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IN SPffliTIIL SARCINIlOt SUBLINIATE LA PLENARA LC. Al P.C.R.

EFICIENTĂ Șl COMPETITIVITATE 
ÎN ÎNTREAGA ACTIVITATE ECONOMICĂ

Sint încă proaspete în conștiința 
comuniștilor, a tuturor fiilor patriei 
semnificațiile profunde ale hotăriri- 
lor recentei Plenare a C.C. al P.C.R., 
ala Marii Adunări Naționale, ideile 
generoase, de o deosebită în
semnătate cuprinse in cuvintările 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și de 
această dată se desprinde cu preg
nanță preocuparea statornică a parti
dului pentru dezbaterea largă a pro
blemelor fundamentale ale țării, de 
a căror soluționare depinde progre
sul multilateral al patriei. Fie că 
este vorba de analiza rezultatelor 
obținute de economia națională ori 
de evoluția prețurilor in anul 1983, 
fie de anularea unor datorii ale coo
perativelor agricole de producție, de 
acțiunile întreprinse in domeniul or
ganizării și modernizării localităților 
sau de orientările principale pri
vind dezvoltarea economico-socială 
a țării in perspectivă, fiecare din a- 
cesțe probleme și toate la un loc se 
constituie in domenii ale vieții po- 
litico-economice și sociale din țara 
noastră urmărite îndeaproape de 
partid și abordate in toată comple
xitatea lor, cu spirit de răspundere, 
in permanentă și strînsă corelație cu 
principiile și legile de bază ale so
cialismului științific, ale construirii 
socialismului in condițiile concrete 
ale țării noastre.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, Plenara Comite
tului Central a reprezentat un mo
ment de importanță istorică in dez
voltarea patriei noastre, in făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. La această plenară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a anunțat că, 11- 
chfdind datoria externă, România a 
dobindit deplina independență eco
nomică și politică. In acest context, 1

avînd în vedere perspectivele dez
voltării economiei naționale, la pro
punerea secretarului general al parti
dului, Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind interzicerea 
creditelor din străinătate, menită să 
garanteze progresul multilateral al 
patriei, eliberată de orice servituti 
către alte țări.

Plata datoriei externe a cerut, fără 
nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit 
să se acționeze in așa fel incit să se 
asigure concomitent dezvoltarea ge
nerală a țării și să fie luate măsurile 
necesare pentru intărirea continuă a 
ordinii șl disciplinei, a bunei gospodă
riri și conduceri în toate sectoarele 
de activitate. Bilanțul prezentat de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in fața 
Plenarei Comitetului Central de
monstrează cu toată claritatea forța 
și vitalitatea economiei naționale : 
concomitent cu achitarea datoriei 
externe, in acest deceniu au fost 
alocate pentru fondul de dezvolta
re peste 2 000 miliarde lei ; produc
ția industrială și cea agrară au cres
cut cu circa 50 la sută; fondul total 
de retribuire s-a majorat cu 60 la 
sută; s-au realizat vaste investiții in 
industrie și agricultură ; s-au con
struit peste un milion de aparta
mente.

Sint realizări obținute prin'mun
ca eroică, plină de abnegație a în
tregului nostru popor, hotărit să-și 
construiască un drum demn, liber și 
prosper in rindul națiunilor lumii. 
Continuarea acestei traiectorii ascen
dente, precum și principalele direc
ții de acțiune au fost prefigurate cu 
toată claritatea de secretarul general 
al partidului : „în centrul activității 
celui dc-al IX-lea cincinal va sta 
continuarea dezvoltării intensive a 
industriei, agriculturii și a ce

lorlalte sectoare de activitate, se 
arată în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Comi
tetului Central al partidului. La 
baza dezvoltării tuturor ramurilor 
economico-sociale trebuie să se afle 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, cerințele noii revoluții agra
re. Numai pe această bază vom pu
tea asigura înfăptuirea cu succes a 
noii etape de dezvoltare generală a 
patriei noastre".

Una din preocupările fundamenta
le. subliniate cu pregnanță de secre
tarul general al partidului trebuie să 
fie, în întreaga economie, la toate 
nivelurile organizatorice, sporirea 
eficienței cu care sint valorificate 
resursele materiale, financiare și u- 
mane, creșterea rentabilității in ac
tivitatea productivă. Există o legă
tură indisolubilă între exercitarea 
deplină a prerogativelor autocondu- 
cerii, autogestiunii și autofinanțării 
lă nivel microeconomic și în
deplinirea obiectivelor generale, 
la nivel macroeconomic, ale politicii 
economice . a. partidului și statului 
nostru. Practic, prin realizarea pro
ducției in structura fizică necesară, 
prin descoperirea șl punerea in va
loare a celor mai eficiente căi de 
reducere a consumurilor, prin înca
drarea in nivelul planificat. al costu
rilor, prin respectarea fermă a nor
mativelor economi co-financiare, fie
care colectiv de oameni ai muncii îșl 
asigură resursele financiare necesare 
reluării, pe o treaptă superioară, a 
procesului de reproducție și, toto
dată, participă la realizarea echili
brului material și financiar al eco
nomiei în ansamblul ei.

în acest context, atenția trebuie 
concentrată în primul rind asupra 
lichidării totale, incă din cursul a- 
cestui trimestru, a produselor cu

pierderi, asupra rentabilizării tutu
ror unităților economice. -Un produs 
sau o întreprindere nerentabile re
prezintă pentru societate un con
sum de resurse nejustificat, iar uni
tatea in cauză pierde sensul exercit 
tării autogestiunii. în fond, esența 
mecanismului economico-flnanciar, 
ca de altfel a oricărei activități pro
ductive, este ca veniturile obținute 
din desfacerea produselor să acope
re în totalitate cheltuielile de fabri
cație și să permită realizarea unui 
beneficiu corespunzător. De bună 
seamă, așa cum subliniază secretarul 
general al partidului, rentabilizarea 
tuturor produselor trebuie realizată 
numai prin măsuri de perfecționare 
a fabricației, de reducere a consumu
rilor și costurilor, in nici un caz pe 
seama majorării prețurilor de. des
facere. Nu este nevoie de demonstra
ții complicate pentru a arăta că ma
jorarea prețului de desfacere a pro
duselor unei întreprinderi sau alteia, 
departe de a rezolva problema efi
cienței economice, se va răsfringe 
negativ asupra altor unități, deter- 
minlnd dereglări in lanț in activita
tea economico-financiară a acestora. 
Efect pe care il are și modificarea 
„cosmetică" a unor produse pentru 
a permite majorarea artificială a 
prețului de desfacere, la care recurg, 
citeodată, unele cadre de conducere 
din întreprinderi și centrale. Sint 
practici profund dăunătoare, ce con
travin legii prețurilor, principiilor 
fundamentale ale unei activități efi
ciente.

Rentabilizarea tuturor produselor 
și întreprinderilor reprezintă numai 
primul pas pe calea valorificării efi
ciente a resurselor pe care societa
tea le pune la dispoziția colectivelor
(Continuare în pag. a V-a)

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

BRAȘOV : Rezultate 
de prestigiu 

ale constructorilor 
de tractoare

Puțini știu că întreprinderea 
de Tractoare din Brașov este una 
din cele mai puternice întreprin
deri care fabrică motoare diesel cu 
ardere internă. Așa cum ne-a re
latat Vasile Gușu. ingineful-șef al 
fabricii de motoare, întreprinderea 
brașoveană realizează un mare nu
măr de motoare cu puteri cuprin

se între 26 și 100 CP. destinate e- 
chipării unei game largi de auto
vehicule, utilaje și mecanisme rea
lizate de diferite unități industria
le din țară, cum sint. autoturismele 
de teren ARO. tractorul TIH-445, 
fabricat la Craiova, excavatoare, 
diverse utilaje destinate sectoare
lor minier, agricol și altele. în 
cinstea zilei de 1 Mai, colectivul de 
aici raportează că. in actualul cin
cinal, au ..rotunjit" la 15 000 nu
mărul de motoare realizate peste 
prevederile planului. Succesele 
constructorilor de tractoare brașo
veni își găsesc explicația in conti
nua modernizare a motoarelor și 
îmbunătățirea, pe această cale, a 
parametrilor lor tehnico-economici 
și funcționali. De asemenea, in 
ultimii ani s-a desfășurat o amplă 
acțiune de modernizare a procese
lor de fabricație prin dotarea cu 
linii și agregate cu un grad ridicat 
de automatizare. (Nicolae Mocanu).

TURNU MĂGURELE : Zile 
și schimburi-record 

în producție -
Mobilizați de îndemnurile și 

orientările formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvintările 
la Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. și la marea adunare popu
lară din Capitală, oamenii muncii

de pe platforma Combinatului de 
îngrășăminte Chimice Turnu Mă
gurele desfășoară o susținută acti
vitate pentru a întîmpina, in spiri
tul unei frumoase tradiții munci
torești, cu rezultate cit mai bune 
ziua de 1 Mai, a 45-a aniversare 
a actului istoric de la 23 August 
1944 și Congresul al XÎV-lea al 
partidului. Una din preocupările 
de prim ordin ale muncitorilor și 
specialiștilor de aici o constituie 
onorarea la timp și in condiții de 
calitate superioară a contractelor 
încheiate cu partenerii externi. Ur
mare a măsurilor și acțiunilor în
treprinse pentru funcționarea com
plexelor instalații din dotare la 
parametri superiori, pentru diver
sificarea sortimentelor de fabrica
ție și creșterea continuă a calității, 
pentru racordarea producției la ce
rințele partenerilor de peste hota
re a fost realizată în întregime 
producția pentru export pe prime
le 4 luni ale anului. Cu cele mai 
bune rezultate se Înscriu, în aceas
tă competiție a hărniciei muncito
rești. colectivele fabricilor de în
grășăminte complexe și nitrocalcar. 
în continuare, prin organizarea de 
zile și schimburi-record in produc
ție. puternicul colectiv muncitoresc 
al Combinatului Chimic din Turnu 
Măgurele s-a angajat ca pină la 
1 Mai să realizeze și să livreze su
plimentar la export, pe baza soli
citărilor, importante cantități de 
produse chimice, (Stan Ștefan).

SUCEAVA : Se întrec 
minerii

In aceste zile de puternică efer
vescentă creatoare, minerii din 
bazinul Domelor își intensifică 
eforturile pentru a scoate din a- 
dîncuri șl a pune la dispoziția e- 
conomiei naționale oantităti tot 
mai mari de bogății minerale. în 
perioada care a. trecut de la În
ceputul anului si oină acum, ei 
au reușit să obțină suplimentar 
importante cantități de produse, 
între care 5 200 tone minereu de 
mangan. 800 tone fier in minereu 
și 42 tone concentrat special pen
tru baterii uscate. ..Factorul prin
cipal care a condus la aceste rezul
tate — ne spune Gheorghe Florean, 
directorul minei Vatra Domei — 
a fost depășirea lucrărilor de 
pregătire. în mod deosebit' la cele 
de descopertă. la care am reali
zat peste 65 000 metri cubi in 
plus, prin introducerea forezelor 
și excavatoarelor de mare capa
citate și îmbunătățirea sistemului 
de transport in cariere. în prezent, 
concomitent cu atenția acordată 
extragerii unor cantități tot mai 
mari de minereuri, realizăm și 
lucrările de pregătire în vederea 
punerii in valoare ă noi rezerve 
de substanțe utile". (Sava Bejina- 
riu).

CLASA MUNCITOARE- forța hotărîtoare a luptei antifasciste și antirăzboinice a poporului român
Unitatea indestructibilă a între

gului popor în jurul Partidului Co-, 
munist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— trăsătură definitorie a societății 
noastre socialiste — își are rădăcini 
adinei in trecutul de luptă al clasei 
muncitoare pentru împlinirea idea
lurilor de dreptate socială și națio
nală, pentru salvgardarea unor în
făptuiri istorice ale poporului ro
mân : independența națională, uni
tatea și integritatea teritorială a 
țării. în acest cadru se inscrie și 
lupta desfășurată de gloriosul nos
tru partid, care, in deceniul al pa
trulea intr-o perioadă cînd grave 
pericole planau asupra tării, a or
ganizat și mobilizat clasa munci
toare. forțele progresiste. întregul 
popor împotriva pericolului fascist 
si a războiului, pentru apărarea 
suveranității și integrității patriei, 
„în perioada ascensiunii fascismu
lui, conștient de pericolul pe care 
acesta il reprezenta pentru intere
sele poporului român, ca și pentru 
celelalte popoare din Europa — sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu
— Partidul Comunist Român a des* 
făsurat o largă activitate de mobi
lizare și unire a maselor populare, 
a forțelor înaintate ale țării în miș
carea antifascist".

Instaurarea regimurilor fasciste 
într-un șir de țări din Europa, iar 
mai apoi venirea partidului nazist 
la putere în Germania, la începutul 
anului 1933, au creat grave primejdii 
pentru pacea omenirii, politica re
vizionistă și revanșardă amenințând

direct interesele supreme ale po
porului nostru, integritatea și suve
ranitatea patriei. în spiritul tradiții
lor și corespunzător intereselor 
celor mai fierbinți — pacea, liber
tatea, unitatea și independența na
țională ale poporului român — 
clasa muncitoare, forțele democra
tice și progresiste din țara noastră, 
conduse' de Partidul Comunist Ro
mân, s-au ridicat cu hotărire la 
luptă împotriva fascismului.

In strategia si tactica luptei 
antifasciste. Partidul Comunist 
Român a acordat o atenție deosebită 
realizării unității de luptă a clasei 
muncitoare, baza coalizării tuturor 
forțelor care înțelegeau să se opună 
fascismului și pericolului agresiunii 
hitleriste. amenințării grave care 
plana asupra independenței și inte
grității țării. Atitud'nea profund pa
triotică. dirzenia. abnegația și spi
ritul de sacrificiu care caracterizau 
clasa muncitoare și o desemnau 
drept cea mai avansată forță socia
lă a societății românești l-au con
ferit un rol de primă importanță 
in lupta antifascistă. Partidului Co
munist Român revenindu-i sarcina 
de a polariza in jurul acesteia toate 
forțele și energiile națiunii pentru 
salvgardarea intereselor supreme 
ale tării.

Crearea Comitetului Național 
Antifascist, în 1933. a constituit un 
pas deosebit de important pe calea 
înfăptuirii unității de acțiune a cla
sei muncitoare și. in același timp, a 
făuririi frontului comun de luptă în 
vederea barării ascensiunii fascis

mului. Comitetul Național Antifas
cist a desfășurat o vastă activitate 
pentru atragerea in mișcarea an
tifascistă a unor categorii largi de 
cetățeni, avind preocupări și con
vingeri politice diferite, dar uniți 
prin voința comună de a se împo
trivi fascismului și revizionismului. 
„Stringind in jurul acțiunii antifas
ciste pe toți cei care lucrează cu 
brațul sau cu mintea la orașe și la 
sate — se arăta in Apelul dat pu
blicității in iulie 1933 — vom putea 
stăvili in România triumful unui 
curent care poartă in el germenul 
de distrugere a tot ce este izvor de 
muncă și gindire". Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist a de
semnat în conducerea Comitetului 
Național Antifascist pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care, prin acti
vitatea desfășurată, a afirmat înalte 
calități de revoluționar patriot ; 
curaj, dinamism, perseverență, dra
goste profundă de țară și ponor, 
devotament nemărginit față de clasa 
muncitoare si de Partidul Comunist 
Român.

în perioada următoare, sltuiridu-se 
în fruntea forțelor patriotice na
ționale. Partidul Comunist Român 
a desfășurat largi acțiuni politice 
pentru unirea într-un larg front 
național a tuturor claselor. și ca
tegoriilor sociale ale căror inte
rese coincideau cu deziderate’e su
preme ale tării. ale democrației, 
pentru a bara calea fascismului și a 
războiului. în acest sens. Partidul 
Comunist Român a reușit să atragă 
în jurul său cele mai largi forțe

sociale antifasciste — clasa munci
toare, masele țărănești, intelectuali
tatea progresistă, alte pături și ca
tegorii sociale. Toate acestea au făcut 
posibilă organizarea unor acțiuni de 
masă antifasciste la scară națională. 
Acordurile de la Băcia, București și 
Tebea, Încheiate la sfirșitul anului 
1935 intre organizații de masă legale 
conduse sau influențate de P.C.R. și 
Partidul Socialist, au dat un nou 
impuls luptei antifasciste si antirăz
boinice.

La amplificarea stării de spirit 
revoluționare, antifasciste a mase
lor populare din țara noastră; a în
tregului popor pentru apărarea de
mocrației și, deopotrivă, a hotare’or 
țării, amenințate de politica agresi
vă a hitlerismului. de pretențiile 
revizioniste ale statelor fasciste au 
contribuit intr-o mare măsură și 
acțiunile desfășurate de militantii 
comuniști în cadrul proceselor poli
tice anțlmuncitorești din acel timp, 
în acest context, un moment memo
rabil l-a constituit înscenarea judi
ciară de la Brașov, din mai-iunie 
1936, împotriva' unui grup de 
comuniști și antifasciști, avindu-1 
in fruntea sa pe tovarășul 
Nico’ae Ceaușescu. Afirmmdu-și 
înaltele sale calități de tribun revolu
ționar. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a devenit din acuzat acuzator, 
demascînd cu putere abuzurile și 
samavolniciile săvirșite de autori
tăți. pericolul fascismului și războ
iului. Procesul de la Brașov, ca și
(Continuare in pag. a V-a)
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In oceeoși atmosferă de vie angajare politică, de
finită prin participare masivă și spirit entuziast, in 
întreaga țară au continuat simbătă adunările popu
lare inițiate de organizațiile democrației muncitorești- 
revoluționare, în concordanță cu dorința oamenilor 
muncii de a-șl exprima gindurlle și sentimentele in 
aceste zile, cind țara a cunoscut evenimente de im
portanță istorică.

la Bacău, Borzești, Galați, Sfintu Gheorghe, Mi
dia - Năvodari, Reșița, Tjrgu Jiu și Tîrgu Mureș, parti- 
cipanții la adunări - cetățeni din industrie și agri
cultură, de pe marile șantiere de construcții, prgiec- 
tanți și celcetători, cadre didactice, studenți și elevi -, 
mindri de strălucitele victorii obținute de România pe 
calea consolidării independenței politice și economi
ce, a făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate, mindri de propriile rezultate, Ca și ale întregu
lui popor român, au transformat aceste impresionan
te întruniri în puternice manifestări ale încrederii in 
Partidul Comunist Român, în justețea politicii sale in
terne și externe.

Pretutindeni, impunătoarele adunări dau expresie 
omagiului, puternic șl convingător rostit, pentru cel ce, 
in fruntea partidului și a țârii, conduce cu înțelep
ciune și fermitate inaintarea României spre comunism 
- tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O caracteristică a tuturor acestor adunări este ex
primarea ecouiui puternic pe care l-au găsit in con
știința oamenilor cuvintările tova rășul ui

Nicolae Ceaușescu Ia Plenara Comitetului Central al 
P.C.R., la Plenara Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, la sesiunea Marii 
Adunări Naționale și la grandioasa adunare populară 
din Capitală.

Exprimarea satisfacției șl a deplinei aprobări față 
de hotărîrile și legile adoptate de C.C. al P.C.R. și 
forul suprem legislativ al țării constituie încă o tră
sătură comună a tuturor adunărilor care au avut loc.

O dată cu manifestarea sentimentelor de dragoste 
și prețuire cu care întreaga națiune înconjoară pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, cei care au luat cuvîntul, toți pârtiei fan
ții au reafirmat hotărirea fermă de a acționa la 
continuare, strîris uniți In jurul partidului, al secre
tarului său general, pentru îndeplinirea exemplară a 
planurilor și programelor de dezvoltare a țârii In 
acest an și pe întregul cincinal, Intim pini nd. cu re
zultate tot mai bune Congresul al XlV-iea al Parti
dului Comunist Român, toate marile evenimente po
litice si aniversări care vor marca viața politică a 
țării in cursul acestui an.

