de împliniri fără egal deschisă de istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., piatră de hotar in multimilenara noastră istorie, in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Acești ani de strălucite împliniri au însemnat și pentru județul nostru o perioadă de ample prefaceri înnoitoare, de un dinamism fără precedent.Prin politica profund științifică a partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor țării, in special după reorganizarea administrativ-teritorială din anul 1968, am beneficiat de fonduri de investiții în valoare de peste 55 miliarde lei. fondurile fixe ajungind în prezent la 49 miliarde lei, din care peste 55 la sută se află în industrie, în acest fel, zestrea economică și socială a județului nostru s-a îmbogățit cu noi și moderne obiective industriale. agrozootehnice și sociale. în acest succint, dar semnificativ tablou al multiplelor și importantelor înnoiri din județul Sibiu este elocvent marele avînt constructiv ce caracterizează epoca de realizări excepționale din anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului nostru.în cadrul insuflețitor al acestei mari adunări populare, expresie vie a adeziunii depline

Marea adunarea locuitorilor acestei străvechi vetre românești la Întreaga politică internă si externă a partidului si statului nostru, ne îndeplinim o inaltă datorie adu- cind omagiul comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc in județul Sibiu secretarului general al partidului, marelui Erou al națiunii noastre, ale cărui gîn- dire cutezătoare, profundă viziune prospectivă si acțiune politică perseverentă sint determinante pentru progresul fără precedent înregistrat de patria noastră in acești ani glorioși, înfătișind pe larg importantele succese obținute in acest cincinal de oamenii muncii din economia județului Sibiu, vorbitorul a subliniat că acest rodnic bilanț a asigurat organizației județene de partid onoarea de a lansa chemarea la întrecerea socialistă, pentru acest an. tuturor organizațiilor județene de partid si a municipiului București.Exprim convingerea — a spus vorbitorul — că vom face totul pentru a ne îndeplini exemplar marile sarcini care ne revin în acest an și în întregul cincinal, pentru ca realizările oamenilor muncii din inima României socialiste să fie un minunat și mobilizator exemplu de dăruire si abnegație muncitorească, patriotică. comunistă.Arătind că pentru prima oară în îndelungata sa istorie patria noastră a dobindit. prin efortul întregii națiuni, prin aplicarea hotăririlor gloriosului nostru partid, deplina independentă politică si economică, la sfîrsi- tul lunii martie România reușind să-si achite integral datoria externă, vorbitorul a subliniat că această situație este generatoare de optimism si încredere in capacitatea poporului ..nostru de a înfăptui neabătut )pro- gramul partidului de dezvoltare accelerată a economiei naționale. de creștere continuă a nivelului de trai material si spiritual al poporului. Achitarea datoriei externe demonstrează capacitatea Partidului Comunist Român, clarviziunea secretarului general al partidului în fundamentarea și elaborarea strategiei de dezvoltare economico-socială a patriei.Capacitatea și forța economiei noastre socialiste au permis, totodată, adoptarea legii privind anularea datoriilor unor cooperative agricole de producție și asociații economice inter- cooperatiste, strălucită expresie a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea tot mai puternică a agriculturii. Toți cei care muncesc pe ogoarele județului Sibiu trebuie să vadă în acest act politic un imbold de a acționa cu toată dăruirea si responsabilitatea pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare și obținerea celor mai mari producții vegetale și animaliere de pînă acum, pentru a-și spori substanțial contribuția Ia dezvoltarea economico- socială a patriei, la bunăstarea intregului nostru popor.Pe baza trainică a dezvoltării impetuoase a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării, pe baza marilor succese din anii construcției socialiste și. in mod deosebit. în cei de după Congresul al IX-lea. pornim la înfăptuirea acestor minunate obiective de pe poziții generatoare de mare încredere și optimism. România de azi fiind pe deplin capabilă să realizeze tot ce este necesar pentru a se situa în rîndul țărilor cu înaltă dezvoltare economico- socială — a spus în încheiere vorbitorul — relevînd. totodată, hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Sibiu de a acționa cu toate forțele, cu abnegație si dăruire comunistă, sub conducerea partidului, a secretarului său general, pentru a intimpina cu noi și tot mai inmortan- te succese ziua de 1 Mai. cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială, și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului, pentru creșterea contribuției lor la progresul, prosperitatea, independenta și suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

populara din SibiuIn încheierea adunării, intr-o atmosferă entuziastă, participanta au adresat o telegrama tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Jntr-o atmosferă de puternică și vibrantă angajare patriotică, revoluționară, in deplină unitate de cuget și simțire cu intregul nostru partid și popor, participantii la adunarea populară din municipiul Sibiu, in numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste frumoase plaiuri românești, iși exprimă și cu acest prilej profunda satisfacție și înalta mindric patriotică pentru strălucitele victorii dobindite in construcția socialistă in anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". în întărirea independentei și suveranității țării, pentru înălțarea pe noi trepte de civilizație și progres și creșterea necontenită a prestigiului său internațional.Vă omagiem cu profundă dragoste șl recunoștință, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat și comunist revoluționar, pentru cutezanța și clarviziunea cu care făuriți prezentul socialist și viitorul comunist al națiunii, pentru pilda pe care o oferiți întregii lumi ca neobosit erou al păcii.în același timp, o datorie de conștiință ne îndeamnă să exprimăm un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, militant de frunte al partidului și statului, a cărei strălucită activitate reprezintă o contribuție de seamă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a tării, la înflorirea științei, invățămintului și culturii românești.Relevindu-se că toți locuitorii județului Sibiu au primit cu deplină satisfacție succesul istoric realizat de țara noastră care, la sfirșitul lunii martie, a încheiat plata datoriei externe, in telegramă se subliniază că această măreață izbîndă contribuie la consolidarea independentei economice și politice a României, la transpunerea neabătută in viață a politicii partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, de întărire a proprietății socialiste, de ridicare generală a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, profund devotați politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ne angajăm să îndeplinim exemplar obiectivele chemării la întrecere a organizației județene de partid Sibiu, acționînd cu înaltă răspundere și abnegație revoluționară pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din magistrala dumneavoastră cuvintare la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, întîmpinind cu rezultate de prestigiu ziua de 1 Mai, cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al gloriosului nostru partid, spre înălțarea și gloria scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
GIURGIUPeste 30 000 de oameni au participat la adunarea populară ce a avut loc pe stadionul din Giurgiu. în cadrul adunării au luat cuvîntul Ion Gorneanu, secretar al comitetului de partid de la Combinatul Chimic. Lucian Iliescu, prim-vicepreședin- te al consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea pentru Construcții de Mașini și Utilaje Grele. Floarea Crăcea, președinta comitetului sindicatului de la- întreprinderea Textilă „Dunăreană". Nistor Sirbu, președintele Cooperativei Agricole de Producție „9 Mai" din comuna Frățești, satul Remuș. Nelu Oprea, secretarul Comitetului U.T.C. de la Șantierul Naval. Ion Popescu, prim-secretar al Comitetului Județean Giurgiu al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Gorneanuîn numele colectivului de oameni ai muncii de la Combinatul Chimic exprim cele mai alese sentimente de dragoste și adine respect față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce a făcut si face pentru gloria poporului român, pentru progresul continuu și multilateral al patriei noastre socialiste, pentru creșterea prestigiului României pe toate meridianele globului. Totodată, aduc un cald și respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de renume mondial, care își dedică cu dăruire revoluționară întreaga activitate înfăptuirii politicii de dezvoltare și înflorire a patriei, a științei, invățămintului și cul- turii, creșterii prestigiului României socialiste în lume. Lichidarea într-o perioadă scurtă a datoriei externe, a arătat in continuare vorbitorul, constituie o mîndrie a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității. a întregului popor, ne stimulează și ne angajează mai hotărît Ia înfăptuirea neabătută a sarcinilor de plan din acest an și pe întregul cincinal.

Cuvîntul tovarășului 
Lucian IliescuFaptul că România și-a plătit integral datoria externă confirmă justețea politicii Partidului Comunist Român, ilus- trînd capacitatea și vitalitatea economiei naționale, voința și energia creatoare ale întregii națiuni, de a transpune cu fermitate în viață mărețul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. Ne asumăm angajamentul de a acționa ferm, în spirit revoluționar, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. pentru înfăptuirea programelor de modernizare, de ridicare a calității produselor, de realizare a sarcinilor Ia export, aplicînd ferm mecanismul eco- nomico-financiar. al autocon- ducerii și autogestiunii muncitorești, în concordantă cu Indicațiile date de. secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în întreprinderea noastră.

Cuvîntul tovarășei 
Floarea CrăceaAnunțarea de către ilustrul nostru conducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a lichidării în întregime a datoriei externe a umplut de bucurie inimile tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea Textilă „Dunăreană". această realizare constituind incă o dovadă a justeței politicii partidului si statului nostru. întreprinderea Textilă „Dunăreană" constituie expresia dezvoltării industriale a acestor meleaguri, ca de altfel a tuturor zonelor si localităților tării, fapt ce reflectă politica științifică de înflorire si ridicare a bunăstării întregului popor promovată consecvent de partidul si statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitoarea a arătat. în continuare, că acum, în preajma aniversării a 50 de 

ani de la marea demonstrație patriotică. antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939. in organizarea căreia tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu au avut un rol determinant, colectivul întreprinderii își exprimă angajamentul solemn de a-si perfecționa întreaga activitate pentru realizarea si depășirea sarcini-' lor de plan, pentru realizarea de produse de cea mai bună calitate. competitive pe piața externă. sporind aportul întreprinderii la realizarea resurselor valutare ale tării.
Cuvîntul tovarășului 

Nistor SîrbuExprimăm cele mai alese sentimente de stimă si înaltă prețuire ale lucrătorilor ogoarelor din cooperativa agricolă de producție fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. care ne conduce destinele spre culmile civilizației comuniste. Aducem un respectuos omagiu personalității tovarășei Elena Ceaușescu care, alături de ilustrul nostru conducător. aduce o contribuție de seamă la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială a tării. Cooperatorii noștri au luat cunoștință cu mare bucurie si satisfacție de măsura legiferată zilele trecute de Marea Adunare Națională, din inițiativa tovarășului secretar general. privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție si ale asociațiilor economice intercoopera- tiste. Anularea datoriilor ne obligă la o reevaluare lucidă, exigentă a activității de pînă acum, la o perfecționare a întregii activități viitoare. Vom îndeplini in cele mai bune condiții îndatoririle ce le avem in ce privește obținerea de producții mari si livrarea cantităților de produse prevăzute la fondul de stat.
Cuvîntul tovarășului 

Nelu OpreaTînăra generație din județul nostru trăiește astăzi, alături de întregul nostru popor, sentimente de vie satisfacție si mindrie patriotică pentru marile izbinzi obținute de oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea partidului, in marea operă de edificare socialistă a patriei. în numele uteciștilor, al intregului tineret de Ia Șantierul Naval Giurgiu aducem cu această ocazie un fierbinte omagiu marelui Erou între eroii neamului, ctitorul României socialiste moderne. tovarășul Nicolae Ceausescu, exprimăm cele mal alese sentimente de prețuire si recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea si perfectionarea continuă a invățămintului. științei și culturii românești. Faptul că la sfîrsitul lunii martie România a plătit complet datoria externă, a arătat vorbitorul. constituie o victorie remarcabilă a ponorului nostru, o dovadă elocventă a forței e- conomiei românești, care va deschide largi perspective dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste. Sintem hotă- riti să i participăm cu tot elanul vîrstei Ia înfăptuirea obiectivelor ce ne revin ne șantierele organizate in municipiul si județul nostru.
Cuvîntul tovarășului 