Cu dragoste și angajamentul unanim de a obține 
noi și importante succese în muncă, participanții la 
adunări ou adresat teleqrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

*
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Școala educației patriotice, 
revoluționare

Bazele educației complexe, revo
luționare a tineretului din patria 
noastră se pun incă de la cea mai 
fragedă virstă. Primele forme de in- 
vățămint, activitățile la care copiii 
iau parte la grădiniță, apoi in cla
sele primare nu reprezintă numai 
inițierea în „universul cunoașterii", 
atit de insolit la început pentru co
pil. ci. prin acțiunile in cadrul or
ganizației pionierilor și șoimilor pa
triei, parcurgerea unei etape funda
mentale in formarea spiritului re
voluționar. a conștiinței comuniste, 
patriotice a viitorului cetățean.

Profund înscris in conștiința și 
inima tinerelor vlăstare ale patriei 
este — așa cum au subliniat interlo
cutorii noștri, acum in preajma ani
versării a 40 de ani de la crearea 
Organizației Pionierilor — momen
tul de deosebită însuflețire patrio
tică in care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a investit cu o 
nouă și inaltă semnificație cravata 
roșie de pionier, dăruindu-i cinstea 
de a avea in culorile sale tricolo
rul românesc. Aceasta reprezintă 
pentru toți pionierii un angajament 
de a munci și trăi in spirit revolu
ționar. patriotic, urmind neabătut 
exemplul înaintat al comuniștilor. 
Adevăruri pe care le-am identificat 
și în viața și activitatea organizații
lor de pionieri din județul Arad, a- 
testind faptul că la cea de-a 40-a 
aniversare Organizația Pionierilor 
din patria noastră se prezintă ca o 
organizație revoluționară, cu o ex
periență bogată in procesul educării 
comuniste, politice a pionierilor și 
șoimilor patri i, antrenați cu depli
nă responsabilitate, cu pasiune și dă
ruire in activități pline de elan ti
neresc, de profundă rezonanță ci
vică.

Virsta pionieriei acoperă exact 
anii de maximă receptivitate, 
perioada esențială pentru contu
rarea’ datelor importante ale per
sonalității. Trecerea la o nouă 
etapă, cu responsabilități sporite în 
pian cetățenesc, social, va fi cu atit 
mai lesnicioasă cu cit întregul com
plex de activități pionierești va avea

o bază metodică substanțială, mo
dernă, ințelegind prin acest ter
men și capacitatea de a pregăti pen
tru etapa următoare de viață, cind 
tînărul devine utecist. De aceea, un 
aspect prioritar in munca de educa
ție revoluționară îl constituie colabo
rarea dintre organizațiile de ti-, 
neret. Numai cu această condi
ție, a acțiunii comune, intr-o viziu
ne metodică unitară, organizind ac
tivități cu larg ecou educativ, vom 
putea vorbi de continuitate, atit de 
necesară in educarea revoluționară a 
tineretului școlar. Cînd, în clasa a

La 40 de ani de la crearea 
Organizației Pionierilor

VilI-a, o dată cu împlinirea virstei 
de 14 ani, elevul depășește etapa 
„cravatei roșii cu tricolor", el tre
buie să fie nu numai format ca vi
itor cetățean, ci și familiarizat cu 
organizarea, organismele, modul spe
cific de acțiune al organizației 
U.T.C., în care va intra chiar în 
cursul ultimei clase g'mnaziale. Cu 
atit mai mult ni s-a părut demn de 
luat în discuție acest aspect al cola
borării dintre organlzații'e U.T.C. șl 
de pionieri, la toate nivelurile, mai 
ales că buna experiență intîlnitâ în 
județul Arad atestă existența unei 
fructuoase colaborări între cele 
două organizații cu un impor
tant rol in munca de educație revo
luționară a tineretului, cu rezultate 
pe măsură. „Această colaborare, ne 
spunea tovarășul Gheorghe Feieș, 
prim-secretar al comitetului jude
țean al U.T.C., începe prin munca 
de îndrumare a instructorilor U.T.C. 
pentru detașamentele de pionieri, 
care dau un sprijin concret, de na
tură organizatorică și metodică, aces
tora, fie la nivel de municipiu (oraș,

comună), fie direct implicați în ac
tivitățile pionierești din școli". Și 
sint, acestea din urmă, multe, di
verse, de la vizitarea mărețelor cti
torii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
a obiectivelor industriale,'intilniri cu 
tineri muncitori fruntași in produc
ție, spectacole șl activități cultural- 
artistice, excursii documentare la 
acțiunile de muncă patriotică, de 
educație civică, juridică, sanitară, de 
pregătire militară. Toate, arăta in
terlocutorul nostru, cu desfășurare 
periodică, la intervale bine stabilite 
printr-un plan unitar și cu rezultate 
care se răsfrîng direct in procesul 
instructiv-educatlv din școli. Astfel, 
pentru intărirea disciplinei in școli 
și in afara lor au fost organizate, la 
nivel de județ, municipiu, oraș, co
mună, echipe de ordine și disciplină, 
care se deplasează in locurile pu
blice frecventate de tineri, pentru a 
cunoaște și inrîuri comportamentul 
acestora. Utilă s-a dovedit „Săptă- 
mîna educației juridice, moral-cetă- 
țenești a elevilor", desfășurată în 
luna martie in școli generale și li
cee. Activitatea comună a organi
zațiilor de tineret (U.T.C. și pio
nieri) și a inspectoratului școlar ju
dețean a dus. intre altele, si la îm
bunătățirea bazei didactico-materia- 
Ie în școlile din județul Arad. Ast
fel. comitetul județean al U.T.C. a 
dotat, din fonduri proDrii, citeva li
cee din Arad cu calculatoare elec
tronice (8 numai in acest an șco
lar) cu mijloace de practică cul
turală și sportivă, la care se adaugă 
stimulentele acordate pentru efec
tuarea unor excursii, pentru parti- 
cioarea la tabere șl schimburi de 
experiență (omă la 45 la sută din 
costul acestora). Aradul, ni s-a spus, 
este județul care a inițiat acțiunea 
cu periodicitate lunară „Trenuri 
speciale pentru tineret", modalitate 
de stimulare a interesului pentru 
excursia cu caracter documentar șl 
recreativ.

în cadrul documentării noastre La 
Casa pionierilor si șoimilor patriei 
din Arad, l-am întrebat ne profe-
(Contînuarc în pag. a V-a)
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TIMIȘ
La marea adunare populară 

din municipiul Timișoara, la 
care au participat peste 100 000 
de oameni ai muncii, au luat cu- 
vîntul tovarășii : Petru Moț, 
prim-secretar al Comitetului 
Municipal Timișoara al P.C.R., 
Gheorghe Flucsă, directorul în
treprinderii Mecanice, acad, 
loan Anton, rector al Institutu
lui Politehnic, Ioana Sturza, 
președintele comitetului sindi
catului de la întreprinderea „In
dustria linii". Iile Ocsko, secre
tar al comitetului de partid de 
la întreprinderea „Electrotimiș", 
Viorica Soșdean, secretar al co
mitetului comunal de partid Ghî- 
roda. Sorin Popescu, student, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar. 
Eugenia Popa, președinta Comi
tetului Municipal al O.D.U.S., 
Ilie Matei, prim-secretar al Co
mitetului Județean Timiș al 
P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Petru Moț

Marea adunare populară la 
care participăm, organizată din 
inițiativa organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, a 
organismelor democrației mun- 
citorești-revoluționare din muni
cipiul Timișoara, se constituie 
intr-un vibrant omagiu al co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din municipiul nostru 
adus gloriosului Partid Comunist 
Român, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru rezultatele remarcabile 
obținute. Îndeosebi de la istori
cul Congres al IX-lea al parti
dului. în înflorirea economico- 
socială a patriei, intre care o 
semnificație aparte are lichida
rea de către țara noastră a da
toriei externe.

Aducem, de asemenea, re
spectuoasele noastre mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu, ac
tivist de frunte al partidului și 
statului nostru, prestigioasă per
sonalitate științifică, pentru stră
lucita sa activitate dedicată pro
gresului multilateral al patriei, 
înfloririi științei, învățămintului 
și culturii românești. Minunate
le perspective deschise Româ
niei socialiste de recentele do
cumente programatice ale înal
telor forumuri politice ale țării 
găsesc organizația municipală de 
partid, pe toți oamenii muncii 
timișoreni ferm hotărîți să înde
plinească exemplar sarcinile de 
plan pe acest an, pe Întregul 
cincinal, să-și amplifice contri
buția la dezvoltarea multilatera
lă a județului Timiș, a poten
țialului economiei și culturii na
ționale, la întărirea indepen
denței și rolului internațional al 
patriei noastre. în această at
mosferă de angajare patriotică 
și revoluționară. într-o deplină 
unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, sîntem 
ferm hotărîți să intîmpinăm cu 
cele mai bune rezultate sărbă
toarea muncii de la 1 Mai, ani
versarea a 45 de ani de la vic
toria revoluției de la 23 August 
1944 și Congresul al XIV-lea al 
P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Flucsă
Cu justificată mîndrie pentru 

mărețele împliniri ale celei mai 
rodnice epoci din multimilena
ra noastră istorie, legată trainic 
și pentru totdeauna de numele, 
gindirea și fapta revoluționară 
ale ctitorului ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întreprinde
rea Mecanică se prezintă astăzi 
cu realizări deosebite, reușind 
ca, după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, producția in
dustrială, destinată cu priorita
te programelor minier, energe
tic și nuclear, să crească de 10 
ori, productivitatea muncii de 
peste 4 ori, livrind utilaje la 
export în 30 de țări ale lumii.

O spunem cu satisfacție : în 
uriașa salbă de monumentale 
creații de pe întreg cuprinsul 
patriei, întreprinderea Mecanică 
Timișoara este ea însăși o ctito
rie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
avînd astăzi o dotare de virf, 
produse de nivel mondial, dar, 
mai ales, un puternic și vrednic 
colectiv muncitoresc, care se 
bucură de minunate condiții de 
muncă și viață.

In preajma zilei de 1 Mai, in 
acest an cu mari semnificații 
politice, noi, muncitorii și ingi
nerii, la unison cu întreaga 
țară, trăim, mai intens ca ori- 
cind, reverberațiile a trei cu
vinte scumpe, simbol a tot ce 
avem mai de preț : Partidul — 
Ceaușescu — România.

Cuvintul tovarășului 
loan Anton

Integrate armon.ios în măre
țul efort al întregului nostru 
popor, știința și invățămintul, , 
devenite cheia de boltă în valo
rificarea superioară a inteligen
tei proprii, și-au adus o contri
buție importantă in dobindirea 
marilor noastre realizări. Re
zultatele cercetării științifice 
proprii, munca specialiștilor din 
institutele de cercetare, din la
boratoare și uzine, din invăță- 
mintul superior reflectă cu 
pregnantă că in conștiința de
tașamentului științific si a ca
drelor didactice a pătruns adine 
ideea-fortă a secretarului ge
neral al partidului privitoare la 
locul și rolul științei în dez
voltarea patriei, idee reafirma
tă cu pregnantă cu prilejul vi
zitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
județul nostru, în toațnna anu
lui trecut.

Traducînd în viață orientările 
secretarului general al partidu
lui. puternicul front științific 
timișorean, împreună cu valoro
sul corp de cadre didactice din 
centrul nostru universitar, este 
implicat profund în rezolvarea 
celor mai complexe probleme 
ridicate de economie, in forma
rea unor generații de specia
liști de înaltă calificare, încre
zători în propriile lor forțe și 
cu mare deschidere spre nou, 
pătrunși de un inalt patriotism 
socialist.

Cuvintul tovarășei 
Ioana Sturza

După ce a adus un vi
brant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru marile 
realizări ale României socialiste, 
vorbitoarea a subliniat că lichi
darea in întregime a datoriei ex
terne reprezintă o importantă vic
torie a poporului român, cu atit 
mai mult cu cit, în condiții in
ternaționale deosebit de grele, 
cînd economiile multor state se 
confruntă cu probleme dificile, 
țara noastră și-a făurit o econo
mie socialistă in plină dezvolta
re, a realizat mărețe obiective 
industriale și agricole, a între
prins vaste acțiuni de organiza
re și modernizare a localităților, 
a ridicat necontenit nivelul de 
trai material și spiritual al po
porului.

Sîntem, asemenea tuturor ce
lor ce muncesc în ramura in
dustriei ușoare, beneficiarii mă
surilor de majorare a retribuției. 
Trăim mîndria de a face parte 
dintr-unul din cele mai vechi 
și reprezentative detașamen
te muncitorești, întreprin
derea „Industria linii", care a 
cunoscut în anii de mari împli
niri și izbinzi ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" o continuă 
dezvoltare. Pentru toate acestea 
exprim hotărirea și angajamen
tul colectivului nostru de a-șl 
perfecționa necontenit activita
tea, de a moderniza organizarea 
producției și a muncii, pentru a 
lntîmpina cu rezultate de pres
tigiu marile evenimente politice 
ale acestui an.

Cuvintul tovarășului 
Ilie Ocsko

Creație a epocii pe care cu legi
timă mîndrie patriotică o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", în
treprinderea „Electrotimiș" a 
cunoscut o continuă dezvoltare, 
sporind puternic producția de 
mașini și utilaje tehnologica 
destinate Îndeplinirii programe
lor prioritare, modernizării, 
automatizării și robotizării unor 
procese de producție din indus
tria electrotehnică, din meta
lurgie și construcția de mașini, 

Insușlndu-ne pe deplin ideile, 
tezele și concepțiile cuprinse în 
magistrala cuvîntare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recen
ta Plenară a Comitetului Central 
al partidului, precum și orientă
rile de mare însemnătate jalo
nate pentru activitatea noastră 
cu prilejul vizitei de lucru din 
toamna anului trecut, vom da 
un nou și puternic impuls acti
vității noastre, angajindu-ne să 
acționăm cu răspundere munci
torească, comunistă, sub condu
cerea organizației de partid, 
pentru a îndeplini exemplar sar
cinile de plan ce ne revin, în- 
timpinînd cu realizări de sea
mă ziua de 1 Mai. glorioasa 
noastră sărbătoare națională de 
]a 23 August și Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Cuvintul tovarășei 
Viorica Șoșdean

Mărețele ctitorii și realizări 
fără seamăn obținute de poporul 
nostru în cei 45 de ani care au 
trecut de la victoria revoluției 
de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperia- 
listă, dar, mai ales, cele din anii 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului, anii de aur ai „Epo
cii Nicolae Ceaușescu", sînt o 
pildă vie, de netăgăduit a pute
rii creatoare a unui popor liber 
și stăpin pe destinele sale.

Anunțarea, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul re
centei Plenare a Comitetului 
Central al partidului a achitării 
datoriilor externe, precum și a- 
doptarea de către forumul legis
lativ suprem al țării a Legii pri
vind anularea datoriilor față de 
stat ale unor cooperative agricole 
de producție sînt dovezi grăi
toare ale justeței politicii econo
mice a partidului, ale preocu
părilor statornice ale secretaru
lui său general pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Asemenea întregului popor, și 
cu acest prilej, acum, in această 
minunată primăvară a unui an 
jubiliar, lucrătorii ogoarelor, toți 
oamenii muncii din comuna Ghi- 
roda sînt hotărîți. mai mult ca 
oricind. să-și demonstreze prin 
noi și pilduitoare izbinzi totala 
lor adeziune la politica profund 
științifică a partidului și sta
tului. al cărei ilustru strateg și 
conducător este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul tovarășului 
Sorin Popescu

Aducind un emoționant omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru marile Înfăptuiri ale Româ

niei socialiste, pentru grija sta
tornică și îndrumarea perma
nentă acordate formării și afir
mării tinerei generații, asigură
rii celor mai bune condiții de 
muncă și învățătură, vorbitorul 
a spus : Asemenea întregului 
popor, și noi, studenții din Ti
mișoara, am luat cunoștință cu 
legitimă mîndrie de faptul că, 
la sfîrșitul lunii martie. Româ
nia a plătit complet datoria ex
ternă, aceasta însemnind o re
marcabilă victorie a poporului 
nostru, o dovadă a forței eco
nomiei românești.

Ne angajăm ca, prin muncă 
susținută, prin învățătură te
meinică, să ne pregătim exem
plar penttu a îndeplini sarcini
le ce ne revin în toate domenii
le de, activitate, să nu precupe
țim nici un efort pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru gloria și măreția patriei 
noastre. Republica Socialistă 
România.

Cuvintul tovarășei 
Eugenia Popa

Alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, membrii Or
ganizației Democrației și Uni
tății Socialiste din municipiul 
Timișoara trăiesc momente de 
înălțătoare bucurie, de profundă 
satisfacție și patos revoluționar 
datorită faptului că la sfîrșitul 
lunii martie România socialistă 
a achitat toate datoriile sale 
externe, mareînd astfel depli
na sa independență economi
că și politică.

Punînd constant la baza Între
gii activități teza de inestima
bilă valoare teoretică și practi
că a edificării socialismului cu 
poporul și pentru popor, aflîn- 
du-sa mereu in mijlocul mase
lor în procesul de profunde 
transformări pe care le-a cu
noscut și le cunoaște națiunea 
română, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a determinat 
crearea unui nou sistem al de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare din care face parte și 
Organizația Democrației și Uni
tății Socialiste.

Marile izbinzi dobindite in 
anii de lumină deschiși de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
care dovedesc cu argumente de 
necontestat și la noi, în munici
piul Timișoara, vocația construc
tivă a poporului român, voința 
sa neabătută de a trăi liber și 
Independent și în pace, consti
tuie pentru toți oamenii muncii 
timișoreni membri ai Organiza
ției Democrației și Unității So
cialiste, fundamentul trainic, 
nepieritor, al angajării totale, 
cu deplină responsabilitate și 
patos revoluționar. In opena da 
edificare socialistă și comunistă 
a patriei.

Cuvintul tovarășului 
Ilie Matei

Locuitorii județului Timiș au 
avut marea cinste și onoare de 
a primi, în 14 rînduri, ca oaspe
te drag, pe secretarul general

Participanții la adunan 
NICOLAE CEAUȘESCU o te

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu deplină mîndrie patriotică, cu cele mai fierbinți senti

mente de prețuire, cu nețărmurită recunoștință și devotament, 
■ noi, cei peste 100 000 de participant! la marea adunare populară 
din municipiul Timișoara, dăm glas, intr-o deplină unanimitate 
de cuget șl simțire, nețărmuritei adeziuni, deosebitei satisfacții 
pentru epocalele victorii dobindite de națiunea noastră in anii 
..Epocii Nicolae Ceaușescu", sub glorioasa conducere a Partidu
lui Comunist Român, în construcția socialistă, în întărirea in
dependenței și suveranității, a prestigiului și respectului de 
care se bucură în lume patria noastră scumpă, Republica So
cialistă România.

După ce se aduce un vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru marile 
realizări ale României socialiste, printre care o semnificație 
deosebită are și lichidarea completă a datoriei externe, în tele
gramă se arată : Sub impulsul genialelor idei, teze și orientări, 
al inflăcăratelor dumneavoastră chemări și îndemnuri formu
late in magistrala Expunere din noiembrie 1988, precum și la 
recentele forumuri politice și legislative ale țării, vă încredin
țăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort, urmind supremul exemplu pe care 
ni-1 oferă întreaga dumneavoastră viață și activitate, pentru a 
îndeplini neabătut sarcinile de pian pe acest an și pe întregul 
cincinal, astiei incit să intimpinăm sărbătoarea de Ia 1 Mai, 
jubileul actului revoluționar de la 23 August și cel de-al 
xJY,'lea Congres al partidului cu cel mai bogat bilanț ai reali
zărilor noastre în toate domeniile de activitate.
Avem asigurate, prin grija statornică a partidului și statului 

nostru, o puternică bază tehnico-materială, dar, mai presus de 
°.r,.cej1™inunate ș; însuflețitoare perspective, reflectate limpede 
și înălțător de obiectivele strategice ale cincinalului viitor care, 
izvorînd din adinca dumneavoastră Înțelepciune și pre
viziune genială, mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, vor conferi patriei noastre libere, 
independente și mereu mai prospere, o nouă și strălucitoare 
măreție pe calea devenirii socialiste, pe drumul luminos al 
comunismului.