Ion PopescuIstoria României înscrie — Prin documentele adoptate de Plenara Comitetului Central Participantii la adunare au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu toti locuitorii județului Giurgiu, participantii Ia această adunare populară organizată din inițiativa și la dorința colectivelor de oameni ai muncii din toate localitățile județului au urmărit eu cel mai viu interes și profundă satisfacție magistralele dumneavoastră cuvintări la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 12—14 aprilie a.c., Ia Plenara Consiliului National al Frontului Democrației și Unității Socialiste și la grandioasa adunare populară din Capitală. Laolaltă cu iniregul nostru partid și popor, am luat cunoștință cu înălțătoare mindrie patriotică de faptul că. la sfirșitul lunii martie, România a plătit complet datoria externă. Acest rezultat strălucit al muncii poporului nostru se constituie într-un argument de netăgăduit al forței și vitalității economiei noastre naționale, al justeței politicii științifice, clarvăzătoare a partidului de dezvoltare multilaterală a patriei.MuRumindu-vă din inimă pentru această importantă realizare a tării noastre, care deschide perspective minunate înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, vă exprimăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. întreaga noastră recunoștință.Cu cele mai alese sentimente, aducem un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și strălucit savant de largă recunoaștere internațională, pentru îndelungata activitate revoluționară desfășurată sub flamurile partidului, pentru tot ceea ce a făcut și face cu fierbinte patriotism spre binele și fericirea națiunii române.în numele cooperatorilor din județul Giurgiu, vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga recunoștință pentru măsurile initiate de dumneavoastră cu privire la anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și ale asociațiilor economice intercooperatisțe. Vă sintem, totodată, adine indalorati pentru măsurile pe care le-ați inițiat in domeniul sistematizării teritoriului, organizării și modernizării localităților, acțiune cu amplă rezonanță, care va conduce la adîncirea procesului de urbanizare, la dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țârii.Situînd in centrul preocupărilor transpunerea în viață a indicațiilor dumneavoastră, vă raportăm că oamenii muncii din unitățile industriale ale județului au îndeplinit planul pe primul trimestru din acest an la producția-marfă in proporție de 103,4 Ia sută, productivitatea muncii cu 103,3 la sută, exportul cu 100,4 la sută.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Giurgiu vor munci cu abnegație pentru a realiza in cele mai bune condiții sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal. ,

al Partidului Comunist Român din 12—14 aprilie a.c. si sesiunea Marii Adunări Naționale din 17—18 aprilie. încă unul din marile sale momente de profundă satisfacție, asa cum a făcut-o de atitea ori in perioada de glorie si măreție inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, care a ales la cir- ma destinelor națiunii noastre ne cel mai iubit fiu al poporului. Erou intre eroii neamului, genial conducător de partid si de tară, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceausescu. Vor rămine pentru totdeauna in memoria si in conștiința noastră istoricele cuvinte rostite de secretarul general al partidului, la deschiderea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R., referitoare la faptul că. la sfîrși- tul lunii martie. România a plătit complet datoria externă. împreună cu intregul popor, oamenii muncii, toti locuitorii județului Giurgiu au primit eu vie satisfacție si vibrantă mindrie patriotică acest act de demnitate națională —• Româpia fiind prima si. oină acum. singura tară din lume care a reușit să lichideze datoria externă. do- lvndind astfel deplina independentă economică si politică. Exprimăm cel mai fierbinte si înălțător omagiu gloriosului nostru partid comunist. tovarășului Nicolae Ceausescu, care, slujind neabătut interesele supreme ale întregii națiuni. a initiat cu inegalabilă clarviziune marile programe de dezvo’- tare economico-socială a țării. Această izbîndă fără precedent a poporului român constituie un fericit prilej de a adresa, in numele tuturor locuitorilor județului nostru, cea mai vie recunoștință tovarășei Elena Ceausescu pentru contribuția deosebită la transpunerea în viață a politicii partidului si statului, la dezvoltarea stiintei. invățămintului si culturii românești.La obținerea marilor realizări ale Epocii Nicolae Ceausescu au contribuit, alături de întregul' ponor, printr-o activitate plină de abnegație, si oamenii muncii din- județul nostru, organizația noastră județeană de Partid. împreună cu întreaga tară, județul Giurgiu s-a înscris viguros pe coordonatele dezvoltării intensiv-calitative. Pe baza investițiilor alocate, care în perioada 1965—1989 se ridică la aproape 60 miliarde lei. valoarea fondurilor fixe a crescut de peste 7 ort. Ne putem mîndri \ că în acest an realizăm o producție industrială de aproape 10 ori mai mare decit în anul 1965. în prezent, industria județului produce in circa 35 de zile întreaga producție obținută in anul 1965. Industria chimică a crescut față de anul in care a avut loc Congresul al. IX-lea al partidului de aproape 120 ori, construcția de mașini de peste 11 ori, producția de e- nergie electrică de anroape 90 ori. Și in agricultură au fost, obținute realizări remarcabile, producția agricolă fiind anul trecut de peste 3 ori mai mare decit in 1965.Vom face totul pentru a înfăptui obiectivele ce ne vor reveni din Programul-directivă al Congresului al XIV-lea al partidului, pentru realizarea sarcinii de onoare pe care ne-a încredințat-o tovarășul Nicolae Ceausescu în timpul vizitei de lucru efectuate. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. anul trecut in județ, de a construi pînă în anul 1992 in municipiul Giurgiu incă 10 000 apartamente și de a crea condiții pentru ca patru comune să devină orașe agroindustriale. Ne angajăm să muncim cu dăruire pentru îndeplinirea exemplară, a planului pe acest an și pe întregul cincinal.
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MANIFESTĂRI VIBRANTE ALE ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PARTID,
FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE HOTĂRlRII DE A ACȚIONA 

ÎN STRÎNSĂ UNITATE PENTRU PROGRESUL Șl INDEPENDENȚA PATRIEI
Telegrame adresate secretarului general al partidului

DEVALa adunarea populară care a avut loc pe platoul din fața Centrului de cultură și creație „Cintarea României" din municipiul Deva au luat parte peste 32 000 oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului — mineri, preparatori, energeticieni, constructori, țărani cooperatori, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, pionieri și uteciști.La adunare au luat cuvîntul tovarășii Lucian Moga, secretarul Comitetului de partid de la mina Deva, Gheorghe Marian, președintele Comitetului sindical de la întreprinderea de materiale de construcții, Melania Benea, prim-secretar al Comitetului municipal-Deva al U.T.C., Avram Oprișa, președintele cooperativei agricole de producție- Șoimuș, Petru Barna, secretarul Comitetului de partid de la Trustul antrepriză generală de construcții montaj Hunedoara- Deva, Florea Bereș, directorul î ntreprinderii „Electrocentrale", Ion Popa, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.
Cuvîntul tovarășului 

Lucian Mogaîmi-revine deosebita cinste de a aduce, in numele minerilor hunedoreni, un călduros omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ctitorul României socialiste moderne, luptător consecvent pentru instaurarea unui climat de pace și largă colaborare intre toate popoarele lumii, în același timp, exprimăm Înalta prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic, pentru sprijinul deosebit acordat introducerii progresului tehnic in minerit, pentru contribuția remarcabilă adusă la dezvoltarea cercetării științifice și invățămîn- tului din patria noastră.Asemenea întregului popor, noi, cei ce lucrăm în industria extractivă, am luat cunoștință cu nemărginită mindrie patriotică șl vie satisfacție de măreața realizare anunțată de secretarul general al partidului la plenara Comitetului Central al P.C.R. privind plata completă a datoriei externe a țării, aceasta constituind o expresie elocventă a vitalității și forței economiei socialiste românești, a realismului și clarviziunii politicii înțelepte a partidului și statului.Răspunzind cerințelor formulate pentru industria extractivă ț de secretarul general al partidului cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Hunedoara, oamenii muncii de la mina Deva și-au onorat exemplar sarcinile de producție aferente perioadei trecute din acest an. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a ne spori contribuția la dezvoltarea economico-socială a patriei, la ridicarea bunăstării și civilizației întregului popor, prin realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan ce ne revin pe anul în curs și pe Întregul cincinal.
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe Marian în numele celor peste 1500 membri ai sindicatului de la întreprinderea de materiale de construcții-Deva, permiteți-mi să dau glas sentimentelor de deplină satisfacție față de noua realizare de prestigiu a României socialiste — plata completă a datoriei externe, care ilustrează, cu puterea faptelor, justețea politicii realiste, clarvăzătoare a partidului și statului, dinamismul și vigoarea economiei românești care s-a dezvoltat în ritmuri fără precedent in anii epocii de aur, ce poartă numele ctitorului său, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Aducem, cu aoest prilej, un respectuos omagiu secretarului general al partidului pentru strălucita activitate revoluționară ce o desfășoară în vederea înfăptuirii neabătute a hotărirl- lor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a idealurilor de progres, independență și price, ce corespund pe deplin năzuințelor poporului român.Asemenea celorlalte colective muncitorești din municipiul Deva, lucrătorii din unitatea noastră se preocupă cu Întreaga răspundere de folosirea cu randament sporit a bazei tehnico- materiale de care dispune, de modernizarea producției, reducerea consumurilor specifice. încadrarea în normativele econo- mico-financiare și sporirea eficienței întregii activități. Pe primul trimestru al acestui an am înregistrat un plus la pro- ducția-marfă de 5,4 milioane lei, acesta fiind răspunsul nostru la îndemnurile si sarcinile ne care secretarul general al partidului le-a subliniat din nou, la recenta plenară a Comitetului Central al partidului.
Cuvîntul tovarășei

Melania BeneaAlături de întregul popor, tinerii din municipiul Deva trăiesc momente înălțătoare gene

rate de hotăririle și legile adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R și sesiunea Marii Adunări Naționale. Vedem în aceste documente ■ de însemnătate deosebită pentru evoluția viitoare a patriei noastre o nouă expresie a gindirii și acțiunii secretarului general al partidului, ctitorul României socialiste moderne, erou intre eroii neamului, de a cărui activitate revoluționară este indisolubil legată cea mai fertilă epocă din istoria țării — „Epoca Nicolae Ceaușescu".în numele tinerei generații din municipiul nostru aduc celui mai iubit fiu al poporului român respectuoase omagii și profunda noastră recunoștință pentru modul strălucit în care conduce destinele țării, pentru grija statornică și îndrumarea permanentă acordată formării și afirmării tineretului.Exprim, de asemenea, cele mai alese sentimente de prețuire si recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului, savant de renume mondial, pentru deosebita contribuție adusă la inflorirea științei, invățămîn- tului și culturii românești.Noi. tinerii din municipiul reședință de județ, am luat cunoștință cu bucurie și satisfacție, asemenea 'întregului popor, de faptul că la sfîrșitul lunii martie România a achitat în întregime datoria sa externă, aceasta constituind o victorie remarcabilă a poporului nostru care deschide perspective largi dezvoltării și mai puternice a patriei.
Cuvîntul tovarășului 

Avram OprișaAlături de întregul popor trăiesc sentimente de profundă mindrie patriotică pentru măreața victorie anunțată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, privind plata completă de către țara noastră a datoriei externe. Tu numele lucrătorilor ogoarelor din județul Hunedoara, aduc un fierbinte omagiu și vil mulțumiri secretarului general al partidului pentru grija deosebită ce o poartă dezvoltării intensive și modernizării agriculturii, ridicării nivelului de trai al țărănimii, al întregului popor, puternic reflectată și prin adoptarea de către Marea Adunare Națională a Legii privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole și aso- ciațiilpr economice intercoope- ratiste.Urmînd cu deplină încredere politica agrară înțeleaptă a partidului și statului, cooperativa agricolă de producție Șoi- muș și-a dezvoltat continuu avuția obștească, a obținut producții superioare și a livrat la fondul de stat însemnate cantități de produse, inregistrînd in actualul cincinal beneficii de peste două milioane lei anual. Sintem ferm hotărîți să realizăm in 1989 cele mai mari producții, răspunzind astfel, prin fapte, grijii pe care partidul, personal secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. o poartă țărănimii, ridicării calității muncii și vieții întregului nostru fropor.
Cuvîntul tovarășului 

Petru BarnaColectivul de oameni al muncii de la Trustul de antrepriză generală pentru construcții și montaj aduce prinosul de recunoștință, de stimă și aleasă prețuire celui mai iubit fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru strălucita activitate pusă in slujba intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii.Cu nețărmurită bucurie au primit constructorii de locuințe din județul nostru vestea că la sfîrșitul lunii martie România și-a achitat în întregime datoria externă, deschizind in acest fel noi perspective dezvoltării sale in continuare. Este o victorie cu atît mai prețioasă cu cit ea s-a realizat concomitent cu asigurarea de către partid a înaintării victorioase a României pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, în condițiile crizei economice ce a afectat --întreaga lume.în calitate de constructori ai marilor ctitorii pe pămintul hunedorean. oamenii muncii de la T.A.G.C.M. au Înfăptuit în toți anii care au urmat isto- • Ticului Congres al IX-Iea al partidului sarcinile care le-au revenit din programul de modernizare șl sistematizare a localităților județului. Achitîn- du-și în întregime datoria externă, România pășește in continuare cu mindrie și demnitate pe drumul către o societate a bunăstării și prosperității, a deplinei libertăți. Asigurăm pe iubitul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea prevederilor de plan pe acest an, pentru a realiza noi construcții moderne care să contribuie la dezvoltarea economico-socială a județului nostru.

Cuvîntul tovarășului 
Florea BereșTrăim cu toții momente de înălțătoare mindrie patriotică sub puternica impresie a magistralei cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, eveniment de importanță deosebită în pregătirea celui de-al XÎV-lea Congres al P.C.R. Alături de întregul popor, și noi, energeticienii de la Mintia, am luat cunoștință, prin glasul celui mai autentic și autorizat reprezentant al patriei și poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că la sfîrșitul lunii martie, anul acesta, țara noastră și-a lichidat datoria externă. Așa cum arăta conducătorul partidului și statului nostru, plata datoriei externe a cerut eforturi mari, dar poporul, printr-o deplină unitate în jurul partidului, al secretarului său general, a știut să învingă greutățile, să înfăptuiască neabătut programele de dezvoltare economico-socială a patriei. Cu atît mai semnificativ este faptul că, prin munca plină de1 abnegație a tuturor fiilor patriei, această realizare a fost obținută în condițiile asigurării unor ritmuri susținute de dezvoltare a economiei naționale, ale înfăptuirii a mii și mii de obiective productive și social- culturale.Pentru energeticienii de la Mintia, cea de a doua vizită de lucru pe care a efectuat-o în această unitate tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in luna martie a acestui an, ne-a umplut de bucurie inimile, prezența între noi a iubitilor conducători de partid și de stat repre- zer.tînd o expresie a prețuirii muncii și realizărilor noastre.

Cuvîntul tovarășului 
Ion PopaComuniștii, toți oamenii muncii din județul Hunedoara trăiesc sentimente de înaltă mindrie patriotică, unanimă prețuire și deplină recunoștință pentru hotăririle de excepțională însemnătate istorică adoptate de plenara Comitetului Central al partidului, sesiunea Marii Adunări Naționale și forumurile democrației muncito- rești-revoluționare care ilustrează cu puterea de netăgăduit a faptelor mărețele succese obținute de poporul român pe calea construcției socialiste, prefigurează, căile dezvoltării în continuare a sociefății românești.De la înalta tribună a forumului comuniștilor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a evocat marile victorii revoluționare, împlinirile fără precedent ale perioadei pe care o parcurgem, materializate recent in achitarea integrală a datoriei externe a patriei noastre. Această victorie de larg ecou național și internațional ilustrează justețea politicii partidului și statului, forța, capacitatea și vitalitatea economiei naționale, munca eroică a poporului nostru, evidențiază legitimitatea și viabilitatea socialismului, aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre.Asemenea întregii țări, și județul Hunedoara, ca urmare a politicii clarvăzătoare a partidului și statului nostru de industrializare socialistă și repartizare teritorială armonioasă a forțelor de producție, a sprijinului constant acordat de secretarul general al partidului, a cunoscut in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" ample prefaceri înnoitoare. În ultimii 24 de ani, .fondurile fixe din industria județului au crescut cu peste 400 la sută, iar cele din agricultură cu 316 la sută, ajungînd în prezent la 100 miliarde lei, producția industrială sporind. în aceeași perioadă, cu 182,4 la sută.în continuare, vorbitorul a spus : Marile forumuri întrunite în Capitala patriei au adoptat hotărîri și legi priyind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului țării, care se înscriu în vastul program, cu caracter revoluționar, elaborat și fundamentat după Congresul al IX-lea al partidului, din inițiativa și cu sprijinul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, asigurînd amplasarea rațională a forțelor de producție pe tot cuprinsul țării, inflorirea tuturor județelor și localităților patriei, creșterea bunăstării și calității vieții întregului popor.însuflețiți de hotăririle și legile adoptate la recentele forumuri întrunite în Capitală, de îndemnurile și orientările de inestimabilă valoare cuprinse in importantele cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al partidului, plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, sesiunea Marii Adunări Naționale, precum și la grandioasa adunare populară din municipiul București, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Hunedoara sînt hotărîti să acționeze cu dăruire si răspundere pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și întregul cincinal, incit să se situeze pe un loc fruntaș în întrecerea dintre ju

dețele tării, asa cum ne-am angajat in fata secretarului generai al partidului cu prilejul viîn încheierea adunării, participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se arată :Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mindri de marile realizări obținute de poporul nostru In perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, participanții la marea adunare populară din municipiul Deva iși manifestă marea lor bucurie și puternicele sentimente patriotice pentru lichidarea de către tara noastră a datoriei externe, precum și anularea datoriei de 117 miliarde lei a cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice inter- cooperatiste, care demonstrează cu o mare forță de convingere justețea politicii partidului nostru pusă in slujba ridicării continue a nivelului de civilizație materială și spirituală a întregului popor și atestă viabilitatea tezei dumneavoastră privind construirea socialismului cu poporul si pentru popor.Iată de ce dăm o înaltă apreciere activității dumneavoastră neobosite pentru progresul neintrerupt al patriei noastre socialiste, pentru binele și fericirea întregului popor român și ne exprimăm întreaga gratitudine și recunoștința nemărginită pentru contribuția fundamentală pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru deosebita responsabilitate comunistă cu care conduceți destinele partidului și poporului român.Aducem, de asemenea, un călduros omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, exemplu de viață dedicată înfloririi și prosperității României socialiste.Ritmul dinamizator de dezvoltare a județului Hunedoara, prefacerile deosebite petrecute pe aceste plaiuri se datorează in mod deosebit atenției și grijii pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, o manifestați față de dezvoltarea și inflorirea neîntreruptă a tuturor localităților țării. Pentru înfăptuirea neabătută a orientărilor si îndemnurilor date de dumneavoastră cu prilejul recentei vizite de lucru efectuată, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul nostru, acționăm cu toată energia, pasiunea revoluționară și capacitatea pentru sporirea continuă a contribuției județului Ia dezvoltarea bazei de materii prime a economiei naționale, pentru a da țării mai mult cărbune, metal și energie electrică.Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm că toți oamenii muncii hunedoreni sînt ferm hotăriți să-și consacre eforturile pentru a-si aduce întreaga contribuție la înfăptuirea mărețului program de înflorire a României socialiste, pentru a întimpina Ziua de 1 Mai, cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-Iea al partidului, cu rezultate remarcabile în toate domeniile de activitate.

SLOBOZIALa marea adunare populară din municipiul Slobozia, care a avut loc in Piața 8 Mai, au participat 35 090 oameni ai muncii. Au luat cuvîntul tovarășii Radu Gheorghe, prim secretar al Comitetului municipal de partid Slobozia, Gheorghe Voi- cu, secretarul Comitetului de partid de la Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia, . Angh.el. Mircea- Dan, erou al muncii' socialiste, președintele cooperativei agricole de producție Grindu, Floricica Dumitru, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., Nicolae Toma, maistru constructor, brigada Slobozia, a Trustului de montaj utilaj chimic București. Rada Soare, președinta Consiliului municipal al sindicatelor Slobozia. Gheorghe Mandu, directorul asociației economice intercooperatiste Scînteia, Alexandrina Găinușe, prim secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe RaduDupă ce a adus un fierbinte și respectuos omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, care, in fruntea partidului și statului, conferă demnitate și măreție fără seamăn României socialiste, independență deplină și glorie nepieritoare poporului român, precum și tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de prestigiu internațional, care aduce o contribuție esențială in opera de făurire a societății socialiste în patria noastră, la propășirea și recunoașterea pe plan internațional a spiritualității românești, vorbitorul a evocat realizările din Slobozia. Dintr-o localitate modestă in inima Bărăganului, fără industrie in trecut, care avea doar cîteva ateliere meșteșugărești nesemnificative, rudimentare, municipiul Slobozia se prezintă astăzi ca o așezare modernă, cu o dezvoltare economică și socială puternică, reprezentativă pentru politica realist-științifică a partidului și statului nostru, de repartizare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Beneficiind, în această perioadă, de un volum de investiții in valoare de peste 20 miliarde lei, au fost puse în funcțiune numeroase capacități de producție și obiective social-culturale, au fost construite cartiere noi.
Cuvîntul tovarășului 

Gheorghe VoicuComuniștii, ceilalți oameni al muncii de pe platforma industriei chimice din Slobozia, asemenea întregului nostru partid șl popor, se află Încă sub puternica impresie a magistralei cuvîntări rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, document de însemnătate teoretică și practică deosebită, care face o amplă analiză și un strălucit bilanț al mărețelor cuceriri revoluționare dobindite pe calea edificării socialismului și comunismului în România, cu deosebire din ultimii 24 de ani glorioși, pe care, cu nețărmurită recunoștință și legitimă mindrie 

zitei efectuate. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în județul nostru.

patriotică. 11 numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".In continuare, . vorbitorul a arătat că în aceste momente de vibrantă trăire patriotică, comuniștii. toți oamenii muncii din combinat se angajează solemn să acționeze cu înaltă răspundere muncitorească, revoluționară. pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce Je revin in acest an și pe întregul cincinal.
Cuvîntul tovarășului 
Anghel Mircea DanPentru noi. cei care sintem legați de glia strămoșească, tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă simbolul demnității, al înțelepciunii și omeniei, al înaltelor virtuți ale poporului, spri- jinindu-ne cu întreaga sa putere de gindire și de muncă, aflate Ia temelia dezvoltării continue a agriculturii, conceptul noii revoluții agrare avind drept izvor genialitatea iubitului nostru conducător. La toate acestea, cooperatorii din Grindu sînt hotăriți să răspundă prin fapte de muncă, să obținem în acest an cele mai mari producții agricole, de 6 500 kg grîu și peste 8 500 kg orz la hectar, peste 20 tone porumb și 70 tone sfeclă de zahăr, să contribuim și noi la onorarea Angajamentului asumat de organizația județeană de partid Ialomița prin Chemarea , la întrecere către toate județele țării.Grija partidului și iubitului său conducător au simțit-o țăranii și unitățile agricole și in această primăvară, cînd. din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic Executiv a hotărît, în cea de-a 40-a primăvară a agriculturii cooperatiste, mărirea fondului de cereale și legume destinat retribuirii în natură, puternic stimulent, pentru muncă mai bună, pentru producții agricole mai mari. Iar recent. Marea Adunare Națională a adoptat Legea privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, măsuri care oferă condiții din cele mai bune pentru dezvoltarea rapidă și fermă a agriculturii, ca ramură de bază a economiei naționale.
Cuvîntul tovarășei 
Floricica DumitruIn numele tinerei generații care crește pe meleagurile Ialo- miței, la începutul cuvintării a fost adus un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru minunatele condiții de muncă și viață, pentru largile posibilități de afirmare deschise tineretului, pentru înțeleaptă politică de pace a partidului șl statului nostru.Purtăm mereu în sufletele noastre tinere caldele îndemnuri adresate de conducătorul nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, nouă, celor ce făurim chipul de mîine al patriei, ca. prin faptele zilnice de muncă si învățătură, să ne însușim cele mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii, să ne formăm demni, la școala iubirii de tară și de neam.Răspunzind chemărilor partidului, uteciștii ialomițenl și-au integrat eforturile și preocupările activității de realizare a marilor obiective economico- sociale, aducîndu-șl astfel contribuția. alături de ceilalți oa-

Marea adunare populară din Sloboziameni ai muncii, ia înfăptuirea programelor de dezvoltare în profil teritorial. înțelegînd pe deplin cerințele și exigentele etapei actuale, sarcinile ce ne revin în industrie, la realizarea nroductiei-marfă si a exportului, pe șantierele de construcții. pentru executarea lucrărilor agricole la timp și de bună calitate. in vederea înfăptuirii angajamentelor din chemarea la întrecere adresată de județul nostru tuturor județelor țării și obținerii înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
Cuvîntul tovarășului 

Nicolae TomaAducînd un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru mărețele realizări ale Epocii de aur a istoriei patriei, .intre care la loc de seamă se află și lichidarea datoriei externe, vorbitorul a arătat că in bilanțul bogat cu care se înfățișează astăzi lumii întregi România socialistă se regăsesc și înfăptuirile obținute de constructorii și montorii ialomițenl. care, alături de întreaga națiune, au înscris mărețe ctitorii in ‘ acest minunat colț de țară— Bărăganul ialomițean. De peste 20 de ani lucrez in această unitate reprezentativă a județului, care a înălțat aici, în Bărăganul ialomițean. din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, cea mid mare întreprindere industrială— Combinatul de îngrășăminte Chimice Slobozia. Ca cetățean al acestor frumoase meleaguri, sint strîns legat de fiecare transformare, de fiecare obiectiv care a apărut pe harta economică a Ialomiței și sînt fericit că împreună cu colectivul nostru de muncă putem raporta conducerii partidului realizarea celei de-a IH-a etape a combinatului numai cu utilaje și materiale din țară și cu specialiști din județul nostru.
Cuvîntul tovarășei 

Rada SoareOrganizația județeană a sindicatelor îsi însuseste oe deplin hotăririle istorice adoptate de Plenara Comitetului Central al partidului și se angajează să militeze cu întreaga capacitate pentru unirea si mai puternică a eforturilor creatoare ale oamenilor muncii în îndeplinirea integrală a sarcinilor de olan pe acest an si întregul cincinal, întimpind cu rezultate de prestigiu istoricele evenimente ale acestui an — cinci decenii de la marea demonstrație patriotică. antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939. cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eljberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă de la 23 August si Congresul al XIV-Iea al partidului.Mîndri de a fi contemporanii acestui timp măreț înscris cu litere de aur în istoria multimilenară a ponorului, adresăm din adîncul inimilor noastre mult stimatului si iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceausescu, mult iubitei si stimatei tovarășe Elena Ceausescu ani multi cu sănătate si putere de muncă. pentru a călăuzi cu aceeași clarviziune tara si poporul pe drumul luminos al socialismului si gomunismului. spre gloria si măreția scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe ManduIndeolinindu-si o importantă îndatorire patriotică. întregul colectiv de la Asociația Economică Intercooperatistă Scinteia. unitate înființată în arcul de timp eroic numit. cu justificată mindrie. ..Epoca Nicolae Ceaușescu". este ferm hotărit să acționeze si in continuare cu aceeași dăruire, cu exigentă si responsabilitate în vederea Îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin. înalta apreciere a muncii noastre de către conducerea partidului si statului nostru, personal de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. concretizată în înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", ce ne-a fost acordat pentru clasarea, patru ani consecutiv, pe primul loc pe tară in întrecerea socialistă, a constituit pentru noi toți un puternic imbold de a nu precupeți nici un efort, pentru amplificarea acestor succese, depășirea planului cie producție ne trimestrul I la toti indicatorii.însuflețiți permanent de munca neobosită si dăruirea cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează în fruntea partidului si a tării pentru imbunătătirea continuă a condițiilor de muncă si de viată ale întregului popor, sintem ferm hotărîti să acționăm cu înaltă răspundere, in spirit revoluționar. în vederea îndeplinirii exemplare a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.
Cuvîntul tovarășei 