ARAD
La adunarea populară din 

municipiul Arad au luat parte 
peste 70 000 de oameni ai 
muncii.

în cadrul adunării au luat 
cuvintul tovarășii Aurel Pă- 
nescu, președintele consiliului 
oamenilor muncii de la în
treprinderea de Vagoane, secre
tarul comitetului de partid. 
Teodor Năchescu, prim-vice- 
președinte al consiliului oame
nilor muncii de la întreprin
derea de Mașini-Unelte. direc
torul întreprinderii, Gheorghe 
Feieș, prim-secretar al Co
mitetului Județean Arad al 
U.T.C., Rodica Fălcan. pre
ședintele comitetului sindi
catului de la Combinatul de 
Prelucrare a Lemnului. Dlmitrie 
Muscă. președintele C.A.P. 
„Lumea Nouă" — Curtici. Ilea
na Bucurescu. președintele Co
mitetului Județean al O.D.U.S., 
Victor Ciobanu. directorul I.A.S. 

al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
unor memorabile vizite de lucru 
efectuate, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe aceste me
leaguri românești. Intîlnirile se
cretarului general al partidu
lui cu comuniștii, cu fău
ritorii de bunuri materiale și 
spirituale din municipiul și ju
dețul nostru au constituit ade
vărate momente cruciale pentru 
dezvoltarea multilaterală a aces
tora. Noile platforme industriale, 
marile complexe agrozootehnice, 
unitățile de cercetare și învăță- 
mînt, cartierele de locuințe, edi
ficiile social-culturale au fost 
realizate din inițiativa șl la 
indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca dovadă a 
grijii permanente pentru înflo
rirea acestor locuri, a încrederii 
depline in capacitatea creatoare 
a oamenilor muncii, a tuturor 
cetățenilor județului nostru. Vi
zita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, din 
luna septembrie a anului trecut 
a constituit un nou și înălțător 
prilej de a exprima atașamen
tul fierbinte al tuturor co
muniștilor și oamenilor mun
cii din județul Timiș față 
de înțeleaptă politică a parti
dului și statului nostru, dra
gostea profundă pe care o nu
trim față de eminenta persona
litate a mult iubitului nostru 
conducător. Aceste simțăminte 
își au temeiul în toate mărețele 
înfăptuiri din anii de glorie 
inaugurați de Congi-esul al 
IX-lea, care și In județul Timiș 
sînt cu adevărat cei mai spornici 
din întreaga sa istorie. In acest 
timp, dens în împliniri, au fost 
realizate, practic, toate fondu
rile fixe existente azi în econo
mia județului, a căror valoare 
se ridică la peste 100 miliarde 
lei. Față de anul 1965, producția 
industrială a crescut de 7 ori, iar 
cea agricolă a sporit de 4 ori ; 
productivitatea muncii în indus
trie a cunoscut o creștere de 
peste 6 ori.

Cu prilejul vizitei de lucru 
din septembrie anul trecut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind rezultatele obținute de 
oamenii muncii din județul nos
tru, ne-a cerut, cu exigența pro
prie personalității și stilului său 
de muncă, să punem mai preg
nant în valoare, printr-un sus
ținut efort de organizare și mo
dernizare a producției, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, marele potențial 
tehnico-material și uman de 
care dispunem, să sporim parti
ciparea Timișoarei, a județului 
la dezvoltarea necontenită a 
țării.

In încheierea cuvîntăril s-a 
subliniat că oamenii muncii din 
județul Timiș, în frunte cu co
muniștii, asigură și cu acest pri
lej pe mult iubitul și stimatul 
secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu de hotărîrea lor 
fermă de a acționa cu spirit re
voluționar și înaltă angajare pa
triotică pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le re
vin din hotăririle Congresului al 
XIII-lea șl Conferinței Națio
nale ale partidului.

au adresat tovarășului 
gramă, in care se spune :

Pecica. Elena Pugna. prim- 
secretar al Comitetului Jude
țean Arad al P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Aurel Pănescu

Cu profundă emoție, partîcib 
Ia această adunare populară, 
pentru a exprima. în numele 
oamenilor muncii de la între
prinderea de Vagoane, recu
noștința noastră fierbinte secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru neobosita activitate revo
luționară consacrată, cu dărui
re și abnegație, binelui patriei 
și poporului, pentru tot ce s-a 
Înfăptuit, măreț și durabil, in 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
reafirm mîndria noastră de a 
fi cetățeni ai unei țări libere. 

stărptnă pe destinele sale, care 
își făurește hotărit și demn 
destinul său socialist șl comu
nist, înregistrînd mărețe reali? 
zări, în bilanțul cărora se în
scrie și lichidarea datoriei ex
terne. Această victorie de pres
tigiu a fost obținută in condi
țiile transpunerii neabătute în 
Viată a planurilor și progra
melor de dezvoltare șl înflori
re continuă a patriei. »

Aici, la Arad, am avut de 
muilte ori deosebita bucurie si 
onoare de a avea ca oas
peți stimați pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. indicațiile și 
orientările date de secretarul 
general al partidului cu pri
lejul acestor vizite de lucru 
constituind pentru noi un mo
bilizator si însufletitor program 
de acțiune. Subliniem cu satis
facție că, în anii ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, producția de vagoa
ne a crescut de 5 ori. marca 
întreprinderii fiind astăzi apre
ciată în peste 40 de țări.

Ne angajăm să muncim. în 
spirit revoluționar, pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin, sporindu-ne 
contribuția la ridicarea scumpei 
noastre patrii pe cele mai 
înalte culmi de progres si ci
vilizație.

Cuvintul tovarășului 
Teodor Năchescu

în numele puternicului colec
tiv de oameni ai muncii din 
cadrul întreprinderii de Mașini- 
Unelte din Arad, vă rog să-mi 
permiteți ca. de la tribuna a- 
cestei adunări populare, să 
aduc un înalt omagiu gloriosu
lui nostru partid comunist, să 
dau glas sentimentelor de re
cunoștință și aleasă simțiro 
față de iubitul si stimatul con
ducător al partidului și statu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru tot ceea ce a făcut și 
face pentru progresul neîn
trerupt al țării, pentru întări
rea independentei și suverani
tății sale.

Doresc să reafirm profunda 
satisfacție cu care colectivul 
nostru, asemenea întregului 
popor, a luat cunoștință de 
lichidarea datoriei externe a 
tării noastre, rezultat de pres
tigiu i obținut concomitent cu 
realizarea programelor de dez
voltară economico-socială a pa
triei.

Aducem un cald omagiu șl 
adresăm vii mulțumiri tova
rășei Elena Ceaușescu pentru 
contribuția de deosebită însem
nătate la elaborarea si înfăp
tuirea politicii partidului, la 
dezvoltarea științei, învătămin- 
tului și culturii românești.

Asigurăm pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de la întreprinderea de 
Mașini-Unelte din Arad vor 
depune eforturi susținute pen
tru a contribui, alături de 
ceilalți oameni ai muncii ară
deni, împreună cu întregul po
por. la înflorirea continuă a 
^României socialiste.

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Feieș

în numele întregului tineret 
din județul Arad, adresăm din 
adîncul inimii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou 
între eroii neamului, ctitorul 
României socialiste moderne, vii 
mulțumiri si recunoștința noas
tră profundă pentru modul stră
lucit în care conduce destinele 
tării, pentru grija statornică ce 
o poartă formării si afirmării 
multilaterale a tinerei generații. 
Exprim, totodată, sentimentele 
de aleasă stimă st prețuire fată 
de tovarășa Elena Ceaușescu. 
pentru contribuția de mare im
portantă adusă la fundamentarea 
si înfăptuirea planurilor si 
programelor de dezvoltare a 
tării, la puternioa afirmare a 
științei. învățămintului si cultu
rii românești.

Cu profundă satisfacție si mîn
drie patriotică, tinerii arădeni, 
asemenea întregului popor, au 
luat cunoștință de plata com
pletă de către tara noastră a 
datoriei sale externe, remarca
bilă realizare a României socia
liste. ce ilustrează elocvent jus
tețea politicii partidului, forța 
Si capacitatea economiei româ
nești. puterea creatoare a po
porului nostru.

Hotărîți să ducem mai depar
te flacăra luptei revoluționare, 
ne angajăm să realizăm în cele 
mai bune condiții sarcinile ce 
ne revin, pentru a fi demni de 
glorioșii ani pe care îi trăim, 
făcînd totul pentru înălțarea 
tării noastre ne cele mai înalte 
culmi de civilizație șl progres.

Cuvintul tovarășei 
Rodica Fălcan

Vă rog să-mi permiteți ca. in 
numele oamenilor muncii de la 
Combinatul de Prelucrare a 
Lemnului, să aducem un profund 

și respectuos omagiu secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin ale 
cărui gindire si acțiune cute
zătoare. revoluționară. România 
a dobîndit un loc de cinste si 
demn prestigiu în lume.

Cu inimile pline de bucurie, 
cu înalte si vibrante sentimen
te patriotice, noi. constructorii 
de mobilă din Arad, asemenea 
întregului popor, am luat cu
noștință de lichidarea datoriei 
externe a tării. în condițiile dez
voltării economiei naționale, ri
dicării continue a nivelului do 
trai material si spiritual al oa
menilor muncii. Această vic
torie de prestigiu marchează

Marea adunare populară din Timișoara

deplina independentă economică 
și politică a României, con
tribuie Ia realizarea mărețelor 
obiective de edificare a socialis
mului și comunismului în patria 
noastră, llustrind forța creatoa
re a poporului român, puterea 
economiei noastre socialiste.

In aceste momente de profun
dă semnificație, cînd omagiem 
partidul, pe genialul său condu
cător. exprimăm, totodată. înal
ta noastră dragoste și prețuire 
fată de mult stimata și iubita 
tovarășă Elena Ceaușescu, pen
tru remarcabila contribuție ce o 
aduce la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului, la dez
voltarea stiintei, învățămintului 
și culturii românești.

Ne angajăm ca unitatea noas
tră — care a înregistrat. în anii 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului, o creștere ă valorii 
nroductiei-marfă de 12 ori. iar 
a exportului de peste 30 de ort 
— să-si îndeplinească in mod 
exemplar planul.

Cuvintul tovarășului 
Dimitrie Muscă

Doresc să aduc, în numele ță
ranilor cooperatori, al mecani
zatorilor si specialiștilor din 
Curtici. un cald si respectuos 
omagiu secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și «ă-i 
adresez, din inimă, calde mulțu
miri pentru tot ce a făcut și 
face spre binele țării si al po
porului. al celor ce muncesc zl 
de zi pe ogoarele patriei.

împreună cu toți cetățenii 
țării, ne manifestăm profunda 
mîndrie patriotică fată de stră
lucitele realizări obținute de 
România, între care se înscrie 
si plata datoriei externe. în a- 
celasi timp, ne exprimăm pro
funda recunoștință față de a- 
doptarea Legii privind anularea 
datoriilor unor cooperative 
agricole de producție și asociații 
economice intercooperatiste, 
care pune în evidență, încă o 
dată, permanenta preocupare a 
partidului, a secretarului său 
general pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii noastre 
socialiste.

Grija statornică a secreta
rului general al partidului 
pentru înflorirea vieții sate
lor, pentru creșterea nive
lului de trai al celor ce lu
crează pămîntul ne mobilizea
ză pentru a realiza producții la 
nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare. De aceea, ne angajăm să 
obținem, in acest an, o produc
ție de 8 500 kg grîu Ia hectar, 
25 tone porumb Ia hectar. 80 000 
tone sfeclă de zahăr la heptar, 
recolte sporite si la celelalte 
culturi.

Cuvintul tovarășei 
Ileana Bucurescu

Doresc să exprim profunda 
stimă și aleasa prețuire a tu
turor membrilor organizației 
județene a democrației si unită
ții socialiste față de secretarul 
general al partidului. pre
ședintele țârii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trăim, în aceste zile, senti
mente de înaltă vibrație patrio
tică, de demnitate și mîndrie 
națională, generate de mărețele 
înfăptuiri obținute de tara 
noastră. între care se înscrie si 
lichidarea completă a datoriei 
externe. Această remarcabilă 
realizare reprezintă o expresie 
a hotărîrii poporului nostru de 
a transpune neabătut în viață 
politica partidului, de a întări 
independenta și suveranitatea 
tării, de a asigura înaintarea 
fermă și glorioasă a României 
pe calea luminoasă a socialis
mului.

Mobilizați puternic de exem
plul activității revoluționare a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
al tovarășei Elena Ceaușescu, 
ne angajăm să acționăm cu e- 
forturi sporite pentru înfăptui
rea tuturor sarcinilor ce ne re
vin, pentru a intîmpina cu noi 
si mari succese ziua de 1 Mai. 
cea de-a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare Socială șl 
națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comu
nist Român.

Cuvintul tovarășului 
Victor Ciobanu

Permlteți-mi să exprim, de la 
tribuna adunării noastre popu
lare. sentimentele de înaltă 
prețuire, de nețărmurită dra
goste pe care oamenii muncii 
de la I.A.S. Pecica le nutresc 
fată de Iubitul nostru conducă
tor de partid și de stat, tova
rășul Nicolae Ceausescu, care 
s-a aflat de multe ori și în co
muna noastră, cu prilejul vizi
telor de lucru efectuate, sfătu- 
indu-ne și orientindu-ne acti
vitatea spre obținerea de re
zultate din ce în ce mai bune, 
pe măsura cerințelor noii revo
luții agrare.

Ne exprimăm satisfacția sî 
mîndria patriotică fată de stră
lucitele victorii pe cape le-am 
obținut în construcția socialis
mului. în dezvoltarea țării, in 
întărirea independentei și su
veranității sale, precum si a- 
probarea deplină față de hotă
ririle și legile adoptate recent 
de Plenara C.C. al P.C.R. și se
siunea Marii Adunări Națio
nale.

In această atmosferă de In
tensă trăire patriotică, aducem 
cele mai calde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elenă Ceaușescu pen
tru grija deosebită pe care o 
au față de binele tării, al celor 
ce muncesc pe ogoarele patriei.

Adoptarea Legii privind anu
larea datoriilor unor cooperati
ve agricole de producție și a- 
sociații economice intercoope
ratiste reliefează, încă o dată, 
preocuparea partidului, a se
cretarului său general pentru 
dezvoltarea agriculturii, pentru 
crearea celor mai bune condiții 
în vederea înfăptuirii obiecti
velor noii revoluții agrare.

Colectivul unității noastre 
este hotărit să obțină. în acest 
an, cele mai bune recolte de 
pină acum, pentru a contribui, 
într-o măsură tot mai mare, la 
dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste, la progresul general 
al patriei.

Cuvintul tovarășei 
Elena Pugna

Trăim sentimente de bucurie, 
entuziasm, de profundă satis
facție și mîndrie patriotică, de 
deplină încredere în viitorul 
patriei noastre, generate de' re
marcabilele realizări obținute 
de poporul român — în bilan
țul cărora se înscrie, ca o în
făptuire de prestigiu șl lichida
rea datoriei externe — de vic
toriile de seamă înregistrate în 

Participanții la adunare ou adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune i

Mult stimate și iubite tovarășe ■Nicolae Ceaușescu,
în aceste momente de puternică vibrație patriotică, vi 

exprimăm. In numele tuturor locuitorilor municipiului și jude
țului Arad, un fierbinte omagiu, Întreaga recunoștință pentru 
tot ce ati întreprins și întreprindeți spre înălțarea, liberă șl 
demnă, a României Intre națiunile și popoarele lumii.

Asemenea întregului popor, am luat cunoștință cu vie satis
facție de lichidarea completă a datoriei externe, victorie de 
prestigiu a tării noastre.

Cu profundă mîndrie subliniem că opera începută de dum
neavoastră acum 24 de ani. la Congresul al IX-lea al parti
dului. este încununată de mărețe Înfăptuiri, realizări și izbinzi 
ce ilustrează strălucirea acestor ani. înscriși cu litere de aur 
in glorioasa carte de istorie a neamului, purtind numele ilus
trului ctitor al României socialiste moderne — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în cadrul dezvoltării fără precedent a patriei, si județul 
Arad a cunoscut, prin alocarea unui volum de investiții de 
57 miliarde lei, prefaceri Înnoitoare. Față de anul 1965, pro
ducția industrială a crescut de aproape 6 ori, iar producția 
agricolă de 3 ori. S-au construit 62 000 apartamente, s-au ridi
cat cartiere noi. edificii social-culturale.

Ne facem o datorie de conștiință din a vă mulțumi cu căldură 
pentru toate aceste rezultate de prestigiu, care confirmă, cu 
puterea faptelor, justețea politicii partidului, atestă forța și 
capacitatea creatoare ale poporului român, hotărîrea sa de a 
înfăptui neabătut planurile și programele de dezvoltare eco
nomico-socială a tării.

Exprimăm, totodată, stima deosebită șl înalta prețuire fată 
de tovarășa Elena Ceaușescu. pentru contribuția de mare 
însemnătate pe care o aduce la elaborarea si transpunerea in 
viată a politicii partidului, la puternica afirmare a științei, 
învățămintului și culturii românești, factori primordiali ai 
progresului țării.

Vă asigurăm, mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din județul Arad vor 
acționa, cu răspundere și spirit ^revoluționar, neprecupețindu-șl 
forțele, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an sl pe Întregul cincinal.

construcția socialistă, șub con
ducerea partidului, a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toate aces
tea dovedind forța și puterea 
creatoare a națiunii noastre, 
vigoarea orinduirii pe care • 
edificăm.

Aducem — și cu acest prilej 
— un fierbinte și înălțător o- 
magiu gloriosului Partid Comu
nist Român, eminentului condu
cător al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cărui eroică viată și activitate 
revoluționară se identifică cu 
interesele și aspirațiile supre
me de libertate, independentă 
și progres ale poporului nostru.

O dată cu impetuoasa dez
voltare a tării, a cunoscut im
presionante transformări înnoi
toare și județul Arad. Rod al 
politicii partidului de reparti
zare armonioasă a forțelor da 
producție pe întreg teritoriul 
patriei., județul nostru a bene
ficiat, în ultimele două decenii, 
de importante fonduri de in
vestiții, care au asigurat așeza
rea pe baze moderne a indus
triei și agriculturii, schimbarea 
înfățișării tuturor localităților 
urbane și rurale, creșterea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii de Ia orașe și sate.

Este deosebit de semnificativ 
faptul că. în condițiile dezvol
tării neîntrerupte a țării, creș
terii continue a bunăstării celor 
ce muncesc, a fost lichidată da
toria externă, victorie de pres
tigiu a poporului român, care 
relevă forța și vigoarea econo
miei noastre socialiste, capabi
lă să asigure mersul înainte al 
României pe calea progresului, 
bunăstării și civilizației.

In acest moment, exprlmind 
simțămintele participanților la 
adunare, ale tuturor locuitorilor 
județului Arad, adresăm cele 
mal vii șl călduroase mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu. pen
tru mărețele realizări obținută 
în dezvoltarea generală a țării, 
în construcția socialistă, în în
tărirea independenței' și suve
ranității patriei. In Înflorirea 
continuă a României socialiste.