Alexandrina GăinușeNe exprimăm si în această grandioasă adunare populară via noastră recunoștință, min- dria patriotică si deplina aprobare față de tezele expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central In încheierea adunării, participanții au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,In atmosfera de vibrant și înălțător patriotism, de angajare politică, militantă, in deplină unitate de gind și faptă revoluționară cu întregul partid și popor, cei peste 35 000 participant! la marea adunare populară organizată in municipiul Slobozia, in numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăim și muncim in județul Ialomița, dăm glas sentimentelor de mindrie patriotică, de deosebită satisfacție și bucurie față de strălucitele izbinzi obținute de țara noastră, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist. In cronica acestui timp eroic se inscrie și lichidarea completă a datoriei externe, ceea ce asigură deplina independență economică și politică a României și deschide noi și luminoase perspective de progres și civilizație, de întărire a suveranității patriei și creșterea prestigiului ei in lume.Ne îndeplinim o Înaltă datorie de inimă și conștiință revoluționară, ca, in aceste momente de importanță istorică, să vă aducem cu nețărmurită dragoste, aleasă stimă și prețuire, un fierbinte omagiu dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — Erou intre eroii neamului, ctitorul de geniu al noului destin socialist al României moderne, ilustră personalitate a lumii contemporane, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător dirz pentru triumful păcii, progresului și socialismului in intreaga lume.Aducem, totodată, un cald și respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, strălucit om de știință și savant de renume mondial, pentru îndelungata activitate revoluționară desfășurată sub stindardul partidului, pentru contribuția de seamă adusă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a țării, la inflorirea științei, învățămintului și culturii românești și universale.în continuare, in telegramă se spune : Un număr de 25 unități au realizat planul pe 4 luni, iar la export sarcinile au fost îndeplinite in proporție de 114 la sută.In agricultură. lucrătorii ogoarelor ialomițene. puternic stimulați de creșterea retribuției in natură, de măsura anulării unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, acționează într-un climat responsabil de muncă pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor, prin mobilizarea întregii populații a satelor, cu hotărirea fermă ca in acest an să obținem cele mai mari producții agricole, să ne menținem locul I pe țară Ia producția de lapte și in legumicuitură.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

al partidului, la Plenara Frontului Democrației și Unității Socialiste. Ia recenta sesiune a Marii Adunări Naționale și la marea adbnare populară din Capitală, față de legile adoptate, care constituie documente de însemnătate istorică pentru prezentul și viitorul patriei noastre libere, și independente, angajată ferm pe drumul socialismului și comunismului.După ce au fost înfățișate marile înfăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". din rîndul cărora face parte în mod organic si lichidarea datoriei externe. in cuvîntare s-a adus un călduros omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. pentru realizările fără precedent ale României socialiste, pentru politica de pace si colaborare, promovată cu consecventă de tara noastră.Realizarea unui volum de investiții de peste 50 miliarde lei în ultimii 24 de ani a determinat crearea unei puternice baze teh- nico-materiale. zestrea fondurilor fixe sporind de 10 ori față de 1965. Industria ialomiteană a înregistrat an de an ritmuri de dezvoltare superioare celor pe tara. întreaga producție a anului 1945 fiind obținută în prezent în mai puțin de o zi.Realizarea unui amplu program de investiții a determinat crestet^a gradului de mecanizare si chimizare a agriculturii, modernizarea adăposturilor și sporirea efectivelor de animale, extinderea suprafețelor amenajate la irigat la aproape 70 la sută din suprafața arabilă, și, pe această bază, creșterea producției vegetale si animale, volumul producției agricole globale fiind în prezent de aproape 5 ori mai mare față de 1965.Rezultate de prestigiu au fost obținute si în celelalte domenii de activitate — in transporturi, comerț si prestări de servicii, in invătămînt. cultură si ocrotirea sănătății, sectoare care se află intr-un continuu proces de dezvoltare si modernizare. Peste 88 la sută din populația județului locuiește în case noi. confortabile.
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(Urmare din pag. I)

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Albaniei
de acreditare,transmisînminind scrisorile ambasadorul Piro Vito a președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Prezidiului A- dunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania, Ramiz Alia, un salut și cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român.în cuvintarea prezentată de ambasador sint evocate relațiile de colaborare dintre România și Albania,

subliniindu-se posibilitățile de dezvoltare în continuare a acestora, pe baze reciproc avantajoase.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis tovarășului Ramiz Alia un salut și cele mai bune urări, iar poporului albanez prieten, urări de prosperitate și noi succese pe calea progresului și dezvoltării țării.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu este exprimată convingerea că, în spiritul Acordului de colaborare econo-

mică, industrială și tehnică, semnat recent la Tirana, relațiile bilaterale vor cunoaște o și mai mare dezvoltare în viitor, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în Balcani, pe continentul european și în Întreaga lume.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.

Cronica zilei

Ambasadorul Dane mareei
(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Hans Jesper- sen a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea Reginei Danemarcei, Margrethe II, a guvernului și poporului danez cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român bunăstare și prosperitate.în cuvintarea prezentată de ambasador, subliniindu-se relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări, este exprimată dorința de a se acționa pentru întărirea pe mai departe a raporturilor dintre Danemarca și România.

Primind. scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis Reginei Margrethe II și guvernului Danemarcei cele mai bune urări, iar poporului danez prieten, prosperitate și progres.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu se subliniază că România este animată de dorința de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie și colaborare cu Danemarca — îndeosebi prin extinderea schimburilor comerciale, a cooperării economice, teh- nico-științifice și culturale — pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Este expri-

mată încrederea că, și în viitor, cele două țări vor conlucra arena internațională rea păcii, pentru lumi mai bune și planeta noastră.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador al Danemarcei succes deplin în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.
★La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirile care au avut loc cu acest prilej au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

activ pe pentru asigura- edificarea unei mai drepte pe

în zilele de 19—21 aprilie a.c„ tovarășul Hermann Axen, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a efectuat,, la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită in țara noastră.Oaspetele a avut convorbiri Ia Comitetul Central al partidului cu tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., în legătură cu dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Socialist Unit din Germania, dintre România și R.D. Germană, precum și la Comitetul Județean Brașov al P.C.R.Vizitind unități economice și obiective social-edilitare și culturale din Capitală și Brașov, oaspetele a avut prilejul să cunoască nemijlocit activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, realizările obținute de oamenii muncii din ■România în înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a tării. în transpunerea în viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R.
★în zilele de 17—21 aprilie a.c.. o delegație de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Jerzy Filipiak, adjunct al șefului Secției Știință și învăță- mînt a C.C. al P.M.U.P.. a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., o vizită pentru schimb de experiență în tara noastră.Membrii delegației au avut convorbiri la C.C. al P.C.R. și Comitetul Județean Iași al P.C.R., conducerea Ministerului Educației și învățămîn- tului. au vizitat instituții de î.nvăță- mînt superior și liceal, obiective so- cial-culturale din Capitală și municipiul Iași.

Spiritul viu, creator
al teoriei revoluționare

Producții mari, rentabilitate superioară
(Urmare din pag. I)unor plăți curente, baza răminind în toate unitățile agricole producția de cereale și plante tehnice, zootehnia, legumicultura etc.Dezbătind in fiecare unitate problemele concrete ce stau in fața cooperatorilor pentru a asigura o activitate rentabilă, eficientă, și contu- rind, pe această bază, programe concrete de redresare economică pentru fiecare unitate și pentru fiecare sector, in mod firesc pe primul plan trebuie să se situeze grija pentru buna gospodărire a pămintului, eficienta structurare a producției în toate cooperativele agricole, folosirea cu randament înalt a celorlalte mijloace de producție, aplicarea a- celor metode de muncă și tehnologii

de producție care asigură producțiile mari în unitățile agricole fruntașe. Este, se înțelege, de cea mai mare însemnătate — și aceasta arată experiența practică — ca programele de redresare a activității economico- financiare să țină seama pină la amănunt de posibilitățile reale, nu de dorințe nefondate, să se elimine formalismul cu care au fost alcătuite in anii trecuți unele dintre programele de redresare, care, în loc să aibă in vedere punerea in valoare a resurselor existente, și-au propus obiective și sarcini ce nu aveau o bază materială certă.Urmărirea atentă a măsurilor stabilite de dezvoltare a cooperativelor agricole trebuie să devină o preocupare de căpetenie a organelor și organizațiilor de partid de la sate.

a consiliilor agroindustriale, a organelor județene de partid și agricole chemate să asigure pretutindeni un control organizatoric, economic și financiar de natură să determine creșterea răspunderii pentru Îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor prevăzute. Este de datoria acestor’ organisme să urmărească elaborarea și aplicarea, în fiecare cooperativă agricolă și asociație e- conomică intercooperatistă, a unor programe concrete de îmbunătățire a activității lor, carer să asigure în primul rînd realizarea producțiilor vegetale și animale planificate și, pe această bază, creșterea veniturilor, astfel incit fiecare unitate să desfășoare o activitate rentabilă, să înfăptuiască în cele mai bune condiții obiectivele noii revoluții agrare.

★Vineri, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajel- nikov, a organizat, la sediul amba- .sadei, o intîlnire prietenească, prilejul împlinirii a 119 ani de nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.Au participat adjuncți de șefi secție la C.C. al P.C.R., membri conducerii unor ministere și ai ; tor instituții centrale, organizații masă și obștești, ai Asociației Prietenie Româno-Sovietice, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri, ziariști.A fost prezentat un film documentar consacrat vieții și activității lui V. I. Lenin.
★Cu prilejul împlinirii a 119 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenta, vineri au fost depuse coroane de flori la monumentul lui V. I. Lenta din București. Au luat parte reprezentanți ai Comitetului Municipal București al P.C.R., Consiliului Popular al Capitalei. membri ai conducerii Asociației de Prietenie Româno- Sovietice, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost.prezenți E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, precum și ambasadori ai unor țări socialiste acreditați în țara noastră. (Agerpres)

CU 
lade ai alde de

Se Împlinesc 119 enl de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin. remarcabil teoretician șl militant marxist, neobosit organizator și conducător al proletariatului rus. De numele lui Lenin sint legate evenimente memorabile ale evoluției socialismului științific, ale luptei revoluționare, cum sint. făurirea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie si întemeierea primului stat socialist, a statului sovietic — evenimente cu ample semnificații. ce au inaugurat o epocă nouă în istoria umanității.în lucrările teoretice și în activitatea revoluționară, Lenin a aplicat în mod consecvent, în spirit creator, dialectic, principiile de bază ale socialismului științific elaborate la mijlocul secolului XIX de Marx și Engels. în condițiile specifice epocii respective. Lenin a studiat realitățile Rusiei, ca și caracteristicile și tendințele de dezvoltare ale țărilor capitaliste avansate, a sintetizat experiența de luptă lui și a îmbogățit teoriei revoluționare butii, cu noi teze de tate, cum sint cele litatea victoriei revoluției te într-o singură tară, organizatorice ale partidului revoluționar de tip nou și rolul esențial al acestuia în organizarea si conducerea revoluției si construcției socialiste, rolul istoric al clasei muncitoare în . transformarea pe baze socialiste a societății, esența și funcțiile statului socialist, importanta hotărîtoare a trecerii mijloacelor de producție în mîinile clasei muncitoare, ale poporului, a instaurării proprietății socialiste industrie si agricultură.Pe baza concepției leniniste, aplicării principiilor

face decît să se apropie de Ințele- , gerea complexității vieții".Prin întreaga sa activitate teoretică și practică. Lenin a demonstrat necesitatea promovării neabătute a principiilor de bază ale socialismului științific, a afirmării partidului ca forță politică conducătoare, a dezvoltării unor largi structuri democratice, consolidării permanente a proprietății socialiste — condiții esențiale ale edificării noii cietăți. so-

Realizarea integrală a planului
(Urmare din pag. I)

avem re- că soluția integrarea fabricației

dicatorilor stabiliți. Trebuie să spunem insă că nu ne situăm incă la nivelul posibilităților de care dispunem. că avem încă rezerve de bună organizare, de productivitate si eficientă. dar si în privința cooperărilor interuzinale. pe care trebuie să le punem corespunzător in valoare in perioada care urmează.Dan Bacalu. șeful biroului organizarea producției si a muncii la întreprinderea Mecanică Navală Constanta : Cu toate că pe ansamblu ne realizăm planul, si in acest an, ca si în anii precedenti ne-am confruntat cu aceeași problemă a deficiențelor in funcționarea amplei rețele de furnizori cu care lății de cooperare. Cred practică nu va fi decît in cit mai mare măsură a în cadrul unității noastre.Mihail Georgescu, director general adjunct al Combinatului Petrochimic Midia : De cîțiva ani de zile, județul Constanta dispune de o puternică bază pentru industria petrochimică, înfăptuit prin soluții tehnice originale. Combinatul Petrochimic Midia constituie una din marile ctitorii ale perioadei inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, nu numai pentru județ, dar si pentru întreaga economie. Colectivul de aici este angajat din plin pentru a exploata cu randament maxim modernele instalații din dotare. Fără îndoială, am obtinut unele rezultate bune în producție. Cu toate aceste realizări, care atestă un progres in activitatea productivă. nu putem fi mulțumiți, cu atit mai mult cu cit avem rămîneri in urmă față de plan la anumiți in-, dicatori economico-financiari. Considerăm că principalele probleme pe care trebuie să le rezolvăm sint de ordin tehnic si privesc sporirea fiabilității unor utilaje si atingerea parametrilor proiectați la anumite instalații pusa anul trecut în funcțiune. Astfel, dacă anul 1988 a fost un an de virf în asaltul pentru investiții. anul 1989 este anul ridicării producției la cotele normale de activitate — ceea ce nu este deloc mal ușor, dacă avem în vedere că va trebui să facem totul cu un colectiv tinăr. fără multă experiență.Elena Vlăduc. director la_ prinderea Integrata de Lină stanța : Prioritatea absolută a an pentru unitatea noastră o zintă exportul, direct sau De aceea, preocupările noastre, inclusiv programul de modernizare, vizează in principal măsurile de sporire continuă a competitivității produselor prin mai buna valorificare a materiilor prime si ridicarea calității produselor. De fapt, aceste măsuri au avut drept efect perfecționarea întregii activități economice, astfel incit in primul trimestru al anului ne-am realizat integral si chiar am depășit planul atît la -pro- ducția-marfă, cit și la export.Constantin Niță, inginer-șef la întreprinderea „Energia" din Constanta : Deși in general realizăm planul, avem unele restante Ia anumite sortimente. explicabile mai ales prin deficiente în aprovizionarea tehnico- materială. Consider că o cauză importantă a neajunsurilor de această natură o reprezintă nesolutionarea operativă, pînă la capăt, de către factorii de resort a problemelor care privesc asigurarea unor materiale la nivelul necesar pentru realizarea producției fizice stabilite. Dar nu este vorba numai de cantitate, ci și de promptitudinea necesară în comunicarea cotelor tiilor. precum si in furnizorilor pentru a ne viziona la timp fără a determina dereglări în producție.
Redacția : Din acest succint „tur 

de orizont" te desprinde ideea pre-

ocupărilor susținute pentru realizarea 
planului. Ce metode modeme de con
ducere, adecvate specificului activi
tății economice de aici, slut aplicate? 
Cum ar putea fi definită strategia 
activității economice la nivel terito
rial ?Gabriel Popescu : în toate colectivele de oameni ai muncii din industria municipiului si a județului Constanta a stirnit un tea anunțată de Nicolae Ceaușescu lichidarea datoriei vărată victorie istorică a poporului nostru. Ceea ce ni se pare deosebit de important este faptul că entuziasmul prilejuit de acest succes nu a constituit motiv de automultumire în rîndul colectivelor muncitorești, ci de angajare si mai tru realizarea in cele ditii a programului cconomico-socială, a plan.Dar să fiu mai concret, precizind că. vorbind din partea comitetului municipal de partid, dispun si de date oe ansamblul județului. în activitatea de realizare a planului si pe primul trimestru din acest an am obținut unele rezultate bune ; dar deși producția industrială este cu 12,5 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecut, nu ne-ain realizat integral planul. în principal datorită unor nesincronizări în aprovizionarea tehnico-materială. As mai releva că principalul factor caje a determinat sporul de producție amintit l-a reprezentat creșterea productivității muncii. Ceea ce. în fond, atestă că programele de modernizare încep să-și arate efectul. Dar nu este singura explicație. Tot atît de important este că atît la nivelul municipiului. cit si al județului există o strategie bine definită a desfășurării activității economice. în cadrul căreia promovăm metode moderne de conducere și organizare, cum este, bunăoară. metoda conducerii prin obiective. Aplicarea în practică a acestei

vibrant ecou ves- tovarășul cu privire la externe, o ade-
puternică pen- mai bune eon- de dezvoltare sarcinilor de

între- Con- acestui repre- indirect.

si posibilă si reparti- specificarea putea apro-

a proletariatu- astfel tezaurul cu noi contri- mare insemnă- privind posibi- socialis- principiile

în

la

metode ne permite ca. în funcție de obiectivele pe termen anual sau de perspectivă pe care le-am stabilit, de gradul de importantă al acestora. să determinăm, etapă cu etapă, pas cu pas. măsurile care sint necesare a fi aplicate in fiecare decadă, în fiecare lună. Din asemenea analize temeinice rezultă și eșalonarea sarcinilor de plan, și acțiunile care pot fi întreprinse cu forte proprii atît de unitățile interesate, cit si prin- tr-o cooperare locală, precum și măsurile pentru care se impune intervenția conducerii municipiului și județului la forurile de resort.Prof. dr. Ionel Dumbravă deInstitutul de Subingineri Constanța : Din ceea ce s-a spus pină acum cred că esențial este spiritul de angajare al cadrelor investite cu răspunderi in conducerea activității productive. Creativitatea si priceperea trebuie folosite spre a găsi soluții pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan. De aceea, un cadru de conducere care se respectă, care știe să folosească cu pricepere reglementările legale, să distribuie rational forțele si capacitățile de care dispune si să stăpinească si să aplice corespunzător metodele moderne de conducere știe să găsească întotdeauna si soluțiile necesare. Desigur. nu poate fi negat faptul că. într-un caz sau altul. întreprinderile se confruntă cu probleme dificile. care impun intervenția centralei sau a ministerului. Dar semnificativ este că toti participantii au afirmat hotărirea colectivelor din care fac parte pentru a întreprinde tot ce este necesar pentru realizarea ritmică a planului lună de lună, trimestru de trimestru. S-a recunoscut într-un asemenea mod de abordare a sarcinilor înțelegerea deplină a faptului că ceea ce nu este făcut la timpul său este foarte greu de recuperat ulterior, orice nerealizare generînd — ca un bulgăre de zăpadă care se rostogolește pe pante troienite — efecte în lanț și chiar dereglări greu de stăpînit în mecanismul economic.

Concursul „Fondul păcii*
- 1989între acțiunile cultural-politice de masă ce se desfășoară in tara noastră se înscrie si concursul pe bază de buletine „Fondul Păcii" — 1989, organizat de Comitetul National pentru Apărarea Păcii, cu tema — ..ROMANIA—CEAUȘESCU : un nou mod de gindire și de rezolvare a problemelor dezarmării și păcii".Menționăm că pe adresa Comitetului National pentru Apărarea Păcii continuă să sosească de la participantii la concurs buletine completate : ultimul termen pentru depunerea buletinelor este 31 mai 1989.Buletinele de concurs se mai pot procura prin comitetele județene, municipale si orășenești pentru apărarea păcii, prin întreprinderi si instituții. în Capitală pot fi orocurate de la Comitetul Municipal București pentru Apărarea Păcii, str. Biserica Amzei nr. 29.

a socialismului științific, popoarele Uniunii Sovietice au obținut, în cei peste 70 de ani care au trecut de la Revoluția din Octombrie, realizări remarcabile în edificarea noii orînduiri. încă din primii an! de după revoluție si apoi pe măsura maturizării noii societăți, sub conducerea partidului revoluționar — făurit de Lenin —. clasa muncitoare în alianță cu țărănimea au înfăptuit prefaceri profunde în industrie si agricultură, pe baza noului tip de proprietate. Societatea cesul larg științei și rate noile lorificat in mod superior forța de creație a maselor. Aceste realizări au demonstrat, cu toate greșelile si lipsurile ce s-au manifestat într-o etapă sau alta, vitalitatea socialismului. capacitatea noii societăți de a soluționa problemele fundamentale ale progresului economic și social.Unul din meritele Istorice ale lui Lenin este de a fi înțeles — și a- plicat în practică — principiul că ceea ce asigură teoției revoluționare caracterul - - •matoare este cu realitățile generalizarea ziilor științei

sovietica a asigurat ac- la învățătură, dezvoltarea culturii, au fost configu- relatii sociale care au va-

viu. forța sa transfor- permanenta legătură In continuă prefacere, cuceririlor si conduși practicii sociale, generale, de ale socialis- a îmbogățit noi teze si analiza rea-
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13.00 Telex
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lor)). Versuri patriotice, revolu
ționare
Teleenciclopedia (color) 
Anotimpurile în muzică și poezie: 
Primăvara (color). Spectacol llte- 
gar-muzical
Film artistic (color). „Ultimele 
zile ale verii". Producție a Casei 
de filme trei. Cu : Cornel Coman, 
Maria Rotaru, Adriana lonescu, 
Ovidiu Iuliu Moldovan, Constantin 
Drăgănescu, Matei Alexandru. Ana 
Ciobanu, George Mihăiță, George 
Calboreanu jr„ Fablan Gavriluțlu, 
Constantin . Vaeni, Gheorghe Co- 
zoricl, Tamqra Bucluceanu. Regia : 
Pavel Stlopul 
Telejurnal
închiderea programului

19.40
20,10

21,00

22,20
22,30

vremea
Realizarea planului nu este numai o problemă a unui colectiv sau a altuia, ci reprezintă o problemă fundamentală a centralelor industriale — devenite, cum bine se știe, titulare de plan —, a ministerelor, răspunzătoare de strategia dezvoltării ramurii, precum si a organelor locale de partid și de stat — în virtutea atribuțiilor și competențelor privind planul in profil teritorial. Insistăm asupra acestui lucru pentru că, așa cum s-a desprins din opiniile exprimate în cadrul dezbaterii, dacă conștiința răspunderii pentru îndeplinirea planului în profil teritorial este limpede si se acționează în consecință. în unele centrale si ministere persistă mentalitatea „de a privi de sus“ realitățile din întreprinderi și de a da soluții aproximative, „din birou" la greutățile ce se întîmpină in activitatea productivă. Important este ca. în procesul de realizare a planului. să existe în permanență o strînsă corelare între activitățile economice ale tuturor întreprinderilor, să se asigure valorificarea din plin a potențialului productiv in profil teritorial, dar si in profil de ramură. Există în județ unități cu un grad ridicat de specializare, dar tocmai în lanțul cooperărilor interuzinale intervin obstacole care influențează mersul activității productive. Este un aspect relevat în cadrul dezbaterii, pe care il vom prezenta într-un articol următor.

Cornellu CÂRLAN 
Lucian CRISTEA

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 22 aprilie, ora 20 — 25 aprilie, ora 
20. in țară : Vremea va intra intr-un 
proces de răcire treptată și va fi. in 
general, instabilă, iar cerul variabil, 
mal mult noros la început, în regiuni
le din vestul, centrul și nordul țării, 
apoi în est, regiuni în care vor cădea 
ploi, care vor avea șl caracter de aver
să, însoțite, izolat, de descărcări elec
trice șl de grindină. tn restul țării, 
averse izolate. Vîntul va prezenta in
tensificări trecătoare din sector predo
minant nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 2 șl 12 grade, 
izolat mai coborîte in ultimele nopți în 
depresiunile intramontane, unde vor fi 
condiții de producere a brumei, iar 
cele maxime, în general, între 12 și 22 
grade. La munte, la peste 1 700 metri, 
trecător, averse de lapovițâ ș! ninsoare. 
In București ; Vremea se va răci ușor 
și treptat. Temporar, cerul va fi noros 
și va ploua. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 7 șl 10 grade, iar cele 
maxime între 18 șl 22 de grade.

in a
• Marla șl Mirabela In Tranzistoria: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 
13: 15; 17; 19
• Franțoi» Villon (s. I—II) : PATRIA 
(11 86 25) — 9,30; 14; 18, FLAMURA' 
(85 77 12) — 9: 13; 17
• Vacanța cea mare : LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• 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
O 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 : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii și ti
neret — 9; 11; 13; Unde este un „no- 
feiet" 7 — 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Sora 13 : TIMPURI NOI ------
— 9; It; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un
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
RENTARI (80 49 85) — 14,30; 17,30
0 Ultima noapte a șeherezadei: GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Monte Carlo s STUDIO (59 53 13) - 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,15
• Prețul unei vieți (s. I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18

un „no-

(15 61 10)

băiat :

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic vals — 18; (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18; 
(sala Atelier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio): Recital vocal- 
instrumental. Camelia Pavlenco — 
canto, pian, Elisabeta Fekete — plan 
(Paul Constantinescu, Obradors, De 
Falia, Doina Rotaru, Mozart, Schu
bert, Schumann) — 17,30; (Ateneul

practicii Pornind de la legitățile la tezele fundamentale mului științific. Lenin teoria revoluționară cu principii, rezultînd din lităților economico-sociale ale Rusiei, a noului stadiu în care intrase societatea capitalistă la începutul secolului. Astfel, el a consacrat una din lucrările sale analizei relației dialectice dintre general si particular. prevenind pe militantii comuniști atît asupra tendințelor de a subestima necesitatea însușirii profunde a principiilor fundamentale ale socialismului științific — premise pentru alunecarea într-un practicism îngust, inrudit cu oportunismul —, cit și pericolul de a se aplica mecanic aceste principii, fără a se cerceta teimeinic condițiile concrete. social-istorioe ale luptei .revoluționare. „Trebuie să ajungem — — sublinia rea adevărului marxist trebuie viata reală, de realității. si nu cramponeze decare, fca orice teorie, nu face în cel mai bun caz decît să desemneze ceva ce e fundamental, general, nu

Lenin — la ințelege- incontestabii că să tină seama faptele precise să continue să teoria zilei de ieri.