Asigurăm pe secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Arad. în 
deplină unitate de cuget și 
voință, vor acționa, în spirit 
revoluționar, pentru îndepli
nirea exemplară a hotăririlor 
stabilite Ia recenta Plenară a 
Comitetului Central al partidu
lui, a măsurilor legiferate în 
cadrul sesiunii Marii Adunări 
Naționale, intîmpinînd cu noi țrt 
remarcabile realizări ziua • de 
I Mai, cea de-a 45-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al partidului.
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CONSTANTA
Peste 90 000 de cetățeni din 

municipiul Constanta au luat 
carte la marea adunare popu
lară desfășurată în Piața 
Ovidiu.

în cadrul adunării au luat cu- 
vîntul tovarășii : Gheorghe Di- 
moiu. directorul întreprinderii 
de Construcții Navale Con
stanta. Georgeta Radan. vice
președinte al Comitetului Muni
cipal al Femeilor. Mihai Ene, 
maistru sondor la întreprinde
rea „Petromar". Mihail Dulică, 
directorul Intreprinderii-Antre- 
priză de Construcții Hidroteh
nice Portuare Constanta. Marin 
Jianu. președintele C.A.P. Cos- 
tinesti. Elvira Ilicea. președin
tele Comitetului Municipal Con
stanta al O.D.U.S.. Veronică Pă- 
sareanu. comandantul navei 
..gaia Mare“. Mihai Marina, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean Constanta al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Dimoiu
Asemenea întregului popor, 

am luat cunoștință, cu inimile 
pline de bucurie, că România a 
lichidat datoria externă, acest 
fapt subliniind, încă o dată, 
forța de care dispune econo
mia noastră. capacitatea po
porului român de a obține re
zultate remarcabile în opera de 
edificare a noii societăți.

Noi. cei ce muncim în unită
țile industriei de construcții na
vale din județul Constanta, mo
bilizați de îndemnurile tovară
șului Nicolae Ceaușescu. am ob
ținut. în anii glorioși ce au tre
cut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, rezultate presti
gioase. Finalizarea construcției 
petrolierului de 85 000 tdw 
..Ploiești** și a primului minera
lier de 165 000 tdw „Comănești**. 
ca și lansarea celei de-a doua 
nave de acest tip, minera
lierul „Cărbunești**. certi
fică maturitatea profesională, 
competenta si hărnicia con
structorilor de nave constănțeni.

Vom acționa si in continuare 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de ,plan pe acest an si pe în
tregul cincinal. înfăptuind pro
gramele de modernizare, de in
troducere a progresului tehnic, 
de ridicare a calității produse
lor. în condițiile aplicării me
canismului economico-financiar. 
ale autoconducerii si autogesti- 
unii muncitorești.

Ne angajăm în fata conducerii 
partidului și statului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. că 
vom face totul pentru a fi la 
înălțimea realizărilor istorice 
obținute sub strălucita sa con
ducere. pentru a întimpina cu 
rezultate cît mai bune mărețele 
evenimente politice ale acestui 
an.

Cuvîntul tovarășei 
Georgeta Radan

Particip cu emoție la această 
mare adunare populară, de la 
tribuna căreia am onoarea să 
aduc expresia imensei bucurii 
a celor peste 120 000 de femei 
din municipiul Constanta in 
fata măreței victorii dobindite 
în construcția socialistă. în întă
rirea independentei si suverani
tății tării, prin lichidarea dato
riei externe a României — eve
niment de ■ importantă istorică, 
. Folosim si acest prilej pentru 
a aduce omagiul nostru fier
binte. pentru a da glas senti
mentelor noastre de nețărmurită 
prețuire si recunoștinței fată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
fată de tovarășa Elena 
Ceaușescu. pentru statutul eco
nomic. social si politic de care 
se bucură femeile din patria 
noastră, statut care dă posibi
litatea afirmării depline a aces
tora in toate sectoarele de acti
vitate.

Facem legămint solemn ca, 
alături de toti oamenii muncii 
din județul Constanta, din în
treaga tară, să acționăm in spi
rit revoluționar pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor, a 
tuturor îndatoririlor ce ne revin 
în sfera activității productive, 
în viata socială. în familie.

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Ene

Trăim cu totii momente de 
înălțătoare mindrie patriotică si 
profundă satisfacție pentru is
torica si remarcabila victorie 
obținută- de întregul nostru 
partid si popor, cu largă rezo
nantă internațională — achita
rea integrală rf datoriei externe. 
Este semnificativ faptul că. prin 
munca plină de abnegație a tu
turor fiilor patriei, această rea- 

'lizare a fost obținută în con
dițiile asigurării unor ritmuri 
susținute de dezvoltare a eco
nomiei naționale, ale înfăptuirii 
a mii si mii de obiective pro
ductive si social-culturale. ale 
ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului.

Printre marile înfăptuiri ale 
perioadei de uriașe si profunde 
transformări înnoitoare de dună 
Congresul al IX-lea al partidu
lui se înscrie si începerea ex
ploatării platformei-continentale 
românești a Mării Negre, crea
rea întreprinderii de Forai și 
Exploatare a Sondelor Marine 
„Petromar". Ne facem o dato
rie de onoare să raportăm

9
secretarului general al partidu
lui, si la această grandioasă adu
nare populară, că am început 
extracția hidrocarburilor din 
subsolul marin cu încă o plat
formă,, „Fortuna**, că lucrăm In
tens lă finalizarea sondelor să
pate cu platforma ..Jupiter" și 
la echiparea acesteia cu instala
țiile necesare extracției. Ne an- 

. gajăm să acționăm în conti
nuare cu spirit revoluționar, cu 
abnegație si exigentă profesio
nală pentru ca întreprinderea 
de Forai si Exploatare a Son
delor Marine „Petromar" să de
vină schela cu cel mai ridicat 
nivel de extracție din tară.

Cuvîntul tovarășului 
Mihail Dulică

împreună cu Întregul nostru 
partid și popor, noi. comuniștii, 
toți oamenii muncii din Între- 
prinderea-Antrepriză de Con
strucții Hidrotehnice Por
tuare — ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — am luat 
cunoștință cu deosebită bucurie 
și înălțătoare mindrie patrioti
că de faptul că România socia
listă a lichidat complet datoria 
.externă, ...

. Constructorii întreprinderii 
noastre și-au adus contribuția 
la realizarea mărețelor ctitorii 
din Dobrogea : Canalul Dună
re—Marea Neagră și Canalul 
Poarta Albă—Midia-Năvodari in 
lungime totală de aproape 100 
km. amenajările complexe din 
noile porturi de la Midia si 
Mangalia, extinderea portului 
maritim Constanța și noile por
turi de la Basarabi, Medgidia și 
Cernavodă, monumentale poduri 
•rutiere și de cale ferată.

Asigurăm conducerea de partid 
și de stat, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că, in frun
te cu comuniștii, oamenii mun
cii din întreprinderea noastră, 
care în prezent, acționează pen
tru înfăptuirea unor noi și im
portante obiective de investiții, 
nu vor precupeți nici un efort 
•pentru a transpune în viață te
zele. orientările și indicațiile 
secretarului general al partidu
lui. hotăririle recentei Plenare a 
C;C. al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Marin Jianu

într-un glas cu țara, și noi. 
lucrătorii ogoarelor, ne exprimăm 
sentimentele de aleasă mindrie 
patriotică față de excepționala 
realizare a poporului român — 
achitarea completă a datoriei 
externe — ce se alătură celorlal
te mărețe succese obținute în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" in 
afirmarea independenței și su
veranității României. în dezvol
tarea și înflorirea multilaterală 
a patriei. în ridicarea neconte
nită a nivelului de civilizație 
materială și spirituală al între
gului popor.

Cooperatorii din Costlhești au 
primit, de asemenea, cu vie sa
tisfacție și profundă recu
noștință măsurile privind a- 
nularea unor datorii ale co
operativelor agricole de pro
ducție și ale asociațiilor econo
mice iintercooperatiște. Grijii 
partidului nostru, a' secretaru
lui său general, noi ti răspun
dem prin hărnicie și spirit de 
dăruire, prin eforturi susținute, 
astfel incit pămintul să fie mai 
rodnic iar recoltele obținute să 
se ridice la nivelul exigentelor 
noii revoluții agrare.

Cuvîntul tovarășei 
Elvira Ilicea

Am luat cunoștință cu Înaltă 
mindrie patriotică de marea 
realizare a României socialiste 
— achitarea datoriei externe 
—, care reprezintă rezultatul 
strălucit al muncii poporului 
nostru de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, demonstrează 
forța economiei românești și 
deschide perspective minunate 
pentru înflorirea in continuare 
a patriei noastre.

Pentru tot ceea ce s-a înfăp
tuit, pentru marile și luminoa
sele perspective de dezvoltare 
multilaterală a țării, membrii 
O.D.U.S. își reafirmă sentimen
tele de profundă stimă șl alea
să recunoștință pe care le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de to
varășa Elena Ceaușescu.

Ne angajăm să facem totul 
pentru ridicarea muncii fiecă
ruia dintre noi la înalte cote de 
eficientă și calitate, pentru 
realizarea integrală a progra
melor de înflorire continuă a 
patriei.

Cuvîntul tovarășului 
Veronică Păsăreanu

Asemenea marinarilor de pe 
celelalte vase cu tricolor la ca
targ aflate in diferite puncte 
ale globului, echipajul navei 
„Baia Mare" și-a manifestat 
spontan marea bucurie și pro
funda mindrie patriotică fată 
de vestea aflată pe calea unde
lor. pe drumul de întoarcere 
spre țară, că, pentru prima dată 
în istoria sa. România nu mai 
are nici o datorie externă, nu 
mai plătește tribut nimănui si 
este pe deplin independentă e- 
conomic și politic.

La această impresionantă a- 
dunare populară ne prezentăm

Marea adunare populară din Constanța

și noi, navigatorii, cu realizări 
și fapte de muncă ce ilustrează 
contribuția flotei la efortul con
structiv al Întregului popor. 
Succese pe care sîntem, cu toții, 
hoțărîți să le sporim și mai 
mult, dedicindu-le, ca un mo
dest omagiu, marilor eveni
mente politice pe care întregul 
nostru popor se pregătește să 
le ințimpine — cea de-a 45-a 
aniversare a istoricului act de 
la 23 August 1944 și cel de-al 
XIV-lea' Congreș al partidului.

Puternic mobilizați de aceas
tă nouă șl măreață victorie a 
poporului nostru, care consoli
dează independența patriei, 
garantînd ascensiunea sa spre 
noi culmi de progres si bună
stare, noi, marinarii flotei cd- 
merciale. ne exprimăm adînca 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hoțărirea 
fermă de a ne spori eforturile 
pentru a îndeplini exemplar 
misiunile încredințate, pentru 
a ne onora titlul de ’fii ai unui 
popor harnic, stăpin pe desti
nele sale.

Cuvîntul tovarășului 
Mihai Marina

în viata fiecărui popor, a 
fiecărei națiuni exisîtă momen
te de importanță cardinală in 
făurirea propriei istorii, care 
își pun amprenta asupra evo
luției lor in vreme. Un ase
menea moment s-a înscris în 
istoria noastră zilele trecute, 
cind secretarul general al par
tidului. președintele tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de 
la inalta tribună a Plenarei 
Comitetului Central, a informat 
partidul, poporul român și în
treaga lume că România a 
terminat rambursarea datoriei 
externe și că, pentru prima 
dată in îndelungata sa existen
tă. nu mai plătește tribut ni
mănui.

Vigoarea, stabilitatea si forța 
economiei noastre naționale sînt 
subliniate și de faptul deose
bit de semnificativ că. o dată 
cu lichidarea datoriei externe 
a tării, a fost anulată si o parte 
importantă din datoriile unor 
unități agricole cooperatiste, 
provenite din creditele acorda
te de stat pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale. Aceas
tă măsură de mare importanță 
politică și economică de
monstrează grija deosebită pe 
care o poartă conducerea parti
dului și statului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
dezvoltării agriculturii. înfăp
tuirii obiectivelor noii revoluții 
agrare, ridicării nivelului de 
trai material 'și spiritual al 
țărănimii, integrării cu succes 
a satului românesc in ansam
blul t eneral al evoluției socie

in încheierea adunării, participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia marea adunare populară din municipiul Con

stanța, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județ, cu nețărmurită dragoste și profund respect, vă 
adresează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
omagiul fierbinte, întreaga recunoștință pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți ca România, patria noastră străbună, să se 
inalțe pe noi culmi de progres și civilizație.

Cu alese sentimente de gratitudine și prețuire, adresăm 
cele mai vii mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pen
tru contribuția remarcabilă Ia dezvoltarea științei, invățămin- 
tului și culturii românești, la inflorirea patriei noastre socia
liste.

Pentru noi, ca de altfel pentru toți fiii patriei — se arată 
în telegramă — reprezintă un motiv de înaltă mindrie pa
triotică și adincă satisfacție faptul că România socialistă, in 
condițiile grele impuse de fenomenele de criză din economia 
mondială, a reușit nu numai să realizeze ritmuri dintre cele 
mai inalte de dezvoltare economică și să continue ridicarea 
nivelului de trai al poporului, dar și să lichideze datoria ex
ternă.

Sintem mindri că, in anii care au urmat istoricului Con
gres al IX-lea al partidului — perioada pe care cu îndrep
tățită satisfacție patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— județul Constanța a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, fără 
precedent. Au fost durate aici ctitorii emblematice, care vor 
vorbi prin vreme de măreția și gloria acestor timpuri — ca
nalele Dunăre — Marea Neagră și Poarta Albă — Midia-Nă
vodari, șantiere navale de renume mondial, platforme de foraj 
marin, moderna flotă comercială, noile porturi Constanța-Sud, 
Mangalia, Midia, Medgidia și Basarabi, salba stațiunilor tu
ristice de pe litoral, zecile de mii de apartamente, chipul nou, 
înfloritor, al orașelor și comunelor județului.

Ne angajăm solemn să acționăm cu fermitate și dăruire re
voluționară pentru intimpinarea celei de-a 45-a aniversări a 
eliberării țării și a Congresului al XIV-lea al partidului cu 
noi și semnificative fapte de muncă.

tății noastre pe calea progresu
lui și civilizației socialiste și 
comuniste.

Ne îndeplinim o înaltă înda
torire de inimă și conștiință — 
a spus vorbitorul —. alăturind 
și Ia această mare adunare 
populară, cu deosebit respect, 
sentimentele de înaltă prețui
re ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Constanta la elogiul și omagiul 
pe care partidul și tara le aduc 
patriotului înflăcărat, militan
tului’ revoluționar neînfricat, 
conducătorului comunist clarvă
zător. ale cărui gîndire si acti
vitate pilduitoare stau la baza 
tuturor acestor realizări epoca
le. la temelia României socia
liste libere și independente de 
azi și de mîine — secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii. t o.v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu.

Subliniem cu. deosebită con
siderație meritele și contribuția 
de excepție la elaborarea și în
făptuirea programelor de dez
voltare economică și socială a 
țării ale mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. căreia îi ex
primăm, în numele, tuturor, ce
lor ce trăiesc și muncesc pe 
aceste plaiuri încărcate de is
torie și ctitorii socialiste. 1 vii 
mulțumiri și cele mai alese 
•sentimente de recunoștință pen
tru tot ce a făcut si face spre 
binele și gloria patriei.

Ca urmare a aplicării politi
cii partidului de repartizare e- 
chilibrată a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, a 
importantelor investiții alocate, 
volumul fondurilor fixe din e- 
conomia județului Constanța 
ș-a mărit după Congresul 
al IX-lea de peste 10 ori, au 
fost create circa 160 000 noi 
locuri de muncă in sectoare 
neagricole, a sporit ponderea 
populației urbane, a crescut 
simțitor nivelul de trai material 
și spiritual al tuturor locuitori
lor de la orașe și sate.

în numele organizației jude
țene de. partid, al tuturor celor 
ce muncesc și trăiesc in ju
dețul Constanta — a spus vor
bitorul — ne exprimăm acordul 
total cu conținutul documente
lor adoptate recent de Comite
tul Central al partidului și de 
Marea Adunare Națională, cu 
întreaga politică internă si in
ternațională a partidului și sta
tului și facem legămint solemn 
in fața partidului și. a țării că 
vom munci fără preget, cu 
pasiune și dăruire revoluționa
ră. pentru a întimpina cea de-a 
50-a aniversare a marii de
monstrații patriotice, antifascis
te și antirăzboinice de la 1 Mai 
1939. Împlinirea a 45 de ani de 
la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antlimperialistă 
și Congresul al XIV-lea al 
partidului cu realizări .remar
cabile in toate domeniile.

BRĂILA
Peste 90 000 de oameni ai 

muncii au participat Ia adu
narea populară care a avut loc 
in Piața Independenței din mu
nicipiul Brăila. Au luat cuvân
tul tovarășii Constantin Cibu, 
directorul general al întreprin
derii de Utilaj Greu „Pro
gresul", Lazăr Iftode, secretarul 
comitetului de partid de la în
treprinderea „Laminorul". Jana 
Păun, președintele comitetului 
sindicatului de la întreprinderea 
de Confecții, Zamfir Martines- 
cu, secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea-Antrepri
ză de Construcții-Montaj, Rodi- 
ca Bumbu, președinta organiza
ției de femei de la Combinatul 
de Fibre, Celuloză și Hirtie, 
Maria Danciu, directorul Liceu
lui de Matematică-Fiștică „Ni
colae Bălcescu". Marin Ion, di
rectorul întreprinderii Agricole 
de Stat „Insula Mare a Brăilei", 
Anton Lungu. prim-secretar al 
Comitetului Județean Brăila al 
P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Cibu

în numele puternicului colec
tiv de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de Utilaj Greu 
„Progresul", adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, ctitorul 
României socialiste moderne, 
cel mai cald și respectuos oma
giu pentru tot ce a Întreprins 
și întreprinde spre binele tării, 
precum și pentru modul strălu
cit in care conduce destinele 
națiunii.

Doresc, de asemenea, să aduc 
vii mulțumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, 
care își dedică cu neasemuită 
dăruire revoluționară întreaga 
sa activitate pentru înfăptuirea 
politicii de dezvoltare și înflo
rire a țării, a științei. învăță- 
mintului și culturii.

Referindu-se apoi la impor
tantele transformări înnoitoare 
pe care le-a cunoscut România 
în anii socialismului — inclusiv 
la recenta realizare istorică 
privind lichidarea completă a 
datoriei externe — vorbitorul a 
spus : Sintem mindri că produ
sele întreprinderii noastre sînt 
apreciate în tară și peste hota
re. In prezent exportăm pro
duse in circa 15 țări de pe toa
te meridianele globului.

Asigurăm pe mult iubitul 
și stimatul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. că 
vom face totul pentru a intim- 
pina cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului și cea de-a 
45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și an- 
•tiimperialistă cu noi și semni
ficative realizări.

Cuvîntul tovarășului 
Lazăr Iftode

Sintem mindri că România 
trăiește astăzi in demnitate, că 
se bucură de independentă po
litică și economică deplină și 
de prețuire internațională. în
tregul nostru popor urmează 
neabătut Partidul Comunist 
Român, pe secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu; 
căruia ii exprimăm nemărginita 
noastră recunoștință pentru ac
tivitatea revoluționară ce o 
desfășoară spre binele și feri
cirea națiunii române.

Aducem, totodată, un fierbin
te omagiu tovarășei El-na 
Ceausescu, militant de frunte al 
partidului și statului noștru. pen
tru contribuția sa la dezvoltarea 
întregii țări, la inflorirea știin
ței, învățămintului și culturii.