HANDBAL

un de ale se

parcurgem. „Fără Congresul al IX- lea, fără linia generală stabilită de acest congres și de congresele și conferințele naționale ulterioare, fără măsurile organizatorice, economice. politice adoptate in această perioadă — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — România nu s-ar putea prezenta astăzi cu realizările pe care le are. Am înțeles, încă de atunci, că trebuie să rupem cu dogmatismul, cu șabloanele, cu concepțiile perimate, înapoiate, să repunem socialismul științific în drepturile sale".în acest spirit a acționat și acționează partidul nostru, secretarul său general, militînd consecvent pentru perfecționarea conducerii și organizării vieții politice și social-econo- mice pe baza principiilor fundamentale ale socialismului ale teoriei revoluționare, pronunțat întotdeauna și am ționat — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — conform tezei că fiecare popor, fiecare partid trebuie să-și elaboreze de sine stătător linia sa general-politică, să a- plice legile generale și principiile socialismului la realitățile și condițiile din fiecare țară. Dar am subliniat întotdeauna că toate acestea presupun o poziție clară, consecventă față de principiile revoluționare, față de apărarea intereselor clasei muncitoare, care reprezintă forța și clasa conducătoare în societate".Unul din adevărurile fundamentale ale teoriei socialismului științific subliniate cu putere de către clasicii socialismului științific — conducerea de către partid a operei de făurire a noii societăți — iși probează din plin viabilitatea în practica și experiența construcției socialiste din tara noastră. Conducînd opera complexă de edificare a noii orinduiri. partidul revoluționar trebuie sâ-și exercite acest rol conducător in toate domeniile construcție^ socialiste. A limita rolul conducător al partidului, intr-un fel sau altul, la anumite sfere, domenii ale vieții, ar însemna — așa cum aprecia secretarul general al partidului — a goli teza rolului conducător al partidului de conținutul său politic, a deschide porțile unor interpretări eronate, complet greșite și dăunătoare, in ultimă instanță lichidatorist'e. care ar duce pină la urmă — și nu pot să nu ducă — la slăbirea partidului, pumnd in pericol insăși construirea socialismului.Dezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste — acea formă de proprietate pe. care Lenin o vedea ca singura capabilă să creeze noi relații sociale, să instituie egalitatea reală dintre oameni — constituie o preocupare statornică a partidului nostru și a întregii societăți. Realitatea a dovedit si dovedește că numai prin întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste a întregului popor și a proprietății cooperatiste se poate asigura dezvoltarea continuă eeonomico-socială. că această formă de proprietate st i la baza făuririi noii edificării cu succes a cialiste și comuniste.Prin viziunea larg privind transformarea a societății românești, sa experiență iu organizarea și conducerea operei de construcție socialistă în România. Partidul Comunit Român, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. au adus și aduc noi și remarcabila contribuții la afirmarea principiilor socialismului științific, la dezvoltarea creatoare, in condițiile epocii noastre, a teoriei și practici! revoluționare, la întărirea încrederii în socialism ca unica perspectivă da dezvoltare a societății omenești, ca singura cale pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane, pentru progresul social si bunăstarea popoarelor, pentru o politică de pace, de colaborare egală între toate națiunile lumii.Aniversarea a 119 ani de la nașterea lui V. I. Lenin reprezintă un prilej de evaluare a infăptuirilor istorice înscrise sub semnul promovării consecvente, creatoare a principiilor fundamentale ale socialismului științific, al valorificări! ideilor și învățămintelor teoriei revoluționare in opera de făurire a celei mai drento si umane societăți, societatea socialistă.

Ina- ale re-ontinuator al celor mal intate tradiții de luptă poporului, ale mișcării voluționare din tara noastră. Partidul Comunist la făurirea sa în fruntea clasei selor largi de cii. a acționat în spiritul principiilor socialismului științific pentru înlăturarea orinduirii capitaliste, pentru angajarea clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste în direcția transformării înnoitoare a societății. ținînd seama de condițiile concrete în care iși desfășoară activitatea. de tradițiile si experiența mișcării muncitorești din România.în anii ce au urmat victoriei revoluției de eliberare socială și na- .

Român. încă de situîndu-se ferm muncitoare, a ma- oameni al mun- științif ic, „Ne-am ac-

119 ANI DE LA NAȘTEREA
LUI V. I. LENIN

țională, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944. și cu deosebire în perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, partidul și-a orientat statornic activitatea in spiritul legităților generale ale teoriei revoluționare, în concordantă eu realitățile specifice din România, afirmindu-se plenar ca exponentul autentic al clasei muncitoare, al poporului, drept centru vital al întregii societăți. Congresul al IX-lea, care a reevaluat într-o perspectivă profund novatoare întreaga strategie a edificării noii societăți, a deschis o epocă de profunde transformări revoluționare, a pus capăt pentru totdeauna conservatorismului, șablonismului și concepției „modelului unic" în construcția socialistă. O epocă pe care o măsurăm, astăzi, cu mîndrie și demnitate, priii monumentale realizări, mărturii elocvente ale forței creatoare a maselor de oameni ai muncii, ale capacității partidului, ale clarviziunii secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în conducerea operei istorice de edificare a noii societăți. Este un'motiv de mîndrie faptul că industria României a crescut în ultimii 45 de ani de 135 de ori, din care numai după Congresul al IX-lea, in „Epoca Nicolae Ceaușescu", de 120 ori. Producția agricolă a crescut in aceeași perioadă de circa 10 ori, din care de peste t> ori începînd din 1965. Au avut loc profunde transformări in toate domeniile societății, știința, în- vățămîntul. cultura au cunoscut o înflorire fără precedent, nivelul de trai material și spiritual al întregului popor a crescut simțitor, an de an. în toți acești ani s-a desfășurat o vastă activitate de perfecționare a vieții sociale, de dezvoltare a democrației socialiste, menită să asigure făurirea socialismului cu poporul și pentru popor, în cadrul unui sistem democratic original, unic în felul său, care garantează participarea maselor la conducerea statului, a întregii societăți, la adoptarea și înfăptuirea hotăririlor esențiale privind prezentul și viitorul patriei.Poporul nostru asociază indisolubil mărețele realizări ale de vasta operă teoretică a tovarășului Nicolae strălucit fiu al națiunii,patriot, de capacitatea sa de a întemeia marile orientări politice, dînd noi orizonturi activității constructive a poporului. Realizările istorice obținute de poporul nostru in această epocă sint rezultatul nemijlocit al politicii creatoare a partidului, al clarviziunii cu care a acționat și acționează pentru aplicarea consecvență a principiilor de bază ale socialismului la condițiile concrete ale României, ale epocii pe care o

cuprinzătoare revoluționari prin întreaga

acestor ani și practică Ceaușescu, înflăcărat

Pa ii DOBRESCU

PE SCURT

Trei echipe românești in finalele competițiilor continentaleAscensiunea din ultimul an prezenta unor trei finale ale știe că Steaua parcurs fără etape tur-retur. a promovat în finala „Cupei campionilor" la handbal masculin, finală in care va în- tîlnl pe S.K. Minsk, cîștigătoare a trofeului în 1987. Dar. spre deosebire de situația din fotbal, finala se va desfășura in două manșe, tur- retur, ceea ce ni se pare oricum mai echitabil pentru demonstrarea posibilităților formațiilor finaliste. Meciurile se vor juca la 7 mai. pe terenul echipei Steaua, returul ur- mînd să aibă loc la 21 mai.Iată că, pînă atunci, două echipe românești feminine — Chimia Rîmnicu Vîlcea și Știința Bacău — vor disputa partide finale, de asemenea cu formații sovietice, în „Cupa Federației Internationale de Handbal" și, respectiv, în „Cupa cupelor". Chiar aștăzi, la Rîmnicu Vîlcea, formația Chimia (care a devenit virtuală oampioană a României. în 1988—1989, deși mai rămîn de jucat meciurile ultimei etape ale acestei competiții) va întilni propriu pe Egle Vilnius o echipă ce deține în ciștigarea „Cupei I.H.F."

handbalului nostru este evidențiată și de echipe românești în cupelor europene. Se București, după un înfringere in patru

pe teren (U.R.S.S.), palmares la ultima

ei ediție. în ambianta deosebit de propice creată handbalului la Rîmnicu Vîlcea. campioanele virtuale ale României — ce vor fi cucerit pentru prima oară trofeul national — se vor angaja cu toate forțele în întrecere cu formația lituaniană. pentru un rezultat cit mai favorabil. Chimia dispune intr-adevăr de elementele necesare unui joc de calitate. Dintre toate echipele noastre feminine. Chimia Rîmnicu Vîlcea dă cele mai multe jucătoare actualului lot reprezentativ, contribuind simțitor la revirimentul din ultimul an al înseși echipei naționale. (Portarii Doina Rodeanu și Carmen Moldovan, jucătoarele Nadia Nedelcu. Lăcrămioara Lazăr. Liliana Topea și, firește, surorile Maria Verigeanu și Edith Matei).Dorim mult succes echipei Chimia, ca și echipei Știința Bacău, care duminică, în meci tur din finala „Cupei cupelor", va întilni la Krasnodar formația Kuban, cîștigătoarea ultimelor două ediții ale acestei competiții europene.Meciul retur din finala „Cupei I.H.F.", dintre Chimia și Egle, se va juca la 29 aprilie, iar cea de-a doua partidă din finala „Cupei cupelor" va avea loc la Bacău, în ziua de 30 aprilie.

ce

V. M

Român) : Concert simfonic. Dirijor : 
Emil Simon. Solist : Rudolf Kerer 
(U.R.S.S.) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Silvia 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădinaru
lui — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Arta conversației — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Spectacol folclo
ric extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) î 
Turandot — 9: Mary Poppins — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 11; Steaua lui 
Arlechino — 18; (sala Cosmonauților, 
11 12 04) : Poveste despre marionetă 
— 14
• Circul București (10 41 95) : Vedete
le Circului din Varșovia — 15,30; 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Steaua fără nume — 18,30

Uniunea Europeană de Fotbal a desemnat arbitrii pentru finalele Cupelor europene intercluburi.„Finala „Cupei campionilor europeni", ce se ■ va desfășura la 24 maț la Barcelona între echipele Steaua București și A.C. Milan, va fi condusă de Karl-Heinz Tritschler (R.F. Germania).Meciul toarei mat la 10 mațiile F.C. ria Genova, ge CourtneyLa dubla manșă a finalei „Cupei U.E.F.A.", pe care și-o vor disputa echipele Napoli și V.F.B. Stuttgart, vor oficia Sanchez Arminio (Spania) — meciul tur (la 3 mai), și Gerassi- mos Germanakos (Grecia) — partida retur (la 17 mai).
★GIMNASTICĂ. Proba feminină din cadrul concursului internațional de gimnastică de la Kosice a fost ciștigată de sportiva româncă Mihaela lojiban cu 38,25 puncte 0 Sala sporturilor Victoria din. Ploiești găzduiește începînd de vineri cea de-a 32-a ediție a Campionatelor internaționale de gimnastică ala României. în prima zi de întreceri s-a desfășurat proba masculină ciștigată de sportivul român Marius Gherman cu 58 puncte, urmat de coechipierii săi Nicușor Pascu și Nicolae Băjenaru — ambii cu 57,30 puncte.ȘAH. După disputarea partidelor întrerupte și cu o rundă înainte de încheierea turneului de șah pentru „Cupa Mondială" de la Barcelona, în clasament conduce marele maestru iugoslav Liubojevici cu 10,5 puncte, urmat de campionul mondial Kasparov (U.R.S.S.) — 10 puncte, Salov (U.R.S.S.) — 9,5 puncte etc. în partidele întrerupte Kasparov a ciștigat la Illescas, iar Beliavski l-a învins pe Seirawan.CICLISM. La Turul ciclist al Italiei, care va începe la 21 mal, și-au anunțat participarea peste 150 de rutieri. între care francezul Laurent Fignon, irlandezul Stephen Roche, americanul Greg Lemond, sovieticul Dimitri Konișev. Dintre italieni vor fi prezent! Saronni. Bontempi, Ghl- rotto, Visentini și alții.

pentru stabilirea cîștigă- „Cupei cupelor", programai la Berna între for- Barcelona și Sampdo- va fi arbitrat de Geor- (Anglia).
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Acțiuni și luări de poziție pentru

stăvilirea cursei înarmărilor
Cereri de renunțare Ia modernizarea 

armelor nucleare tacticeBONN 21 (Agerpres). — Presa vest-germană se face ecoul opiniei majorității populației vest-germa- ne, subliniind necesitatea renunțării la planurile de modernizare a armelor nucleare tactice. într-un articol publicat de săptămânalul „Die Zeit", de pildă, se ridică o legitimă întrebare : „Ce mai așteaptă Bonnul ? Nici N.A.T.O., nici țările Tratatului de la Varșovia nu au nevoie de modernizare. Urgent

necesară, cu adevărat, este începerea imediată de tratative cu privire la reducerea radicală a armamentelor". Și chiar ziarul „Rhei- nische Post", apropiat Uniunii Creștin-Democrate, principala formațiune de guvernămînt de la Bonn, relevă : „Avem toate motivele să ne opunem desfășurării pe teritoriul german de rachete nucleare tactice dintr-o nouă generație".
încetarea tuturor experiențelor 

cu arme atomice — necesitate stringentăBERLIN 21 (Agerpres). — încetarea tuturor experiențelor nucleare și interzicerea armelor atomice constituie principalele o- biective ale acțiunilor întreprinse de organizația „Medicii lumii pentru preintimpinarea unui război nuclear", au subliniat participan-
ții Ia o reuniune a secției din R.D.G. a organizației, desfășurată la Frankfurt pe Oder, informează agenția A.D.N. Totodată, a fost subliniată necesitatea continuării acțiunilor medicilor și studenților in medicină împotriva pericolului de război nuclear.

Inițiativă a mișcării pacifiste din AustriaVIENA 21 (Agerpres). — La Vie- na au început lucrările unei conferințe a organizației „Interpreții și artiștii pentru dezarmarea nucleară" (P.A.N.D.). Timp de patru zile, participanții vor discuta probleme
zației la lupta pentru pace, ritate și dezarmare pe plan național.Organizația P.A.N.D. acreată în 1983, din inițiativa cunoscutului cintăreț Harry Belafonte.

secu- inter-fostprivind contribuția organi-
„NU" militarizării spațiului cosmic 1NEW DELHI 2T (Agerpres). — Președintele Indiei, Ramaswamy Venkataraman, a condamnat ferm cursa inarmărilor nucleare și programul american cunoscut sub denumirea de „războiul stelelor". Vorbind în fața cercetătorilor, indieni de la Centrul astronomic din Udhagamandalam, el a evidențiat că perfecționarea armamentelor, in special a celor nucleare și de dis-

trugere în masă, pot — dintr-un accident, o eroare sau un act lipsit de răspundere — să declanșeze o conflagrație ce ar anihila viața pe planetă — relatează agenția T.A.S.S. Șeful statului indian a a- dăugat că nici o națiune sau persoană, indiferent de puterea de care dispune, nu are dreptul să atenteze la civilizația umană.
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IN POFIDA PROTESTELOR ORGANIZAȚIILOR PACIFISTE

Guvernul britanic a cerut N.A.T.O. să amplaseze
pe teritoriul său racheteLONDRA 21 (Agerpres). — Guvernul englez a cerut N.A.T.O. sâ amplaseze pe teritoriul său rachete nucleare cu rază scurtă de acțiune. Potrivit cotidianului „The Independent", citat de agenția A.D.N., a- vioane de luptă modernizate de tip F-lll și F-15 E vor fi echipate cu

cu rază scurtă de acțiunenoi rachete nucleare americane și amplasate la bazele N.A.T.O. de la Upper Heyford și Lakenheath. „Cu acest pas. Marea Britanie și-a manifestat limpede hotărirea că susține politica de descurajare nucleară a N.A.T.O.". scrie ziarul britanic.
CA URMARE A POLUĂRII ATMOSFERICE

Cresc temperatura
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Nivelul și temperatura apei in ocea
nele lumii cresc de două ori mai re
pede decit se crezuse, și acest fapt 
este legat de încălzirea generală a 
climei pe planetă, scrie ziarul ..The 
Los Angeles Times", citind datele 
obținute prin intermediul sateliților 
artificiali ai Pămintului. Astfel, tem
peratura apei oceanelor a crescut in 
anii ’80 anual cu 0,04 grade Celsius.

și nivelul oceanelor
iar nivelul — cu 2.1 mm pe an. Mă
surătorile executate in luna martie 
1989 arată că temperatura medie a 
Oceanului Planetar este de 19 grade 
Celsius.

Oceanograful american Allan Strong 
relevă că încălzirea climei pe plan 
mondial este datorată creșterii con
centrației de bioxid de carbon in 
atmosferă.

Povara datoriei externe compromite eforturile 
de dezvoltare in America Latină

Raport al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină și zona caraibianăCIUDAD DE MEXICO 21 (Agerpres). >— într-un raport al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină și zona caraibiană (C.E.P.A.L.), dat publicității la Ciudad de Mexico, se precizează că produsul intern brut al regiunii a crescut in 1988 doar cu 0.7 la sută, in timp ce producția pe locuitor a scăzut cu 1.5 la sută. în aceeași perioadă.

rata inflației a sporit cu circa 473 la sută.America Latină are o datorie externă de peste 420 miliarde de dolari. Cel puțin 165 de milioane de locuitori din această parte a lumii trăiesc la limita inferioară de subzistență datorită agravării crizei economice regionale, se afirmă în documentul menționat.
Plan de demobilizare a forțelor antisandiniste 

aflate pe teritoriul HondurasuluiMANAGUA 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a anunțat un plan de demobilizare a forțelor antisandiniste aflate Pe teritoriul hondurian — informează agenția T.A.S.S. Se prevede. intre altele, crearea unei comisii internaționale menite să acorde asistență și să supravegheze demobilizarea elementelor „contras". Din această comisie urmează să facă parte secretarii generali ai Organi

zației Națiunilor Unite și Organizației Statelor Americane, precum și reprezentanți ai înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și ai Comitetului Crucii Roșii Internaționale.Planuil va fi supus dezbaterii șefilor de stat centroamericăni în cadrul viitoarei lor reuniuni, prevăzută să aibă loc tn luna iunie, in Honduras.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Adunarea Generală a O.N.U. condamnă intensificarea 
represaliilor israeliene împotriva populației palestiniene

• Contacte politico-diplomatice

R. P. Chineză va întări 
relațiile economice 

cu statele 
In curs de dezvoltare 
Declarația secretarului 

general al C.C. al P. C. ChinezBEIJING 21 (Agerpres). — R. P. Chineză va întări relațiile economice cu statele în curs de dezvoltare — a declarat secretarul general al C.C. al P. C. Chinez, Zhao Ziyang, la simpozionul internațional privind strategiile pentru dezvoltare ale țărilor din „lumea a treia", care a avut loc la Beijing. Construcția economică — a spus el — este o experiență comună pentru toate statele în curs de dezvoltare, iar întărirea cooperării Sud-Sud contribuie la edificarea unei noi ordini economice internaționale.
Incidente armate 

in nordul NamibieiWINDHOEK 21 (Agerpres). — Noi ciocniri au fost semnalate in regiunea de nord a Namibiei, intre unități ale Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest. (S.W.A.P.O.) și forțele de poliție aflate in solda regimului sud-african. Reprezentantul special al Națiunilor Unite, Marti Ahtisaari, i fost informat despre a- oeste incidente. în aceeași zi, o comisie angolezo-cubanezo-sudafricană s-a întrunit la frontiera namibiano- angoleză.

MOSCOVA

Aniversarea zilei de naștere a lui IZ. /. LeninMOSCOVA 21 (Agerpres). — La Moscova s-a desfășurat, vineri, adunarea solemnă a reprezentanților oamenilor muncii din capitala sovietică consacrată celei de-a 119-a aniversări a zilei de naștere a lui V. .1. Lenin.La adunare au luat parte Mihail Gorbaciov, secretai- general al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului So

vietului Suprem al U.R.S.S., alți conducători de partid și de stat sovietici, veterani ai partidului, fruntași în producție, oameni de știință și cultură.Raportul la adunare a fost prezentat de Vadim Medvedev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.
ELVEȚIA

Evoluții economice sub semnul sporirii 
inflației și deficitului comercialBERNA 21 (Agerpres). — Relansarea inflației și o reducere a valorii francului elvețian provoacă o neliniște crescîndă in rindul cetățenilor Elveției, scrie ziarul francez „Le Monde", într-un articol consacrat analizei situației economice a acestei țări. Se menționează, intre altele, că după majorarea cu 7,2 la sută de la 1 aprilie a prețurilor transporturilor feroviare, poșta a anunțat introducerea, de la 1 mai, a unor majorări de tarife ale diferitelor servicii. Creșterea ratelor ipotecare va atrage după sine majorări ale chiriilor cu 5—10 la sută. Tendințele inflaționiste stimulate de importuri au fost, de asemenea, favorizate de slăbirea valorii francului

elvețian și deteriorarea raporturilor de schimb. Obișnui ți cu o monedă puternică, elvețienii descoperă deodată lenta ei eroziune. Francul elvețian s-a depreciat mult în raport cu dolarul și marca și cu 8 la sută față de francul francez, atingindu-se cel mai scăzut nivel din 1982 încoace.Un alt indiciu negativ al evoluției economice elvețiene este creșterea deficitului comercial care, în 1988, a inregistrat 8,8 miliarde franci elvețieni, o creștere de 8 la sută față de anul precedent. Numai în luna ianuarie, relevă „Le Monde", deficitul comerțului exterior a înregistrat 864 milioane franci elvețieni, față de 200 milioane înregistrate In aceeași perioadă a anului trecutNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — în Adunarea Generală a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile a- supra problemei palestiniene și a situației din teritoriile arabe ocupate de Israel. Cu majoritate covir- șitoare de voturi, Adunarea Generală a adoptat o rezoluție în care condamnă politica Israelului din teritoriile arabe ocupate și intensificarea represaliilor împotriva populației palestiniene. Documentul cere Israelului să respecte in mod riguros convenția de la Geneva privind protecția populației civile in teritoriile ocupate in timp de război. Totodată, rezoluția cere Consiliului de Securitate să examineze urgent măsurile necesare pentru asigurarea protecției internaționale a palestinienilor din teritoriile ocupate, pentru a facilita eforturile privind instaurarea unei păci cuprinzătoare, drepte și durabile în Orientul Mijlociu. în rezoluție este subliniată, de asemenea, necesitatea imperioasă a convocării grabnice, sub egida O.N.U., a unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu.

CAIRO 21 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului kuweitian „As Siyassa". președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a chemat țările arabe să adopte o linie politică unită și să dezvolte cooperarea. El a subliniat importanța reuniunilor periodice 'ale statelor arabe, care contribuie la înțelegerea problemelor cu care sînt confruntate și.la apropierea pozițiilor lor. relatează agenția MENA.Referindu-se la recenta sa vizită înS. U.A.. Hosni Mubarak a spus că a căzut de acord cu președintele Statelor Unite, George Bush, asupra necesității de a se pune capăt ocupației israeliene și acceptării principiului „pace în schimbul teritoriilor".GENEVA 21 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a întîlnit, la Pa,- latul Națiunilor din Geneva, cu Yasser Arafat, președintele Statului Palestinian, cu care a examinat situația din Orientul Mijlociu, îndeosebi din teritoriile arabe ocupate de Israel, și alte probleme de interes comun — informează . agențiileT. A.S.S. și M.E.N.A.
Misiunea echipajului complexului 

orbital „Mir“ în pragul încheierii
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Mi

siunea echipajului complexului or
bital „Mir" apropiindu-se de sfir- 
șit. in legătură cu revenirea., la 27 
aprilie, a cosmonautilor Volkov. 
Krikaliov și Poliakov pe Pămint, 
specialiștii au început să fîcă 
bilanțul activității efectuate la bor- 

• dul iui „Mir", dip. i .fppruarie 1986. 
cind complexul a fost lansat in spa
țiul circumterestru.

La bordul lui ..Mir", in perioada 
respectivă, au lucrat cu rindul trei 
echipaje umane în misiuni care au 
durat 125. 326 și. respectiv. 366 de 
zile. Complexul a mai fost vizitat, 
in acest răstimp, de patru echipaje, 
iar 17 nave cosmice automate de tip 
„Progress" s-au cuplat cu ..Mir".

aducînd pe orbită peste 40 tone ma
teriale. aparate, combustibil și ali
mente.

Numeroase rezultate obținute in 
cadrul experimentelor efectuate pe 
orbită, relevă, agenția T.A.S.S.. au 
nu numai importantă științifică, ci 
și aplicativă.

Intrucit cele două tnodule noi 
care urmează să fie cuplate cu 
„Mir" vor fi gata in a doua jumă
tate a anului, pină in luna august, 
complexul orbital va evolua pe or
bită fără echipaj la bord. in zbor 
automat. Următorul echipaj se va 
afla pe orbită jumătate de an in 
vederea recepționării și punerii în 
funcțiune a noilor module.

LUMEA CAPITALULUI In ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

COPII FARA COPILĂRIE
Existențe tinere sub povara privațiunilor și inechităților socialeLumea capitalului, „lumea tuturor posibilităților", după cum ii place să se autoproclame, oferă nenumărate exemple ale situației dramatice a tinerei' generații, sortită, în mare parte, să cunoască de la cea mai fragedă virstă experiența traumatizantă a privațiunilor, exploatării și discriminării. înseși statisticile occidentale nu fac decit să confirme realitatea că tinăra generație din țările capitaliste nu poate beneficia decit în măsură redusă de drepturile fundamentale la învățătură, la formare profesională, la asigurarea unei vieți decente.Aceste țări, care se arată atit de preocupate, în ultima vreme, de pretinse probleme aie drepturilor umane in alte țări, ignoră cu bună știință asemenea mari neajunsuri, care tind să marginalizeze mase tot mai mari de copii și tineri. Faptele, prezentate chiar de mijloacele de presă occidentale, vorbesc de ia sine.