O puternică dezvoltare a cu
noscut in luminoșii ani ai so
cialismului, îndeosebi dună 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, și întreprinderea „Lamino
rul", unde imi desfășor activi
tatea. Locul vechilor ateliere, in 
care se executau doar 3 pro
duse, a fost luat de obiective 
modeme, cu un înalt grad de 

mecanizare șl automatizare. 
Acum realizăm o serie de pro
duse solicitate de economia na
țională și la' export, avind in 
fabricație peste 600 de produse 
într-o gamă largă de mărci de 
oțeluri, majoritatea aliate și 
înalt aliate. Ne angajăm să în
deplinim in cele mai bune con
diții sarcinile ce ne revin pe 
acest an. pe întregul cincinal-, 
intimpinind astfel cu rezultate 
de prestigiu aniversarea a cinci 
decenii de la marea demonstra
ție patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
cea de-a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimoerialistă și Con
gresul al XIV-lea ăl partidului.

Cuvîntul tovarășei 
Jana Păun

în acest.e momente de pro
fundă vibrație patriotică, ex
prim. in numele colectivului de 
oameni ai muncii de la între
prinderea de Confecții, senti
mente de aleasă prețuire si 
deosebit respect față-de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu profunda noastră re
cunoștință pentru tot ce a făcut 
și face spre binele țării, al ce
lor ce muncesc și trăiesc pe 
pămintul scump al patriei.

Aducem, totodată, un fierbin
te omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, -pentru deosebita gri
jă cu care veghează la edu
carea tinerei generații.

în continuare, vorbitoarea a 
evocat realizările de prestigiu 
obținute de tara noastră în 
anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
arătînd că in această strălucită 
perioadă și unitatea' în care lu
crează a cunoscut o amplă dez
voltare. Mărețele realizări ob
ținute in toate 'domeniile con
strucției socialiste a tării — a 
subliniat vorbitoarea — și-au 
găsit o încununare strălucită in 
lichidarea totală de către Româ
nia a datoriei sale externe, care 
constituie o dovadă elocventă a 
forței economiei noastre națio
nale. a justeței politicii parti
dului și statului nostru.

Ne angajăm în fata partidu
lui, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. să 
răspundem aoestel victorii de 
prestigiu obținute de poporul 
român prin noi și semnificative 
fapte de muncă.

Cuvîntul tovarășului 
Zamfir Martinescu
Este o mare mindrie pentru 

Întregul nostru tineret de a fi 
contemporan cu cea mai ferti
lă perioadă. din istoria patriei, 
asociată cu numele genialului 
ctitor al României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia îi aducem un cald și 
respectuos omagiu.

Omagiem, de asemenea, acti
vitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, 
om de știință de largă recu
noaștere internațională, pentru 
contribuția adusă la dezvolta
rea științei. învățămintului și 
culturii românești.

Asemenea întregului popor, 
și noi, tinerii constructori bră- 
ileni. am luat cunoștință de 
faptul că Ia sftrșitul lunii mar
tie România a plătit complet 
datoria externă, aceasta consti
tuind o remarcabilă victorie a 
poporului român.’ Alături de 
întregul popor, și noi, tinerii, 
vom întimpina prin noi fapte 
de muncă împlinirea a 50 de 
ani de la marea demonstrație 
patriotică de la 1 Mal 1939, 
cea de-a 45-a aniversare a e- 
liberării patriei si Congresul 
al XIV-lea al partidului.

Cuvîntul tovarășei 
Rodica Bumbu

în numele tuturor oamenilor 
muncii de la Combinatul de 

Fibre, Celuloză și Hîrtie, aduc 
un fierbinte si respectuos o- 
magiu ctitorului României so
cialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru stră
lucita activitate revoluționară 
desfășurată în fruntea partidu
lui și statului nostru, spre bi
nele și fericirea poporului 
român.

Exprimăm, totodată, cel mal 
profund omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu. pentru con
tribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea științei. Învățămân
tului șl culturii in România 
socialistă.

Subliniind în continuare pro
gresele remarcabile înregistra
te in anii construcției socialis
te. îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului, vorbi
toarea a spus : întregul nostru 
colectiv de muncă este anga-1 
jat în prezent într-un amplu 
program de organizare și mo
dernizare a proceselor tehno
logice. Ne angajăm să urmăm 
neabătut pilduitorul exemplu 
de muncă revoluționară al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
al tovarășei Elena Ceaușescu. 
să nu precupețim nici un efort 
pentru realizarea planului pe 
acest an și pe întregul cincinal 
in cele mai bune condiții.

Cuvîntul tovarășei 
Maria Danciu

Permiteți-mi ca, în numele 
tuturor cadrelor didactice din 
municipiul și județul Brăila, să 
aduc, din adincul inimii, cel 
mai fierbinte omagiu secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
ctitorul României socialiste 
moderne, și să îi adresez cele 
mai vii mulțumiri si nemărgi
nita noastră recunoștință pen
tru modul strălucit in care 
conduce destinele țării, pentru 
grija statornică și îndrumarea 
permanentă acordate dezvoltă
rii învățămintului.

Adresăm, totodată, cele mal 
alese sentimente de prețuire 
tovarășei Elena Ceaușescu, ■ e- 
minent savant și om politic, 
pentru importanta contribuție 
adusă la afirmarea științei, în- 
vățămintului și culturii româ
nești ca elemente esențiale ale 
progresului întregii țări.

Ctț încredere deplină în jus
tețea politicii gloriosului nos
tru partid, in viitorul strălucit 
al patriei, și noi. cadrele di
dactice brăilene, ne angajăm 
să muncim cu și mai mare 
pasiune și să pregătim tinăra 
generație a patriei pentru a 
continua minunata operă de e- 
'dificare a socialismului si co
munismului pe pămintul Româ
niei.

Cuvîntul tovarășului 
Marin Ion

In numele puternicului colec
tiv de oameni ai muncii de la 
Întreprinderea Agricolă de Stat 
„Insula Mare a Brăilei", adre
săm. din. adincul inimii, un 
cald si respectuos omagiu tova
rășului Nicolae Ceausescu, pa
triot înflăcărat și strălucit ctitor 
de tară nouă, oare a făcut din 
edificarea socialistă si comu
nistă a patriei telul suprem al 
pilduitoarei sale vieți și activi
tăți revoluționare.

Exprimăm. totodată. vii 
mulțumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru înaltul sprijin 
de care beneficiem, pentru con
tribuția deosebită adusă la în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea 
științei. învățămintului si cul
turii.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Lucrătorii din agricultura 
județului Brăila, asemenea tutu
ror celor ce muncesc pe ogoa
rele tării, exprimă întreaga re
cunoștință secretarului general 
al partidului, președintele Repu
blicii. la propunerea căruia au 
fost adoptate Legea privind 
anularea unor datorii ale coo
perativelor agricole de produc
ție si asociații economice inter- 
cooperatiste si măsurile de per
fecționare a sistemului de con
stituire si dezvoltare a fondului 
de retribuire în natură.

în eforturile noastre pentru 
sporirea continuă a rodniciei 

Particiipanții Ia adunare au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune :

Mult iubite șl stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

In aceste înălțătoare momente de satisfacție, înaltă recu
noștință și deplină bucurie pentru întregul partid și popor, 
cind, in cartea de aur a patriei, strălucitoarea „Epocă 
Nicolae Ceaușescu" a fost întregită cu o nouă și memorabi
lă izbindă prin achitarea datoriei externe, victorie de presti
giu internaționa’ a poporului român, brăilenii — tineri și 
vîrstnici —, în ueplină unitate și in consens cu voința în
tregii națiuni, vă exprimă, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, ctitor al României moderne, cel mai fier
binte și vibrant omagiu pentru modul strălucit în care slujiți 
interesele supreme ale întregii națiuni.

Vă exprimăm, și cu acest prilej, recunoștința noastră fier
binte pentru contribuția decisivă pe care o aduceți Ia apli
carea fermă a principiilor socialismului științific în condi
țiile și realitățile României, pentru modul exemplar in care, 
in fruntea partidului și a țării, conduceți întreaga operă de 
construcție socialistă din patria noastră.

Exprimăm, totodată, cele mai alese sentimente tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, 
savant de lațgă recunoaștere internațională, pentru contribu
ția ce o aduce Ia înflorirea științei, învățămintului și cul
turii din patria noastră.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc pe înfloritoarele meleaguri brăilene, că vom acționa cu 
exemplară energie, în spirit revoluționar și cu înaltă dă
ruire patriotică, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan din acest an și întregul cincinal, intimpinind cu noi și 
remarcabile realizări, în toate domeniile, marile aniversări și 
evenimente politice din acest an.

Din adincul inimilor noastre, primiți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai călduroase urări de să
nătate și putere de muncă, pentru a conduce, cu aceeași clar
viziune revoluționară, partidul și poporul spre noi și mărețe 
victorii, spre binele și fericirea întregului nostru popor, pen
tru pace in lume.

ogoarelor am primit sprijin 
concret, la fata locului, de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru care îi mulțumim din 
toată inima si îl asigurăm că 
vom face totul pentru a fi la 
înălțimea istoricelor realizări 
obținute de poporul român în 
înfăptuirea programului de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism.

Cuvîntul tovarășului
Anton Lungu

Dinamismul fără precedent pe 
care l-a cunoscut societatea ro
mânească. sub conducerea 
Partidului Comunist. Român. în 
anii socialismului, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea, este 
legat nemijlocit de vasta si va
loroasa operă social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de contribuția sa hotărîtoare la 
elaborarea si înfăptuirea stra
tegiei si tacticii revoluționare a 
partidului nostru. Ia dezvoltarea 
echilibrată si armonioasă a pa
triei. în deplin consens cu as
pirațiile de progres si civiliza
ție ale poporului român.

Vorbitorul a evidențiat im
portantele realizări obținute de 
poporul nostru în construcția 
socialistă. îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea. arătînd că acestea sînț 
rezultatul muncii clasei munci
toare. țărănimii, ale întregului 
popor, care urmează neabătut 
și înfăptuiește, în spirit revolu
ționar. politica științifică a 
Partidului Comunist Român, 
orientările si indicațiile tovară
șului Nicolae Ceausescu, căruia, 
a subliniat vorbitorul, in nu
mele celor peste 400 000 de lo
cuitori ai județului. îi aducem 
un respectuos si profund oma
giu.

Dăm. de asemenea, o înaltă 
apreciere contribuției tovarășei 
Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului.’savant de 
largă recunoaștere internațio
nală. la elaborarea si înfăptui
rea planurilor si programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, la continua înflorire a 
culturii, științei si invătămintu- 
lui în patria noastră.

în constelația marilor ctitorii 
ale epocii intrată definitiv in 
conștiința națiunii drept „Epdca 
Nicolae Ceaușescu". se înscrie 
si județul nostru care, in acești 
ani de glorie si grandioase în
făptuiri. a cunoscut o dezvoltare 
economică si socială fără pre
cedent. Producția industrială a 
crescut de 6,3 ori. cele mai 
înalte ritmuri fiind realizate' în 
ramurile industriale care asi
gură valorificarea superioară a 
materiilor prime si ’contribuie 
în mod substanțial la ridicarea 
nivelului tehnic si calitativ al 
produselor. Pe harta județului 
au apărut noi si moderne plat
forme industriale. Totodată, șl 
agricultura județului, benefi
ciind de însemnate fonduri de 
investiții, a cunoscut o dezvol
tare si modernizare continuă. în 
ultimii 20 de ani producția de 
grîu și porumb s-a dublat, pro
ducția de orz a sporit de 10 ori, 
iar producția de legume a cres
cut de 8 ori.

Constienti că înfăptuirea mă
rețelor obiective de dezvoltare 
economico-socială a tării va asi
gura si județului nostru o creș
tere substanțială a potențialului 
său productiv și a nivelului de 
viață al tuturor oamenilor mun
cii, ne angajăm în fața parti
dului. a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a ne situa pe un 
loc de frunte în întrecerea so
cialistă dintre județe.

De la această mare adunare, 
populară exprimăm deplina ade
ziune a locuitorilor județului 
Brăila față de politica externă a 
partidului și statului nostru, 
întreaga recunoștință pentru de
mersurile si inițiativele ilustru
lui nostru conducător, marele 
Erou al păcii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in direcția 
făuririi unei lumi fără arme și 
războaie, o lume a dreptății, co
laborării. echității și egalității 
intre popoare, ceea ce a con
ferit României un loc de frun
te in rindul tuturor statelor de
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MANIFESTĂRI VIBRANTE ALE ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PARTID,
FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE HOTĂRÎRII DE A ACȚIONA 

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

CĂLĂRAȘI
La adunarea populară din 

municipiul Călărași, la care au 
participat pesta 30 000 de oa
meni ai muncii, au luat cuvin- 
tul tovarășii: Gheorghe Drago- 
mir, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Că
lărași, Mihai Hațieganu, secre
tar al comitetului de partid de 
pe platforma siderurgică. Ioa
na Arbore, vicepreședinte al 
Comitetului județean al femei
lor, secretar al comitetului de 
partid da la întreprinderea de 
Confecții Călărași, Gheorghe 
Carp, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor, Anghe- 
lina Andrei, secretar al Comi
tetului municipal U.T.C., Vasi- 
le Zglobiu, președintele Coope
rativei Agricole de Producție 
Valea Argovei. Stela Anghel, 
director al Scolii generale nr. 2 
Călărași, loan Foriș, prim- 
secretar al Comitetului Județean 
Călărași al P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Dragomjr
După ce a adus, în numele 

oamenilor muncii din munici
piul Călărași, al organizației 
municipale de partid, un 
vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru mari
le înfăptuiri ale României so
cialiste, între care la loc de 
cinste sa situează și plata com
pletă a datoriei externe, vorbi
torul a arătat că municipiul Că
lărași, asemenea numeroaselor 
localități ale tării, datorează 
dezvoltarea sa economico-socia- 
Iă anilor de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu’'. Mărețele 
programe adoptate din ini
țiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, deschid și 
orașului nostru luminoase per
spective care vor asigura pro
pulsarea definitivă a Călărașiu- 
îui în rîndul citadelelor indus
triale ale României socialiste.

îl asigurăm pe mult iubi
tul ți stimatul nostru con
ducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că vom ac
ționa în spirit revoluționar pen
tru îndeplinirea exemplară a 
botftrirâlor adoptate de Con
gresul al XlII-lea șl Conferin
ța Națională ale partidului, de 
recenta Plenară a Comitetului 
Central al partidului nostru, 
întimpinînd cu noi și remarca
bile realizări, în toate domeniile 
de activitate, ziua de 1 Mai, cea 
de-a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și Congresul al XIV- 
lea al partidului, sporind con
tinuu contribuția județului Că
lărași la ridicarea scumpei 
noastre patrii pe cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație.

Cuvintul tovarășului 
Mihai Hațieganu

După ce a înfățișat un tablou 
■1 transformărilor revoluționare 
din Călărași și din întreaga 
țară, datorate politicii înțe
lepte a partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
subliniat că realizările obținute 
in acești ani luminoși ilustrea
ză, cu argumentul faptelor, jus
tețea întregii politici de organi
zare administrativă a teritoriu
lui patriei.

Sîntem conștienți, toți siderur- 
gîștii și constructorii Combina
tului Siderurgic Călărași, care in 
imediata perspectivă își va 
spori producția prin intrarea în 
funcțiune a fluxului siderurgic 
integrat de 1,8 milioane tone 
oțel pe an, că cel mai înalt și 
fierbinte omagiu pe care îl pu
tem aduce tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este angaja
mentul nostru solemn de a 
munci și mai bine, cu toată 
dăruirea, pentru a înfăptui 
neabătut programul de dezvol
tare economico-socială a pa
triei. sporindu-ne permanent 
contribuția la continua întărire 
a independenței economice și 
politice a României socialiste.

Cuvintul tovarășei 
Ioana Arbore

Viata confirmă intru totul 
Justețea deplină a înțeleptei po
litici interne și externe, pro
movată cu fermitate de partidul 
și statul nostru, de la istoricul 
Congres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, care a inau
gurat o eră nouă, de neasemui
te transformări revoluționare în 
patria noastră.

Noi, cei 3 000 de oameni ai 
muncii care no desfășurăm ac
tivitatea in cadrul Întreprinderii 
de Confecții Călărași folosim 
acest minunat prilej pentru a 
ne angaja că ne vom face exem
plar datoria la locul nostru de 
muncă, că vom acționa pentru 
Îndeplinirea. în cela mai bune 
condiții, a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
Înfăptuind programele de mo
dernizare. de introducere a pro
gresului tehnic, de ridicare a 
nivelului tehnic si calitativ al 
produselor, aducîndu-ne o con
tribuție hotărîtoare la aplica
rea întocmai a mecanismului 
economico-financiar în unitatea 
noastră, la traducerea în fapt a 
principiului autoconducerii si 
autogestiunii muncitorești. *Ne 
reinnoim hotărirea de a ne 
onora exemplar sarcinile încre
dințate. astfel incit județul Că
lărași să realizeze exemplar 
olanul în profil teritorial, să-și 

onoreze angajamentul asumat 
in recenta plenară a comitetu
lui județean de partid, de a rea
liza. suplimentar in acest an, o 
producție-marfă industrială de 
214 milioane lei, iar în agricul
tură productii-record. care să 
permită județului nostru obți
nerea înaltului titlu de „Eroual 
Noii Revoluții Agrare".

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Carp

De la tribuna acestei adunări 
populare — acum cînd trăim 
momente de profundă satisfac
ție și vibrație patriotică — in 
numele celor peste 91 000 oa
meni ai muncii, membri de sin
dicat, din județul Călărași, adu
cem cel mai cald și res
pectuos omagiu secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ce a făcut și face spre măreția 
și gloria poporului român, pen
tru progresul multilateral al 
patriei noastre.

Aducem, de asemenea, un res
pectuos omagiu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. militant de frunte 
al partidului, strălucit om de 
știință si savant de largă recu
noaștere internațională.

Militind cu răspundere și exi
gență sporite, folosind forme și 
metode mai eficiente, sindicate
le, sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid. au 
organizat mal bine întrecerea 
socialistă. în centrul acesteia si
luind. așa cum ne-a cerut se
cretarul general al partidului, 
calitatea. eficiența economică 
si modernizarea producției. Din 
primul trimestru al acestui an 
depunem eforturi susținute pen
tru generalizarea experienței 
înaintate din unele colective de 
oameni ai muncii, a inițiative
lor muncitorești de certă efi
cientă economică.

Cuvintul tovarășei 
Anghelina Andrei

însuflețiți de ideile, tezele sî 
orientările cutezătoare, profund 
științifice, cuprinse în magis
trala Expunere de la marele 
forum al democrației socialis
te din noiembrie 1988 și în cu- 
vîntarea de la Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. din 
12—14 aprilie 1989. străbătute 
de înalta răspundere fată de 
progresul multilateral al tării, 
fată de continuitatea procesului 
revoluționar, dezbătute si însu
șite de tînăra generație, ne an
gajăm plenar să dăm viată în- 
sufletitoarelor programe de dez
voltare economico-socială a pa
triei.

încredințăm partidul. pe 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. că tinerii din 
municipiul nostru îsi vor orga
niza temeinic întrecerea utecis- 
tă. muncind cu abnegație si 
șpirit revoluționar la înălțarea 
noilor construcții ce vor con
feri municipiului Călărași în
fățișarea unui oraș modern. în
floritor. demn de epoca ne care 
o trăim si pe care cu mindrie 
o numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Ne angajăm să realizăm In 
cele mai bune condiții. în toate 
domeniile, sarcinile ce ne revin, 
întimpinind astfel cu rezultate 
de prestigiu sărbătorirea a cinci 
decenii de la marea demonstra
ție patriotică, antifascistă si 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
a 45-a aniversare a actului is
toric de la 23 August 1944 și 
Congresul al XIV-lea al parti
dului.

Cuvintul tovarășului 
Vasile Zglobiu

După ce a reliefat marile În
făptuiri debindite în județul 
Călărași si în întreaga tară. în
deosebi dună Congresul al IX- 
lea al partidului, vorbitorul a 
arătat că recentele măsuri, a- 
dootate la propunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. privind 
creșterea cantităților de pro
duse pentru retribuirea în na
tură. precum si anularea unor 
datorii ale cooperativelor agri
cole de producție reflectă per
manenta preocupare a con
ducerii partidului față de 
țărănime, de satul românesc, 
față de dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii. Pentru 
aceasta exprimăm nemărginita 
recunoștință, din adincul inimi
lor noastre, vizionarului strateg 
al României socialiste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

în ansamblul realizărilor a- 
griculturii județului nostru din 
acești ani de glorie, caracteri
zate prin creșterea puternică a 
producției agricole, se înscriu 
și succesele înregistrate de 
membrii cooperativei de pro
ducție Valea Argovei, a că
rei avere obștească este de 
peste 6 ori mai mare decit in 
anul 1965.

Asa cum a Indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
lucrătorii ogoarelor din județul 
Călărași vor milita pentru buna 
folosire a fondului funciar, a 
bazei tehnico-materiale si uma
ne de care dispunem in vede
rea realizării producțiilor pla
nificate. creșterii veniturilor și 
reducerii cheltuielilor, astfel ca 
în toate unitățile să se desfă
șoare o activitate rentabilă, să 
se asigure înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
de plan pe acest an.

Marea adunare poputoră din Călărași

Cuvintul tovarășei 
Stela Anghel

Este o mare mindrie a între
gului tineret pe care-1 instruim 
și educăm de a fi contemporan 
cu această epocă de profunde și 
ample împliniri revoluționare ce 
vor rămîne gravate cu litere de 
aur în istorie, asociindu-se cu 
numele genialului ctitor al 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în această epocă, școala că- 
lărășeană, înscrisă pe linia 
dezvoltării generale a învăță- 
mintului românesc. înregistrea
ză un progres continuu in pas cu 
imperativele dezvoltării econo
mice si sociale ale tării si jude
țului. Astăzi, cele peste 3 000 
cadre didactice acționează cu 
răspundere și competență pen
tru instruirea si educarea a 
ceste 60 000 de copii și tineri 
in cele 200 de unități școlare de 
toate gradele.

Hotărîțl să ducem mai de* 
parte flacăra luptei revoluție-, 
nare Pe străvechiul pămint ro
mânesc, noi, cadrele didactice, 
împreună cu tinerii României 
socialiste, vom valida prin știin
ță. cultură și educație ideea că 
numai epocile deschise înnoiri
lor și sintezelor originale, cău
tărilor îndrăznețe si creatoare în 
toate domeniile pot dobîndi un 
profil unic, inconfundabil în 
viata spiritualității românești.

Adunarea .de astăzi ne ofe
ră minunatul prilej de a mulțu
mi fierbinte partidului, secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru anii 
fericiți pe care îi trăim, pentru 
multiplele posibilități de ma
nifestare a puterii noastre de 
muncă si creație, pentru minu
natele condiții de muncă și în
vățătură ce sint asigurate între
gului popor.

Cuvintul tovarășului 
loan Foriș

în strînsă unitate cu întregul 
nostru popor, la adunarea noas
tră populară exprimăm cele 
mai vibrante sentimente de 
dragoste și recunoștință, de 
înaltă prețuire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. marele 
Erou între eroii neamului, 
ctitorul și strategul de ge
niu al României socialiste, 
proeminentă personalitate a lu
mii contemporane, a cărui mo
numentală operă teoretică și. 
practică este dedicată pilduitor 
propășirii patriei, fericirii po
porului. dreptului său suveran 
de a-sî zidi în libertate 
grandiosul edificiu al comunis
mului.

Totodată, dăm glas sentimen
telor de aleasă prețuire fată 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic si savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă. pentru contribuția pres
tigioasă ce o aduce la continua 
propășire a patriei, la înflorirea 
învâțămintului, științei și cul
turii.

După ce au fost relevate 
mărețele înfăptuiri de după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. printre care un loc de sea
mă îl ocupă achitarea integrală 
a datoriei externe, vorbitorul 
a subliniat că județul Călărași 
își datorează actuala înflorire 
economică și socială politicii 
partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu, de dez
voltare puternică și armonioasă 
a tuturor zonelor tării.

Județul Călărași s-a trans
format dintr-un județ agrar, 
slab dezvoltat. într-un ju
deț cu o industrie puternică, 
aflată în plin proces de afir
mare a laturilor intensive si ca
litative. cu o agricultură mo
dernă. ce dispune de un bogat 
potential tehnic si de cercetare, 
racordată temeinic la cerințele 
și obiectivele noii revoluții 
agrare.

Comparativ cu anul 1965. pro
ducția industrială a crescut de 
peste 15 ori. productivitatea* 
muncii de 2,4 ori. s-a realizat 
un important volum de inves-

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Teleșpan
Și nouă, tinerilor vîlceni. ase

menea tuturor celor care trăiesc 
și muncesc pe aceste stră
vechi meleaguri, marea adunare 
populară de astăzi ne oferă un 
nou și minunat prilej de a ne 
alătura gindurile șl simțăminte
le, pornite din adincul inimilor, 
exprimînd cel mai : 
și respectuos omagiu, 
recunoștință 
Nicolae Ceaușescu, 
României socialiste

Totodată, aducem 
omagiiu și exprimăm __  __
alese mulțumiri tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 

-i:Ceaușescu. milita.n4.de t frunte, 
ăl partidului și statului nostru.

. . . , , „ .. „ , „ , . „ ' eminent om de știință de largăIn încheierea adunam, partlciponțU au odrrto» O'toteownă 1 recunoaștere internațională.
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. , j Am luat, cunoștință cu vie

Mult Iubito șt «timato tovarășe Nloolae CeMșeara. “ul^hmfi martieRomânia’^
Intr-o indestructibilă unitate cti întregul popor, particîpanțiî plătit complet datoria externă. 

Ia adunarea populară, exprimînd cele mai înălțătoare senti " nJ 
mente de dragoste și prețuire ale tuturor locuitorilor din ju- „ 
dețu! Călărași, această străveche vatră de Istorie românească. 
vă aducem din adincul Inimilor, dumneavoastră, eminent con
ducător al partidului și statului, marele Erou între eroii nea
mului, ctitorul și strategul de geniu ai României socialiste, 
ilustru gînditor și militant revoluționar, proeminentă persona
litate a lumii contemporane, glorios Erou ai Păcii, profundul 
și vibrantul nostru omagiu pentru monumentala operă teo
retică și practică, pentru pilduitoarea și eroica dumneavoastră 
viată consacrată cu nobilă dăruire propășirii patriei, fericirii 
poporului, dreptului său suveran de a-și zidi in libertate gran
diosul edificiu al comunismului, cauzei păcii și socialismului.

Dăm glas, totodată, celor mai respectuoase gindnri de gra
titudine și înaltă considerație față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politie ți savant 
de largă recunoaștere internațională.

Ne afirmăm și cu acest prilej profunda satisfacție față de 
politica externă a partidului și statului nostru, fată de acti
vitatea neobosită desfășurată pe plan internațional de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale uma
nității, pentru triumful idealurilor de independență, pace și 
progres ale popoarelor.

După ce se exprimă hotărirea de a dezvolta realizările 
strălucite ale României „Epocii Nicolae Ceaușescu", printre 
care un Ioc de seamă îi ocupă și achitarea integrală a dato
riei externe, in telegramă se spune : In strînsă unitate cu 
întreaga noastră națiune, ne exprimăm hotărirea de a nu 
precupeți nici un efort, de a acționa eu înaltă răspundere 
revoluționară pentru înfăptuirea strălucitelor dumneavoastră 
orientări cuprinse în magistrala Expunere-program din noiem
brie 1988 și in cuvîntarea rostită la recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., în vederea realizării sarcinilor de plan pe acest 
an, pe întregul cincinal, a angajamentelor asumate în Insufle- 
țitoarea întrecere socialistă, în condițiile modernizării continue 
a producției, afirmării laturilor intensive, calitative și de efi
cientă ale dezvoltării. înfăptuirii obiectivelor noii revoluții 
agrare, cinstind cu noi și remarcabile fapte de muncă ziua 
de I Mai, aniversarea a 45 de ani de la actul istoria de la 
23 August 1944 și Congresul ai XIV-lea al partidului.

titii 'tnsumînd peste 64 miliarde 
lei. care se materializează in 
edificarea a noi ramuri si plat
forme industriale. în agricultu
ră. producția globală este in 
prezent de 2,6 ori mai mare, 
această creștere fiind însoțită 
de profunde schimbări structu
rale în viata satelor. în modul 
de a gîhdi. a acționa si a trăi al 
lucrătorilor ogoarelor.

Transformările si înnoirile din 
Industrie si agricultură au de
terminat mutații substanțiale în 
nivelul de trai material si spi
ritual al locuitorilor județului, 
în ultimii 24 de ani s-au dat în 
folosință peste 34 000 noi locuin
țe, s-au dezvoltat și modernizat 
puternic baza materială a învă- 
tămîntului. științei si culturii.

mult Iubitul șl stimatul nostru 
conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de Iegămin- 
tul solemn al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
Călărași de a face totul pentru 
ca insufletitoarele hotărîri 
adnotate recent de Plenara Co
mitetului Central al partidului 
si de înaltul forum legislativ al 
țării, marcate pregnant de forța 
novatoare a gindirii si persona
lității sale, să devină fantă, il 
încredințăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor 
de plan pe acest an. ne întregul 
cincinal. întimpinind cu noi și 
Importante succese aniversarea 

tawmu.uiui. eiimtei „ uu.m.... » 43 de ani de la' Istoricul act
rețeaua de asistentă medicală, revoluționar de la 23 August 

De la tribuna adunării noas- 1944 și Congresul al XIV-lea al 
tre populare îl asigurăm pe partidului.

VÎLCEA
Aproape 60 000 de oameni ai 

muncii din municipiul Rîmnicu 
Vilcea, precum și din localități 
ale județului au participat la 
marea adunare populară desfă
șurată în piața din fața Cen
trului de cultură și creație „Cin- 
tarea României". Au luat cuvin
tul tovarășii Pantelimon Ungu- 
reanu, secretar al comitetului da 
partid de la Combinatul Chimic, 
Gheorghe Teleșpan, secretar al 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea de Utilaj Chimia 
și Forjă. Gheorghița Mătușa, 
președintele Consiliului muni
cipal al sindicatelor. Con
stantin Popescu, șef de fer
mă la Cooperativa , Agrico
lă de Producție Rîmnicu Vil
cea, Ion Voinea, secretar al co
mitetului de partid de la Antre
priza Construcții Industriale, 
Vasile Săvulescu, directorul 
Combinatului de Produse So
dice Govora, 
prim-secretar
Județean Vîlcea al P.C.R.

Venerica Pătru, 
al Comitetului

Cuvintul tovarășului 
Pantelimon
Ungureanu

In numele celor peste 2 000 de 
comuniști, al tuturor celor mai 
bine de 7 000 oameni ai mun
cii de la Combinatul Chimic 
Rimnicu Vilcea, vă rog să-ml 
îngăduiți să dau glas sentimen
telor celor mal alese, gratitu
dinii și mulțumirilor noastre 

fierbinți fată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

_ Anii glorioși care au trecut 
de la istoricul Congres al IX- 
lea al partidului, pe care Ii nu
mim cu adîncă recunoștință 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", au 
condensat într-o perioadă da 
numai două decenii și jumăta
te cele mai strălucite realizări 
din istoria multimilenară a pa
triei. Țara este mereu mai 
înfloritoare și a reușit — 
fapt de mare răsunet inter
național — să-și lichideze da
toria externă, demonstrind pu
terea economiei noastre socia
liste.

Combinatul Chimic Rîmnicu 
Vilcea, unitate reprezentativă 
pentru industria vîlceană și 
pentru chimia românească, este 
o creație a acestor decenii de 
împliniri mărețe. De-a lungul 
anilor, noi am avut marea cinste 
și bucurie de a primi vizita se
cretarului , 
tovarășul 
împreună 
Ceaușescu. 
ment care 
totdeauna întipărit în conștiin
țe este rodnicul dialog de lu
cru din mai 1988, cind s-au ho
tărât direcțiile dezvoltării vi
itoare a întregii platforme chi
mice din sudul municipiului 
Rîmnicu Vilcea.

Vom face totul pentru a tntlm- 
pina marea aniversare de la 23 
August. Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, 
cu rezultate dintre cele mai 
bune, pe măsura exigentelor a- 
cestui timp eroic, revoluționar. 

general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 
Un astfel de mo- 
ne-a rămas pentru

fierbinte 
. adînca 

tovarășului 
ctitorul 

moderne, 
un înalt 
cele mat

victorie istorică de prestigiu ip- 
J ternațional a poporului român, 
T Noi, tinerii, beneficiarii direct! 

ai tuturor mărețelor înfăptuiri 
ale prezentului, vom răspunde 
prin deosebite fapte de muncă 
minunatelor condiții ce ne-au fost 
create. Ne angajăm solemn ca. 
urmînd minunatul exemplu de 
muncă și viață al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să obți
nem succese de prestigiu in in- 
tlmpinairea măreței sărbători a 
muncii, aniversării a 45 de ani 
de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperlalistă și 
a celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Cuvintul tovarășei 
Gheorghița Mătușa
De Ia această înaltă tribună a 

adunării populare aducem tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ma
rele Erou al României socialiste, 
din partea oamenilor muncii, a 
tuturor membrilor de sindicat 
din municipiul Rîmnicu Vilcea, 
cel mai fierbinte și respectuos 
omagiu.

•Rambursarea completă a da
toriei externe a României, anun
țată de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii. la recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. și la Plenara Consiliu
lui Național al F.D.U.S., a spus 
vorbitoarea, ne-a pătruns ini
mile de mindrie.

Exprimăm. totodată. înal
ta stimă și recunoștință to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. emi
nentă personalitate politică, 
strălucit om de știință de re
nume mondial.

Membrii de sindicat, toți oa
menii muncii din Rîmnicu Vil
cea se angajează să acționeze 
cu dăruire și patos revoluționar 
pentru înfăptuirea exemplară a 
măsurilor adoptate de actuala 
Plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
pentru a intîmpina ziua de 1 
Mai. cea de-a 45-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiîmperialistă de la 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea 
al partidului cu tot mai mari 
realizări in toata domeniile.

Cuvintul tovarășului 
Constantin Popescu 
în atmosfera de înaltă vi

brație patriotică pe care o 
trăiește în aceste zile întregul 
nostru popor, comuniștii, toți 
membrii Cooperativei Agricole 
de Producție Rîmnicu Vilcea 
își îndreaptă gindurile pline de 
recunoștință către secretarul 
general al* partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu sufletele încărcate de 
bucurie și îndreptățită mindrie 
patriotică am aflat că România 
a lichidat pentru totdeauna da
toria externă.

Adoptarea legii privind anu
larea unor datorii ale coope

rativelor agricole de producție 
și asociațiilor economice inter- 
cooperatiste pune în evidentă 
incă o dată grija statornică pe 
care secretarul general al 
partidului o manifestă fată de 
agricultură, pentru crearea 
condițiilor necesare înfăptuirii 
noii revoluții agrare. Acționînd 
pe baza indicațiilor și orientă
rilor formulate de secretarul 
general al partidului, membrii 
Cooperativei Agricole de Pro
ducție Rimnicu Vîlcea au obți
nut an de an recolte tot mai bo
gate. iar In această primăvară 
cooperatorii au încheiat în cele 
mai bune condiții lucrările agri
cole de sezon, f^pt care per
mite să se aprecieze că în acest 
an se vor obține producții bune 
și foarte bune Ia toate cultu
rile.

Cooperativa noastră. fiind 
■una dintre unitățile care vor 
beneficia de un procent în
semnat de reducere a datorii
lor către stat, a spus vorbito
rul, este in prezent angajată 
in realizarea tuturor obiecti
velor cuprinse în programele 
sale șl garantează îndeplinirea 
acestora.

Cuvintul tovarășului 
Ion Voinea

Exprimînd, In numele comu
niștilor, al oamenilor muncii de 
la Antrepriza de Construcții 
Industriale, sentimentele de 
aleasă stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, pentru 
strălucita activitate revoluțio
nară desfășurată în fruntea 
partidului și statului, vorbitorul 
a spus : Cu profundă satisfacție 
am luat cunoștință de marea 
realizare a României socialiste, 
care a reușit performanța, 
unică între celelalte state ale 
planetei, de a-și lichida complet 
datoria externă.

Omagiem, totodată, cu deose
bit respect și aleasă stimă, pe 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului și 
statului nostru, eminent om de 
știință de largă ’recunoaștere 
internațională.

Trăind șl muncind în perioada 
de profunde transformări revo
luționare deschisă de Congresul 
al IX-lea al partidului, sîntem 
plenar angajați in înfăptuirea 
exemplară a tuturor sarcinilor 
ce ne revin, în edificarea pe 
meleagurile vîlcene a obiective
lor cuprinse in programul de 
dezvoltare economico-socială a 
acestor locuri.

Folosesc și acest prilej pentru, 
a exprima. în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din unitatea noastră, an
gajamentul ca, urmînd neabătut 
pilduitorul exemplu de muncă 
și viață al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să facem 
totul pentru a ne îndeplini 
sarcinile de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Cuvintul tovarășului 
Vasile Săvulescu

Acum, cînd trăim momente 
de profundă satisfacție si min
drie patriotică, prilejuite de 
achitarea în totalitate a dato
riei externe a țării, a spus vor
bitorul, /gindurile noastre ss 
îndreaptă către partidul nostru 
comunist, către conducătorul 
sâu stimat și iubit de întreaga 
națiune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, către harni
cul și minunatul nostru popor, 
prin a cărui neobosită muncă 
și creație s-a obținut această 
realizare fără precedent in is
toria României.

Indicația secretarului general 
al partidului — devenită obiec
tiv prioritar pentru întreaga e- 
conomie națională — de a dez
volta rapid producția pentru 
export a constituit un mobili
zator îndemn pentru colectivul 
combinatului nostru. în prezent, 
întreaga producție a combina

Participanții la adunarea populară au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Cu inimile pline de fierbinte mindrie patriotică, ne expri

măm in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii care 
trăiesc și muncesc in județul Vîlcea, într-un gind și o sim
țire cu eroicul popor român imensa satisfacție pentru achi
tarea integrală a datoriei externe, strălucită izbindă a patriei 
noastre socialiste, simbol al deplinei libertăți politice și eco
nomice, victorie unică pe plan mondial, prinsă în salba vic
toriilor de aur ale „Epocii Nicolae Ceaușescu”.

Analiza strălucită efectuată in cuvîntarea prezentată plena
rei, direcțiile clare pc care ni le-ați indicat pun in lumină 
cu deosebită forță cunoașterea in profunzime a realităților 
actuale, aplicarea creatoare, profund științifică a principiilor 
socialismului și comunismului la condițiile patriei noastre, 
constituindu-se astfel într-un nou și strălucii program de ac
țiune revoluționară a cărui aplicare va consemna o însem
nată etapă în drumul glorios al făuririi unei Românii iot mai 
înfloritoare, mai prospere,

Permiteți-ne să vă aducem înaltul nostru omagiu, cele mai 
vii mulțumiri și întreaga recunoștință pentru generoasa ini
țiativă care a devenit lege, de anulare a unor datorii ale 
cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice 
intercooperatiste, măsuri de mare însemnătate pentru înfăp
tuirea cu succes a noii revoluții agrare, ce reflecta grija dum
neavoastră deosebită pentru dezvoltarea în continuare a agri
culturii noastre socialiste, pentru îmbunătățirea continuă a 
nivelului de viață al țărănimii cooperatiste.