S.U.A. : Milioane de copii 
se zbat în sârăcieMarian Wright Edelman, reprezentantă a „Fondului pentru apărarea copiilor", organizație americană particulară care se ocupă de 15 ani de această problemă, s-a referit — după cum relatează a- genția A.P.A. — la situația dramatică a unora din copiii americani la un colocviu international desfășurat, la Paris, in legătură cu problemele copiilor, organizat de UNICEF, in colaborare cu Franța, în fața unui auditoriu in rindul căruia se afla și secretarul general al Organizației Unității Africane (O.U.A.), ea a subliniat că „strigătele unui copil căruia ii este foame în Botswana sau Bolivia nu sînt diferite de cele ale unui copil Înfometat din Bronx" (cartier sărac din New York). „Un copil condamnat la o moarte prematură din cauza virusului S.I.D.A. are aceeași expresie în Africa, America de Nord sau oriunde în lume", a adăugat ea, precizînd că de zece ani un număr suplimentar de_ trei milioane de copii „au ajuns să se zbată în condiții de grea sărăcie" în Statele Unite.„Cu un buget anual de numai șapte milioane de dolari, organizația noastră încearcă să-i convingă pe cei care elaborează politica țării să se ocupe de copii înainte ca ei să se îmbolnăvească, înainte să renunțe la școală. înainte de a avea tot felul de necazuri", a declarat Edelman, amin

tind de problemele drogurilor, violenței sau sinuciderii.„Un număr de treizeci și șapte de milioane de americani nu sint asigurați împotriva bolilor și din aceștia douăsprezece milioane de copii reprezintă categoria cea mai săracă a populației", a spus ea. „Un copil din patru trăiește in sărăcie, dar raportul este de unu la doi în cazul negrilor și de unu la trei pentru hispanici". S.U.A. se situează după Costa Rica și alte țări din lumea a treia, in ce privește rata mortalității în rindul copiilor de culoare. Copiii victime ale unor abuzuri sint estimați la 700 000, iar cei siliți să trăiască in stradă depășesc un milion.
FRANȚA : Situația 

deplorabilă a condițiilor 
de învățămîntRevista „Le Point" publică un articol in care sint descrise condițiile precare existente in numeroase instituții școlare din Franța.Acoperișuri sparte, pereți murdari, uneori surpați, instalații de apă defecte, echipamente electrice „explozive", clădiri improprii, situația pare de necrezut, scrie revista. Și totuși puține sînt instituțiile școlare franceze care nu prezintă astăzi caracteristicile unei inadmisibile degradări.Faptul că uneori clădirile școlilor nu au fost renovate de peste 30 de ani oferă o jalnică imagine a condițiilor materiale de studiu

oferite elevilor. în școlile primare și în grădinițe, instalațiile sanitare și absența echipamentelor sportive ii ingrijorează pe părinți.La Toulouse, de exemplu, o anchetă efectuată de F.C.P.E. (Federația consiliilor de părinți ai elevilor) dezvăluie starea deosebit de proastă a mobilierului : tablele distruse, pupitrele cu picioare lipsă, scaunele deteriorate constituie regula. „Nimeni nu se ocupă de această problemă, care durează de ani de zile — afirmă indignat tatăl unui elev. Echipamentele sportive și bibliotecile sînt inexistente, menționează. de asemenea. F.C.P.E. „La școala băiatului meu (la Toulouse), se revoltă o mamă, instalațiile sanitare sint intr-o stare foarte proastă ; în pofida numeroaselor noastre demersuri pe lingă organele locale, nu s-a făcut nimic".în școala secundară, dimensiunile localurilor școlare sint Insuficiente, numeroase școli sînt folosite cu mult peste capacitățile de școlarizare pentru care au fost concepute. La Villeneuve-d’Asq, în apropiere de Lille, liceul Ray- mond-Queneau, construit în 1979, extins în 1987. este mult prea mic. „în multe clase și laboratoare, afirmă un profesor, există permanent elevi care n-au posibilitatea de a ocu-na nici un loc și stau pe unde pot".Alt flagel imposibil de controlat : ploaia. La liceul Francois Mauriac, din Bordeaux, plouă în multe săli de clasă ale liceului : elevi și profesori folosesc ligheanele pentru a aduna apa care se infiltrează prin acoperiș.„Totul se petrece ca și cum societatea franceză ar considera că elevii pot să suporte ceea ce nici un adult n-ar tolera", spune Anne, mama unei eleve din clasa a Ii-a.La lioeul tehnic din Talence. în Gironde, starea acoperișurilor și a teraselor provoacă mucegăirea încăperilor. scurgerile din plafon inundă paturile și există infiltrații prin pereți și ferestre. Și aceasta fără a mai vorbi de lipsa jaluzelelor la

ferestre și nici de depozitarea alimentelor, in condiții necorespunzătoare.La Gulngamp. liceul, vechi de 30 de ani, are săli de clasă în care nu se poate învăța deoarece instalațiile electrice au luat foc. La colegiul din Lanmeur, in Bretagne, pe tabla de pe acoperiș s-au pus pietre că să nu fie luată de vînt. La liceul Louis-le-Grand, etalon al în- vătămintului francez, simbol al calității lui pentru străinătate. în urmă cil puțin timp s-au desprins bucăți de tencuială din fațadă. La Marsilia, la liceul Thiers, clasat drept monument istoric, s-au închis unele culoare de trecere din cauza pericolelor de prăbușire pe care îe prezintă. în același oraș, cazanul pentru încălzirea centrală de la liceul Longchamp este vechi de 50 de ani. La liceul agricol din Blanquefort. în Gironde, in octombrie anul trecut, un oblon s-a desprins de la un etaj, căzînd peste un elev.Desigur, așa cum a afirmat Lionel Jospin, ministru al educației, există și instituții de învățămînt ultramoderne, care constituie adevărate modele atit din punct de vedere funcțional, cit și estetic. Dair aceste prototipuri reprezintă excepția, iar cele Învechite și degradate rămîn regula. Proiectele de renovare sau de construcție trenează de multă vreme. Pentru părinți, de fapt, paharul s-a umplut.
MAREA BRITANIE : Cind 

stațiile de metrou 
se transformă in adăpost
„Shelter", societate filantropică pentru cei lipsiți de adăpost din Marea Britanie, a adunat, ca bază pentru un documentar menit să pună în lumină condițiile de viață ale tinerilor britanici, un număr de jurnale personale cuprinzind confesiunile unor adolescenți. Săptă- mînalul „OBSERVER", care a avut acces la aceste mărturii, sintetiza situația tinerilor care nu au un acoperiș deasupra capului în cuvinte-
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scurt

oarece foarte multi marinariau putut fi scoși din masa de metal care a rezultat in urma exploziei.
“Inu

EXPOZIȚIE DE CARTE PENTRU 
COPII. La Centrul cultural ..Ata
turk.". din Ankara, s-a deschis o 
expoziție internațională de carte 
pentru copii, la care participă, ală
turi de numeroase alte țări ale lu
mii. și România. Acțiunea face 
parte din manifestările prilejuite 
de cel de-al XI-lea Festival inter
national al copiilor. Standul tării 
noastre a fost vizitat de ministrul 
turc al culturii. Namik Kemal Zey- 
bek. de guvernatorul și primarul 
Ankarei, care au apreciat in mod 
deosebit calitatea si modul de pre
zentare ale cărților pentru copii 
editate in România.PLAN DE DEZVOLTARE ECONOMICA ÎN KENYA. Parlamentul Kenyei a aprobat planul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1989—1993, care prevede măsuri de extindere a producției industriale și agricole, creșterea potențialului economic al țării prin valorificarea propriilor resurse naturale. O atenție deosebită se acordă întăririi bazei tehnico-știin- țifice a industriei și agriculturii, problemelor ocrotirii mediului.ARMATA ANGOLEZĂ A ÎNCETAT OFENSIVA ÎMPOTRIVA FORȚELOR ANTIGUVERNAMENTALE. La Luanda s-a anunțat oficial că forțele armate ale Angolei au încetat ofensiva generală împotriva grupării antiguvernamentale „UNITA". pentru a da încă o șansă acestor forțe de a depune armele după cum reclamă măsura de amnistie din 4 februarie a.c. De la acea dată, 394 angolezi membri ai „UNITA" s-au predat autorități

lor și au beneficiat de clemența guvernului, fiind reintegrați in societate.DECLARAȚIE A PREMIERULUI NEOZEELANDEZ. Guvernul Noii Zeelande își va continua programul economic preconizat, a declarat David Caygill, noul ministru de finanțe. Printre problemele cu care se confruntă țara se numără șomajul, care la ora actuală afectează peste 10 la sută din populația activă, precum și o datorie externă de 25 miliarde dolari.DEMONSTRAȚIE ANTIFASCISTA ÎN R.F.G. Mai multe mii de antifasciști au participat in localitatea vest-germană Liineburg la o demonstrație împotriva admiterii candidaților neofasciști la alegerile din iunie pentru parlamentul vest-european — informează agenția A.D.N. La această demonstrație, organizată la chemarea sindicatelor, precum și a unor partide politice, a fost subliniată necesitatea combaterii încercărilor formațiunilor neofasciste de a-și extinde influența.DUPĂ EXPLOZIA LA BORDUL UNUI CRUCIȘĂTOR AMERICAN. Purtătorul de. cuvint al Departamentului' Apărării al S.U.A., Dan Howard, a declarat in legătură cu explozia produsă la bordul navei de război „Iowa". în care și-au pierdut viața 47 de marinari, ■ că este posibil să se fi produs o defecțiune in momentul amplasării muniției in partea posterioară a tunului a cărui turelă a explodat. Se apreciază că numărul victimelor ar putea să crească, de

POPULAȚIA U.R.S.S. Potrivit datelor publicate la Moscova, in prezent Uniunea Sovietică are o populație de 286 700 000 locuitori.FORȚELE ARMATE MOZAMBI- CANE au scos din luptă 30 de elemente contrarevoluționare din „Mișcarea de rezistență mozambi- cană", finanțată de R.S.A., în cursul ciocnirilor din provincia Zambezia. A fost capturată o importantă cantitate de arme și muniții și a fost distrusă o bază de antrenament.CONFERINȚA INTERNAȚIONALA PRIVIND AȘEZĂRILE UMANE va avea loc in perioada 24 aprilie—4 mai, la Cartagena de Indias, in Columbia. Cei peste o mie de delegați care și-au anunțat participarea vor analiza, intre altele, problema condițiilor de trai în marile aglomerări urbane. Potrivit studiilor O.N.U., la sfîrșitul secolului, pentru prima dată, populația urbană va depăși populația rurală la scara întregii planete.O FURTUNA CU GRINDINA care s-a abătut asupra unei întinse regiuni din sud-vestul provinciei Sichuan din R. P. Chineză s-a soldat cu 87 morți și 4 200 răniți. Fenomenul meteorologic a afectat 10 orașe și districte din această provincie, provocînd mari daune materiale. în unele locuri bucățile de gheață căzute cintăreau pină la 250 g. Drept urmare, peste 90 000 de case au fost avariate ; ferestrele au fost sparte la 45 la sută dintre clădiri. în orașul Luzhou, care a suferit pierderi estimate la circa 150 milioane yuani, aprovizionarea cu apă, gaz și energie electrică a fost întreruptă. Pagube însemnate s-au produs în agricultură.

Printre cele citeva milioane de cetățeni din S.U.A. care nu au adăpost figurează și un mare număr de copii. Imaginea de mai sus înfățișează un grup de „copii oi străzii", care și-au găsit un adăpost efemer intr-o clădire abandonată, lăsată in paragină Ile : „Imaginea simbolică a adoles
centului britanic de azi este cea a 
unui tinăr de 16—17 ani dormind 
ghemuit sub coloanele unei stații 
de metrou...".Societatea „Shelter" apreciază că la scară națională există in prezent 150 000 de tineri în această situație (cel puțin 30 000 numai la Londra). Unii și-au găsit un locșor în maghernițele de mucava de lingă ,,Royal Festival Hali", alții dorm pe băncile din parcuri sau pe treptele caselor. Din însemnările publicate. în paginile revistei reiese că autorii lor nu pot fi siguri de absolut nimic — de hrană, îmbrăcăminte sau un adăpost, nici măcar temporar. însemnările lor personale, scrijelite în grabă. înfățișează un tablou dramatic al vieții fără orizont și speranțe duse de autorii lor.Din anul 1985. relatează ..Observer". un lanț de acte legislative a redus încetul cu încetul drepturile

Tînărul vest-german din fotografia de mai sus (reprodusă din. revista vest-germană „Quick") este silit să muncească, după orele de școală, intr-un depozit de băuturi, pentru că - spune copilul - „tatăl meu este șomer"sociale ale tinerilor sub 25 de ani. Aceste măsuri au fost justificate prin aceea că tinerii ar trebui dezobișnuiti să mai trăiască pe spinarea statului și reinserați mediului de care aparțin — adică familiei. Aceste considerații se bazează însă pe o viziune fictivă, idilică a familiei, dat fiind că multe dintre acestea se zbat în tot felul de lipsuri. în realitate, majoritatea tinerilor fără adăpost pur și simplu nu au unde să se poată reîntoarce. Pe de altă parte, nici promisiunile autorităților de a asigura acestor tineri un loc în cadrul programelor de pregătire profesională nu au fost îndeplinite.
AUSTRALIA : Tragedia 

„copiilor străzii"în Australia există 20 000—25 000 de copii ai străzii, lipsiți de o lo

cuință. care se refugiază în clădiri părăsite. în cimitirele de mașini sau pur și simplu pe malul oceanului. Acestea sînt concluziile unui studiu realizat de Comisia australiană pentru drepturile omului, reluat de ziarul vest-german „Die Welt", lăsind să se înțeleagă că cifra tinerilor lipsiți de adăpost ar a- tinge 50 000, dintre care 9 000 sînt în virstă de 12—15 ani. Mulți dintre a- ceștia își cîștigă existența prin furturi, comerț cu droguri etc. Datorită reglementărilor stricte, foarte puțini copii primesc ajutor din partea statului, iar in azilurile pentru cei lipsiți de adăpost, tinerii sint bruscați și chiar violentați. „Copiii străzilor" suferă de boli cronice, iar o treime dintre ei au încercat chiar să se sinucidă. Un tinăr in vîrstă de 15 ani, din cartierul săracilor din Sydney, spunea : „Ce imi doresc mai mult ? Să mor cit mai repede"...
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