în aceste clipe de intensă vibrație a conștiințelor aducem, 
de asemenea, un caid și respectuos omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru deosebita contri
buție adusă Ia înflorirea invățămintului, științei și culturii 
românești.

Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți nici un efort, vom acționa cu 
înalta răspundere revoluționară pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan ce ne revin în acest an și pe întregul 
cincinal, contribuind astfel la înfăptuirea mărețelor obiective 
de dezvoltare intensivă economico-socială a patriei, intimpi- 
nind cu noi și tot mai strălucite succese a 45-a aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al parti
dului.

tului întrunește parametrii ca
litativi pentru a fi livrată la 
export, în cele mai bune con
diții de eficientă economică.

Tehnicitatea producției nou- 
tre se datorește unei puter
nice dezvoltări a cercetării in 
domeniul chimiei, pentru care 
aducem un cald omagiu, îm
preună cu cele mai vii mul
țumiri. tovarășei academician, 
doctor inginer Elena Ceaușescu,

Sîntem ferm hotărîți să în
făptuim neabătut orientările ce 
se desprind din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Central al 
partidului, să ne angajăm pu
ternic în întrecerea socialistă in 
cinstea marilor evenimente po
litice ale acestui an — a 45-a 
aniversare a actului istoric de la 
23 August 1944 și Congresul a.1 
XIV-lea al partidului.

Cuvintul tovarășei 
Venerica Pătru

Cu puține zile în urmă am 
fost’ martorii unui moment 
istoric cu care ne mîndrim și 
cu care se vor mîndri, fără 
îndoială, toate generațiile care 
ne vor urma. Cind de ia 
înalta tribună a Plenarei Co
mitetului Central al partidului, 
secretarul nostru general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a a- 
nunțat lumii întregi că Româ
nia, la sfîrșitul lunii martie, și-a 
lichidat datoria externă, am 
trăit cu toții marea bucufie Și 
fericire că sintenr contempora
nii unui act politic ce va rămîne 
înscris pentru totdeauna cu li
tere de aur In istoria patriei.

Rellefînd rodnicia politicii 
partidului de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării, 
vorbitoarea a subliniat că, la fi
nele anului trecut, producția- 
marfă industrială a județului 
Vilcea era de 13,5 ori tnai mare 
față de cea obținută în 1965. 
ceea ce înseamnă că a înregis
trat un ritm mediu anual de 
creștere de 12 la sută. Ca să ne 
dăm seama de uriașul salt rea
lizat, aș dori să relev faptul că 
în anul 1988 am realizat Întrea
ga producție industrială din 
1965 in numai 27 de zile, pro
dusele economiei vîlcene fiind 
in prezent exportate in peste 80 
de țâri ale lumii.

Măsurile adoptata de partid 
pentru dezvoltarea echilibrată, 
armonioasă a tuturor ramurilor 
economiei naționale — a spus 
vorbitoarea — au dus si în ju
dețul nostru la sporirea produc
ției agricole de peste 3 ori, în 
anul trecut reaiiztodu-se cea 
mai mare producție de cereale 
din istoria județului. Vorbitoa
rea a subliniat că măsurile adop
tate, pe baza propunerilor secre
tarului general al partidului, de 
anulare a unor datorii ale coo
perativelor agricole de produc
ție si asociațiilor economice in- 
tercooperatiste, care se ridică 
numai in județul Vîlcea la su
ma de peste un miliard lei. au 
creat la sate un climat de pu
ternică si responsabilă angajare 
in muncă pentru sporirea pro
ducțiilor agricole, a belșugului 
Si bunăstării.

în ultimi! 24 de ani. prefaceri 
înnoitoare fără precedent au 
cunoscut sî orașele județului, 
toate comunele sale. Dacă în 
anul 1965 s-au construit 169 de 
apartamente, in anul 1988 
numărul acestora a crescut la 
peste 1900. în perioada 1965— 
1988 fiind construite 37 672 apar
tamente : locuințele noi con
struite la orașe si sate se ridică, 
in aceeași perioadă, la peste 
M 500.

Vă rog să-mi permiteți, sti
mați tovarăși, ca, în numele co
muniștilor. al tuturor locuitori
lor județului, să asigur, și cu 
prilejul acestei adunări popu
lare. pe mult stimatul conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
ce mult stimata tovarășă Elena 
Ceausescu, că oamenii muncii 
vilceni. asemenea întregului po
por. vor acționa cu toate tor
tele. întimpinind marea sărbă
toare a muncii de la 1 Mai. mă
reața aniversare de la 23 August 
și Congresul al XIV-lea cu noi 
și importante succese.

milita.n4.de
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REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI

Desfășttrînd cu succes întrecerea socialistă pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest ultim an al actualului cincinal, colec
tivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, agricul
tură. unități din domeniul circulației mărfurilor si prestărilor de servicii 
raportează, in preajma zilei de 1 Mai, tradiționala sărbătoare internațio
nală a celor ce muncesc, obținerea unor importante realizări.

Pe baza rezultatelor obținute pe primul trimestru al anului și a punc
tajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți in criteriile de orga
nizare a întrecerii, la sfirșitul lunii martie pe primele locuri se situează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN 

Locul I : întreprinderea Minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara.

Locul II : întreprinderea Minieră 
Cîmpulung, județul Argeș.

Locul III : întreprinderea Mi
nieră Sălaj, județul Sălaj.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE 
Lacul I : întreprinderea Electro- 

centrale Oradea.
Locul II : întreprinderea Electro- 

eentrale Suceava.
Locul III : întreprinderea Elec- 

trocentrale Craiova.
ÎN DOMENIUL 

EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 
ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de Producție 
Gaze Naturale Tirgu Mureș, ju
dețul Mureș.

Locul II : Schela de Producție 
Petrolieră Băicoi, județul Prahova.

Locul III : Schela de Producție 
Petrolieră Drăgășani, județul 
Vilcea.

ÎN INDUSTRIA 
Metalurgiei feroase 

Locul
Vlăhița,

Locul 
Țulcea.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

MASELOR PLASTICE
I : întreprinderea de 
Tehnice din Cauciuc

ȘI
Locul 

Articole 
Brașov.

Locul
Luduș, județul Mureș.

II : Fabrica de Anvelopa

I : întreprinderea de Fier 
județul Harghita.
II : Combinatul Metalurgic

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE, 

ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : întreprinderea „Timpuri 

Noi" București.
Locul II : întreprinderea de Con- 

‘ strucții Navale și Prelucrări la 
Cald Drobeta-Turnu Severin, ju
dețul Mehedinți.

Locul III : Șantierul Naval Olte
nița, județul Călărași.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
• ECHIPAMENT

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI 

Locul I : întreprinderea „Eleciro- 
aparataj" București.

Locul II : întreprinderea de 
Ferite Urziceni, județul Ialomița.

Locul III : întreprinderea de 
Piese Radio și Semiconductor! 
Băneasa, București.

RAFINĂRII SI PETROCHIMIE 
Locul I t întreprinderea Rafină

ria Brașov.
Locul II : întreprinderea „Pro

gresul" Ploiești.
Locul III : Fabrica de Regenera

re a Uleiurilor Minerale Rimnicu 
Sărat, județul Buzău.

întreprinderea Chi- 
județul Hunedoara.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea Fores
tieră de Exploatare șl Transport 
Piatra Neamț.

Locul II : întreprinderea Fores
tieră de Exploatare și Transport 
Rimnicu Vilcea.

Locul III : întreprinderea Fores
tieră de Exploatare și Transport 
Bacău.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de Pre
fabricate din Beton „Progresul" 
București.

Locul II : Combinatul de Lianți 
și Azbociment Fieni, județul 
Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea 
Lianți Brașov.

IN INDUSTRIA 
TEXTILA — BUMBAC

Textilă 
județul

Locul III : 
mică Orăștie,

I : întreprinderea 
Roșu" Tălmaciu,

de

Locul
„Firul
Sibiu.

Locul . _
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.

Locul III : Fabrica Filatura de 
Bumbac Urlați, județul Prahova.

II : întreprinderea Textilă

Eficiență și competitivitate
(Urmare din pag. I)
de oameni ai muncii. Pentru înde
plinirea cu succes a obiectivelor po
liticii economice a partidului, pentru 
dezvoltarea neîncetată a potențialu
lui productiv și, pe această bază, ri
dicarea nivelului de trai al națiunii, 
nu există alternativă la sporirea ne
încetată și în ritm rapid a eficienței 

•onomice prin înfăptuirea progra- 
.elor de perfecționare a organizării 

și modernizare a proceselor de 
producție. Modernizarea înseamnă 
— așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului — realizarea de 
noi tehnologii, cu consumuri mai re
duse și care asigură produse de ca
litate superioară, noi utilaje cu per
formanțe mai bune, care să conducă 
la scăderea consumurilor și crește
rea productivității muncii, in gene
ral noi produse, noi tehnologii, noi 
mașini care să situeze economia ro
mânească la nivelul cel mal inalt 
de dezvoltare. Progresul, bunăstarea 
sint legate de modernizare, de știin
ță,* de un inalt nivel al tehnicii. 
Pentru viitorul patriei noastre, rea
lizarea modernizării pe seama celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii constituie factorul hotărâtor.

Două orientări de maximă impor
tanță se desprind de aici : caracterul 
sistemic și atotcuprinzător al moder
nizării și orientarea fermă spre la
turile intensive ale dezvoltării. A- 
ceasta deoarece modernizarea tre
buie să vizeze, in fiecare unitate, 
deopotrivă instalarea de noi utilaje, 
aplicarea unor tehnologii moderne 
pe seama cărora să se obțină produ
se cu parametri superiori, in condiții 
de înaltă productivitate a muncii. A 
Subestima sau a pierde din vedere 
vreuna din aceste laturi ale moder
nizării înseamnă a subutiliza poten
țialul tehnico-material, a valorifica 
mai puțin eficient resursele. Ceea ce 
nu înseamnă însă că pentru moder
nizarea unei secții, a unei întreprin
deri sau ramuri se pot da rețete ge
neral valabile. Aici trebuie să se 
manifeste din plin spiritul creator și 
inițiativa colectivelor de oameni ai 
muncii. Pe baza unor analize te
meinice ale situației existente, por
nind de la evoluția previzibilă a do
meniului de producție respectiv, de 
la tendințele tehnice și tehnologice, 
trebuie să se realizeze programe u- 
nitare și coerente de perfecționare a 
activității. Este o acțiune de mare 
însemnătate, ce poate fi dusă la bun 
sfîrșit prin colaborarea strinsă a 
muncitorilor și specialiștilor din uni
tate cu cercetători și proiectanți, cu 
specialiști din centrale și ministere. 
Măsura în care acțiunea a fost des
fășurată temeinic este dată tocmai

de sporirea eficienței economice, de 
realizarea unor produse de înalt ni
vel tehnic și calitativ, competitive, 
solicitate pe piața internă și externă.

Pe de altă parte, obiectivele mo
dernizării trebuie să vizeze nu atit 
sporuri cantitative ale producției, in 
condițiile menținerii normelor de 
consum — caracteristice dezvoltării 
de tip extensiv —, ci să fie orientate 
cu deosebire spre reducerea consu
murilor, îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ, sporirea productivi
tății muncii. Or, toate acestea nu pot 
fi atinse prin măsuri minore, de su
prafață, ci numai prin valorificarea 
în producție a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, prin sti- . 
.mularea și utilizarea deplină a uria
șului potențial creator al oamenilor 
muncii.

Una din principalele direcții ce 
trebuie avute în vedere este aceea a 
valorificării superioare a resurselor 
materiale și energetice. Așa după 
cum este cunoscut în cincinalul vii
tor va trebui ca. pe baza aceluiași 
volum de materii prime, de consum 
energetic, să se asigure o creștere de 
40—50 la sută a valorii producției- 
marfă, iar in unele sectoare chiar 
mai mult. Aceasta înseamnă 'că, 
practic, sporul de producție indus
trială va trebui obținut fără crește
rea volumului de resurse materiale. 
Ceea ce impune aplicarea pe scară 
largă a tehnologiilor moderne, eco
nomicoase și eficiente, stimularea 
descoperirii de noi și noi soluții și 

, variante care să permită menținerea 
și chiar sporirea parametrilor func
ționali ai produselor, in condițiile re
ducerii neîntrerupte a consumurilor 
materiale și energetice.

în același scop, mult mai multă 
atenție trebuie acordată sporirii ni
velului tehnic și calitativ, Îmbună
tățirii fiabilității produselor. Practic, 
nu există ramură de producție in 
care să nu poată fi obținută 
aceeași valoare de întrebuințare cu 
un consum material mai mic, numai 
și numai pe seama ridicării calității 
materialelor, a pieselor componente. 
Prin urmare ținind seama de efectul 
propagat in economie al îmbunătăți
rii performanțelor produselor fiecă
rei unități in parte, una din direc
țiile prioritare de acțiune va trebui 
să fie ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al tuturor produselor româ
nești. Transpunerea în. viață a aces
tei orientări corespunde intereselor 
majore ale economiei naționale in 
ansamblul ei și ale fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii. Izvorul bună
stării sociale și individuale nu poate 
fi altul decit munca tot mal eficien
tă. valorificarea tot mai bună a re
surselor de care dispune economia 
națională.

Euqen RADULESCU

ta t r
© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 10; 
Hagi Tudose — 18; (sala Amfitea
tru) : Un anotimp fără nume — 10 
Cineva te iubește — 18; (sala Ate
lier) : Ultimul set — 10: Fata din
Andros — 14; Faleza — 18,30
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68-75, Ateneul Român) : Concertul 
corului „INFANTES MARIS- " 
Constanța — 15; Seară de 
Mălina Dandara — vioară, 
Radu — pian (Beethoven, 
Schumann) — 19; (sala
„Universul artei vocale".
Ionescu — bas, Luiza Avram — pian 
(Musorgski, Bunge, De Leeuw) — 
17.30

din 
sonate. 
Steluța 

Enescu, 
Studio) : 
Dumitru

© Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11; Concert de arii și can
țonete — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Ma
ratonul melodiilor — 10,30; Paganini
— 17.30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind in jur cu ochi fără lumină
— 10.30; Trenurile mele — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cintec 
despre mine Însumi — 10,30; Dansa
torul magic — 18
© Teatrul Mie (14 70 81) : 
pescu — 10,30; Astă-seară
— 18.30
© Teatrul Foarte Mie 
Noapte bună, mamă — 19 
© Teatrul de comedie _________
Scaiul — 10; Sfintul Mitică Blajinu
— 18
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 10; 
Necazurile unui Îndrăgostit — 18;

Mitică Po
stau acasă

(14 09 05) •

(16 64 60) :

IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR 
Locul I : întreprinderea de Con

fecții „Mondiala", Satu Mare.
Locul II : Fabrica de Confecții 

Scornicești. județul Olt.
Locul III : întreprinderea de 

Confecții Rimnicu Sărat, județul 
Buzău.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 
— SUBRAMURA MORARIT 

ȘI PANIFICAȚIE
I : întreprinderea de Mo- 
Panificație Dîmbovița.
II : întreprinderea de Mo- 
Panificație Ialomița.
III : întreprinderea de Mo- 
Panificație Bacău.

Locul 
rărit și

Locul 
rărit și

Locul 
rărit și
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea Avicolă 

de Stat Focșani.
Locul II : întreprinderea Avicolă 

de Stat Constanta.
Locul III : întreprinderea Avico

lă de Stat Bacău.
ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

Locul I : Trustul Antrepriză Ge
nerală de Montaj Utilaj Chimic 
București.

Locul II : Trustul Antrepriză Ge
nerală de Lucrări Speciale și Izo
lații Tehnologice București.

Locul III : Trustul Antrepriză 
Generală de Construcții Industriale 
Craiova.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CALE FERATA

Locul I : Regionala de Cale Fe
rată Brașov.

Locul II : Regionala de Cale Fe
rată Iași.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția Județeană de 
Poștă si Telecomunicații Maramu
reș. ,

Locul II 1 Direcția Județeană de 
Poștă și Telecomunicații Satu 
Mare.

Locul III : Direcția Județeană de 
Poștă și Telecomunicații Vilcea.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea 

cială de Stat Mixtă Huși, 
Vaslui.

Locul II : întreprinderea
cială de Stat pentru Mărfuri Tex- 
tile-încălțăminte Arad.

Locul III : întreprinderea Co
mercială de Stat pentru Mărfuri 
Alimentare Reșița, județul Caraș- 
Severin.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE. ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR 
Locul I :

Neamț.
Locul II: 

Constanța.
Locul III I 

Vaslui.

Comer- 
județul
Corner-

Uniunea
Uniunea
Uniunea

Județeană

Județeană

Județeană

BULETIN

VRANCEA : Economii 
de materii prime și energie 
Preocuparea colectivelor din u- 

nitățile industriale ale județului 
Vrancea pentru o cit mai bună 
valorificare a surselor de materii 
prime, materiale si _______
constituie un obiectiv distinct al 
întrecerii socialiste desfășurate în 

Au 
pes- 
tone 

peste 
Sur-

energetice

cinstea zilei de 1 Mai. 
fost economisite pînă acum 
te 100 tone metal, 286 
combustibil conventional și 
5 500 MWh energie electrică, 
sele acestor economii au fost gă
site in modernizarea și promova
rea unor noi tehnologii de lucru, 
reproiectarea si înnoirea unui 
mare număr de produse, urmări
rea riguroasă a încadrării în 
consumurile normate de materii 
prime și materiale a fiecărui pro
dus aflat in fabricație. (Dan Dră- 
gulescu).

PITEȘTI : „Simfonia 
lalelelor'*

începînd de vineri, la Pitești se 
desfășoară cea de-a Xll-a ediție 
a „simfoniei lalelelor". Cu acest 
prilej, timp de trei zile, 34 unități 
reprezentative din Întreaga tară 
expun o gamă variată de flori, a- 
ranj.amente florale. Institutului de 
Cercetare și Producție pentru Po
micultură Pitești, al cărui spațiu 
de expunere e unul dintre cele 
mai întinse, oferă la cerere ma
terial dendrologic și floricol. Simt 
prezente la această sărbătoare 
a florilor Institutul de Cercetări 
pentru Legumicultura și Floricul- 
tură Vidra. Stațiunea de Cercetări 
Pomicole Cluj. întreprinderea de 
Producere a Legumelor Pitești. în
treprinderile de sere Arad, Codlea, 
precum și floricultorii d>in Caracal. 
(Gheorghe Cirstea).

t V
11,30 Lumea copiilor (color) © Telefil- 

moteca de ghiozdan : „Sincerita
te". Premieră TV. Producție a 
Studiourilor din R.D. Germană.

12.25 Sub tricolor. Ia datorie (color)
12,40 Viața satului (color)
13,00 Telex
13.05 Album duminical (color) 
13,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal © 1 Mai — raport mun

citoresc
19.20 Clntarea României (color). Oma

giul țării conducătorului iubit © 
Armonii ale dezvoltării. Docu
mentar

20.25 Film artiștic ! „Cursa"
21.50 Telejurnal ■

LUNI, 24 APRILIE
19,00 Telejurnal © 1 Mai — raport 

munci torsce
19.25 Industria — programe prioritare 
19.45 Știința pentru toți (color)
20,10 Idealuri împlinite (I) (color). Azi, 

pe locurile marii demonstrații de 
la 1 Mai 1939

20.3# Tezaur folcloric (color)
21,00 Democrația muncitorească, revo

luționară în acțiune. Apărarea și 
întărirea legalității, a ordinii de 
drept — cerințe obiective ale edi
ficării noii societăți in România.

31.20 Confruntările de idei din lumea 
contemporană (color). Clasa mun
citoare. uriașă forță revoluționară

31,35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie (color). Versuri patriotice, re
voluționara

31.50 Telejurnal

RUTIER
Iniormatii de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Deși viteza excesivă a încetat să 

mai fie principala cauză generatoa
re de accidente — aceasta ca ur-* 
mare a măsurilor de educație ruti
eră întreprinse și a creșterii nivelu
lui de pregătire al conducătorilor 
auto — se mai înregistrează incă 
situații cind unii automobiliști în
cearcă să recupereze timpul pierdut 
pe seama vitezei, expunindu-se in 
felul acesta unor mari riscuri. Pe 
o șosea din județul Gorj. Intr-o 
curbă, conducătorul unui autoturism 
a pierdut controlul volanului 
torită vitezei excesive și 
izbit de o stincă. 
grav soția, aflată pe bancheta 
dreapta. Riscurile neadaptării 
tezei la condițiile meteorutiere 
deplasare sporesc la lăsarea 
rii si in primele ore ale dimineții, 
cind gradul redus de vizibilitate im
pune prudență. Adeseori, grăbiți în 
aceste intervale ale zilei, unii 
automobiliști apasă excesiv peda
la de accelerație fără a se gîndi la 
urmări. Astfel, la Bîrlad. conducăto
rul unui autoturism circula In locali
tate cu aproape 80 kilometri pe oră. 
in condiții de întuneric și ceată. Ba. 
mai mult, a săvirșit și imprudenta 
de a rula fără nici un fel de lumini. 
Situații critice pot apărea Ia pă
trunderea in intersecții, unde va
lorile de trafic sint mai ridicate si 
se recomandă o atitudine pre
ventivă. Nereducerea din timp 
a vitezei ori ignorarea de 
către aceștia a regulilor de priori
tate, ca și nesemnalizarea și neîn- 
cadrarea din timp pe banda de cir
culație corespunzătoare la schimba
rea direcției de mers pot afecta 
fluența și siguranța circulației. La 
Boldești-Scăieni, conducătorul unui 
autovehicul, care nu a acordat prio
ritate unui autoturism, a intrat 
in coliziune cu acesta, ambele ma
șini fiind grav avariate. La Pia
tra Neamț, un alt șofer profesio
nist, aflat la volanul unei autospe
ciale, nu a acordat prioritate de tre
cere unui autoturism, coliziunea fiind

da- 
s-a 

accidentindu-si 
din 
vi
de 

se-

evitată numai datorită prezenței 
de spirit a automobilistului. Este 
necesar ca 
dere din 
de parc 
eforturile 
zilnice cu _________  __ . __
subordine, pentru determinarea a- 
cestora să respecte cu strictețe nor
mele rutiere, să aibă o comportare 
preventivă, civilizată la volan, să an
ticipeze și să ia măsuri de evitare 
in cazurile unor manevre pripite ori 
neregulamentare ale altor partici- 
papțl la trafic. Nu trebuie trecută 
cu vederea nici starea psiho-fizică 
la plecarea în cursă și in timpul de
plasărilor, pentru a nu risca produ
cerea de accidente pe fondul obo
selii. Pe șoseaua Făgăraș — Sibiu, 
la ora 5 dimineața, conducătorul 
unui autovehicul, fiind extrem de o- 
bosit, după ce condusese toată noap
tea, a adormit la volan. Impruden
ța de a nu opri intr-un loc de 
parcare pentru relaxare sau o scurtă 
odihnă s-a soldat cu răsturnarea și 
avarierea gravă a mașinii. Cel de la 
volan a scăpat nevătămat, doar 
printr-o intimplare. Nu același 
lucru s-a intîmplat cu un alt 
conducător auto, de această dată 
amator, care a adormit la vo
lan pe o șosea din județul 
Dolj. El și-a pierdut viața, iar 
doi pasageri au fost grav răniți. Ca
pacitatea de rezistență la efort este 
condiționată și de virstă, astfel că 
persoanele care au trecut de o a- 
numită etate și suferă de afecțiuni 
cardiovasculare, renale, oftalmolo- 
gice, neurologice etc. trebuie să dea 
dovadă de multă precauție și să 
evite conducerea autovehiculelor pe 
distanțe lungi, obositoare. Deosebit 
de importantă pentru evitarea acci
dentelor datorate stării precare a să
nătății este atitudinea familiei, a 
celor din jur, care trebuie să fie 
fermă în a nu permite celui suferind 
să urce la volan, eforturi prelungi
te putindu-i agrava starea sănătății 
și spori riscurile unul accident.

i factorii 
unitățile 

auto să-și 
în cadrul 

conducătorii

de răspun- 
detinătoare 
intensifice 

instruirilor 
auto din

(Urmare din pag. I)
altele desfășurate in acel timp, a 
sporit prestigiul politic al Partidului 
Comunist Român, demonstrând că 
în rindurile sale se formau militanți 
comuniști cu convingeri revoluțio
nare ferme, profund devotați parti
dului. clasei muncitoare, întregului 
popor.

Apropierea pericolului hitlerist de 
țara noastră, după ocuparea Austriei 
de către Germania hitleristă. și, 
mai ales, după cotropirea și dez
membrarea Cehoslovaciei în primă
vara anului 1939, a constituit un pu
ternic semnal de alarmă pentru 
poporul român. în condițiile a- 
gravării situației internaționale, 
acționind în concordanță cu im
perativele vremii, Partidul Comunist 
Român s-a orientat spre o activitate 
de masă mai cuprinzătoare, spre 
întărirea legăturilor cu toate orga
nizațiile și partidele politice, în mă
sură să contribuie la realizarea unui 
frdnt comun de luptă, capabil să 
salvgardeze independența țării, să 
apere fruntariile patriei. „Să nu cău
tăm ce ne desparte, ci ceea ce ne 
apropie — scriau comuniștii. In mo
mentul de față, punctele comune 
sint cele mai importante și nu deo- 

' sebirile. Comuniști, social-democrați, 
național-țărăniști, țărăniști-radicali 
sau oricare ar fi denumirea organi
zațiilor sint deopotrivă amenințate, 
amenințat este poporul în între
gime".

Starea de spirit antihitleristă a 
maselor a cunoscut o puternică ex
presie in timpul marii demonstrații 
patriotice, antifasciste și antirăzboi
nice de la 1 Mai 1939. Ca un simbol 
at hotărîrii de luptă împotriva fas
cismului și războiului, zeci de mii 
de muncitori, funcționari, intelec
tuali, meseriași, femei și tineri au 
demonstrat pe străzile Capitalei sub 
lozincile : „Vrem România liberă și 
independentă", „Jos fascismul", „Să 
apărăm granițele țării împotriva 
agresorului hitlerist", „Trăiască in
dependența națională a țării", „Pace 
— piine — pămint — libertate". 
Manifestații similare cu cele din 
București au avut loc șl in alte cen
tre ale țării, la Ploiești, Iași, Cluj, 
Timișoara, Alba Iulia, în Valea 
Jiului și in alte localități- Prezența 
tovarășului Nicolae CeaMșescu in 
Comisia de organizare a marii 
demonstrații. înalta sa capacita
te organizatorică. discemămintul 
politic și intransigenta revoluțio- 

Si 
un

an- 
de- 

remar-

deceniului al patrulea 
accentuarea presiunilor 

naziste asupra României, 
fost impus, In august 

fascist de ia Viena. 
antonesciene.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 23 aprilie, ora 20 — 26 aprilie, ora 
20. In țară : vremea va continua să se 
răcească ușor in primele zile, mal ac
centuat in nordul și centrul țării. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros in 
regiunile nordice șl estice, unde vor 
cădea ploi pe arii relativ extinse, ce 
vor avea șl caracter de aversă, Însoți
te, izolat, șl de descărcări electrice. în 
celelalte zone, aversele vor fi izolate

si mai ales după-amiezele. în zona de 
munte, trecător, precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță si ninsoare. 
Vlntul va sufla slab ptnă la moderat, 
cu intensificări la munte și In estul 
tării din sector nordic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 2 și io 
grade. Izolat mai coborlte in depre
siuni. iar maximele între 10 și 20 de 
grâde. Pe alocuri se va produce bru
mă. In București : vremea se va răci 
ușor. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros la începutul intervalului, qind, 
temporar, va ploua. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 4 șl 7 gra
de. iar cele maxime intre 15 și 19 
grade.

(sala Studio) : Cuibul — 10,30; O
noapte furtunoasa — 18,30
• Teatrul Gluleșt! (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 11; Așteptam pe altcineva — 
18; (sala Glulești. 18 04 85) : Cocoșelul 
neascultător — 11; Regina balului
- 18
A Teatru! satlric-muzical „C. Tăna
șe" (sala Savoy, 15 56 78) ; Mi se pare 
ca mâ-nsor — 11; Savoy, Savoy — 
18; (sala Victoria, 50 5 8 65) : Cavalcada 
risului — 18
©Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Un cfatcc pentru 
flecare — 16; 18,30
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 10,30
© Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sinziana — 11; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Punguța cu 
doi bani — 11,30 
© Studioul de 
(15 72 59) : Prof.

• Circul București (IO 4195) : Vede
tele Circulai din Varșovia — 10; 15,30; 
19,30

c i n a

teatru I.A.T.C.
dr. Omu — 18,30

© Maria șl Mirabels tn Tranzistoria: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; ti; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11; 
13 15; 17; 19
© Franțois Villon (s. I—II) : PATRIA 
(11 86 25) — 930; 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
• De ce are vulpea coadă : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
© Martori dispăruți : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,

nară care l-au caracterizat 
îl caracterizează au imprimat 
puternic caracter revoluționar, 
tifascist și patriotic acestei 
monstratii. O contribuție ____
cabilă la mobilizarea la luptă a 
tineretului, la sporirea combativi
tății revoluționare a clasei munci
toare a adus-o, de asemenea, ală
turi de alți militanți comuniști, 
tovarășa Elena Ceaușescu (Petrescu).

Lupta politică, ideologică dusă în 
acei ani de partidul comunist în 
fruntea clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor progresiste, sub steagul 
democrației și al independentei tării, 
amploarea mișcărilor antifasciste, 
precum și atitudinea realistă a unor 
personalități și grupări politice bur
gheze au stăvilit pentru un timp 
ascensiunea spre putere a organiza
țiilor fasciste și înrobirea țării 
Germaniei naziste,. în pofida puter
nicelor mișcări antifasciste care se 
desfășurau în țara noastră, ca și in 
alte state ale Europei, în pofida 
glasului tot mai răspicat al forțelor

înaintate, care avertizau asupra pe
ricolului agresiunii fasciste, cercurile 
guvernante din mal multe țări au 
adoptat o politică de compromis și 
de cedare față de pretențiile Germa
niei naziste.

Sfirșitul 
a marcat 
Germaniei 
căreia i-a
1940, Dictatul 
Instaurarea dictaturii 
in septembrie 1940. intrarea tru
pelor naziste în România, tîrîrea 
țării In războiul hitlerist și întregul 
cortegiu de suferințe pe care le-au 
adus țării și poporului român au ge
nerat o amplă și puternică mișcare 
de rezistentă, avînd drept temei lupta 
clasei muncitoare, a maselor largi 
populare, a întregului popor împo
triva ocupanților hitleriști, pentru 
ieșirea din războiul purtat alături 
de Germania și alăturarea la coali
ția Națiunilor Unite. „Eroica noas
tră clasă muncitoare — subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
fost forța hotăritoare a luptei 
antifasciste, însuflețind prin exem
plul său masele largi populare".

Piatră de hotar in istoria patriei 
noastre, gloriosul act revoluționar 
de la 23 August 1944 — realizat pe 
baza consensului național — a des
chis o eră nouă in istoria României, 
in care clasa muncitoare, masele 
largi populare, conduse de Partidul 
Comunist, au trecut la înfăptuirea 
unor adinei transformări revoluțio
nare, punind capăt regimului de 
exploatare și asuprire, cucerind o 
reală independentă națională și 
asigurind un curs progresist dez
voltării întregii noastre societăți,

O deosebită importanță pentru 
construcția orânduirii socialiste a 
avut întărirea rolului conducător al 
clasei muncitoare, refacerea unității 
sale depline, la istoricul Congres 
din februarie 1948. ci nd a fost creat 
partidul unic al clasei muncitoare, 
ca rezultat al unificării Partidului 
Comunist Român și Partidului So
cial-Democrat. „Unificarea — relevă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
asigurat clasei muncitoare condițiile 
organizatorice și politice pentru a-ȘÎ 
putea îndeplini înalta misiune de 
clasă conducătoare a societății in 
opera de construire a socialismului".

în anii construirii societății socia
liste s-a schimbat radical statutul 
clasei muncitoare : dintr-o clasă 
exploatată și asuprită, ea s-a trans
format intr-o clasă nouă, proprie
tară, producătoare și beneficiară, 
împreună cu întreg poporul, a tu
turor bogățiilor naționale.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
congres care a inaugurat o nouă 
epocă revoluționară, de adevărată 
renaștere și înflorire națională — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — clasa 
muncitoare a devenit cea mai pu
ternică forță socială a țării. în 
această epocă,- sub inriurirea puter
nică a gîndirii și acțiunii re
voluționare ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a spiritului în
noitor, cutezător, profund revolu
ționar promovat In întreaga activi
tate a partidului și statului, a avut 
loc o puternică dezvoltare a forțelor 
de producție, se desfășoară cu suc
ces procesul de modernizare a bazei 
tehnico-materiale, concomitent cu o 
amplă acțiune de perfecționare a 
structurilor social-politice. de or
ganizare șl conducere a societății. 
Toate aceste activități de amploare

au determinat și determină creș
terea continuă a rîndurilor și a ro
lului clasei muncitoare. Clasa munci
toare are contribuția hotăritoare la 
mărețele izbinzi obținute de poporul 
român in toți acești ani. la dezvol
tarea generală accelerată a patriei so
cialiste. la sporirea forței economiei 
românești, la creșterea avuției na
ționale — temelia trainică a întări
rii continue a suveranității țării. 
Rambursarea deplină a datoriei ex
terne — prestigioasă înfăptuire a 
poporului român, ilustrind vi
talitatea economiei socialiste româ
nești, forța de creație a unui popor 
liber și singur slăpin pe soarta sa — 
încorporează Ja loc de seamă 
contribuția clasei muncitoare, ates- 
tînd abnegația și spiritul său de răs
pundere patriotică, capacitatea de a 
gospodări cu înaltă pricepere și com
petență avtftia națională, gindirea șî 
acțiunea revoluționară care ii carac
terizează întreaga activitate.

Prin tot ceea ce s-a înfăptuit In 
România in opera de edificare a 
noii orinduiri socialiste, de dez
voltare multilaterală a patriei, clasa 
noastră muncitoare și-a dovedit cu 
strălucire capacitatea de a-și în
deplini misiunea istorică pe care 
și-a asumat-o : aceea de a asigura 
transformarea revoluționară a socie
tății, progresul econom ico-social al 
țării, bunăstarea, propășirea și dem
nitatea poporului. Prin aportul său 
determinant la obținerea tuturor 
acestor înfăptuiri, prin consecven
ta cu care se situează în primele 
rânduri ale marii lucrări construc
tive ce s-a desfășurat și se des
fășoară în tara noastră, prin spiritul 
de abnegație și dăruire, de înaltă 
răspundere socială, clasa noastră 
muncitoare a probat și probează 
prin fapte că este clasa cea mai 
Înaintată a societății, clasa care 
lși îndeplinește cu cinste menirea 
istorică de a asigura făurirea so
cialismului și comunismului.

Așa cum se subliniază in cuvin- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenara 
a C.C. al P.C.R., clasa muncitoa
re reprezintă șl va reprezenta si 
în viitor principala forță socială, 
dezvoltarea continuă a științei si 
tehnicii ducînd nu la diminuarea 
rolului său in societate, cl la creș
terea acestuia, la sporirea aportului 
său la progresul economico-social. 
„Nu va dispărea rolul clasei munci
toare — arăta secretarul general al 
partidului — pentru că sintem, și 
trebuie să fim. o societate a muncii 
egale, in care munca constituie fac
torul hotăritor al întregii dezvoltări 
economico-sociale. Desigur, 
pe baza celor mal 
Științei șl tehnicii 
niîle !"

Marile Înfăptuiri . .. _ _ 
noastră in anii revoluției și __
atracției socialiste și. cu deosebire, 
după Congresul a! IX-lea. pun în 
evidență cu putere aportul decisiv 
al clasei muncitoare la înnoirea 
profundă a societății, la edificarea 
orînduirii socialiste, unitatea în
tregului nostru popor in jurul Parti
dului Comunist Român, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, capacitatea parti
dului de a mobiliza si uni energiile 
tuturor fiilor patriei. în frunte cu 
clasa muncitoare. In opera de dez
voltare multilaterală a patriei, de 
înaintare neabătută pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

munca 
noi cuceriri ale 
in toate dome-

obținute de tara 
con-

Prof. unlv. dT. 
Nicolae PETREANU

Școala educației patriotice, revoluționare
(Urmare din pag. I)
sorul Teodor Pătrăuță, președintele 
consiliului județean al organizației 
pionierilor, ce este specific activită
ții organizațiilor de tineret din acest 
județ. „în primul rînd — ne-a răs
puns interlocutorul nostru — preocu
parea sistematică pentru permanenta 
ridicare a nivelului la învățătură 
al copiilor și tinerilor din școlile 
arădene. întregul complex de acti
vități pionierești și ale U.T.C., care 
antrenează toți elevii din școli ge
nerale și licee, într-o strînsă cola
borare. are ca scop ridicarea nive
lului de cunoștințe generale și de 
specialitate, fără de care nu se poate 
vorbi de o adevărată educație revo
luționară. patriotică". „în acest con
text, sublinia profesoara Maria 
Bucur, inspector școlar general al 
județului Arad, organizației de pio
nieri, printr-un program unitar sta
bilit împreună cu comitetul jude
țean al U.T.C. și inspectoratul șco
lar județean, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, îi revine un rol 
important în realizarea unei educa
ții complexe, în formarea și stabili
zarea unor componente motivational- 
axiologice și a titudina l-comporta
mentale ale personalității omului nou, 
constructor al societății socialiste, în 
cultivarea nobilelor sentimente de 
dragoste față de patrie, de partid și 
popor, față de secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, a căror eminentă 
activitate revoluționară reprezintă un 
exemplu de excepțională însemnătate 
pentru toți tinerii patriei noastre".

Interlocutorii noștri ne-au prezen
tat o serie largă de activități cu 
profundă putere de înriurire. de 
modelare a personalității tinerilor 
aflați in băncile școlilor din jude
țul Arad. Reținem dintre ele pe cele 
specifice acestui județ. Astfel, prin 
tradiție, la începutul lunii mai, peste 
3 500 de tineri participă la un com
plex de acțiuni sub genericul „Eroii 
de la Păuliș" — evocare la monu
mentul eroilor căzuți in lupta Împo
triva fascismului, intîlniri cu acti
viști ai comitetului județean al 
P.C.R., concursuri sportive, de pre
gătire pentru apărarea patriei. în ca-

*

drul acțiunii „Patrie română, tară 
de eroi", elevii vizitează cele apro
ximativ 50 de muzee și puncte mu
zeistice școlare din județ. Este o 
inițiativă mai mult decit lăudabilă, 

, cu largi valențe educative. în școli 
generale șl licee, cadre didactice și 
elevi evidențiază astfel preocupările 
și cunoștințele de istorie, arheologie, 
etnografie și folclor, dorința de pu
nere in valoare a mijloacelor de in- 
vățămint etc. Aceste puncte muzeis
tice sint o reflectare a pasiunii co
piilor pentru specificul zonei, pen
tru istoria locală, pentru frumusețea 
tradițiilor și obiceiurilor populare 
și totodată un mijloc educativ dintre 
cele mai substanțiale, ilustrind bo
gate cunoștințe de cultură generală, 
deprinderi de studiu, capacitate de 
selecție, creativitate. La Școala cu 
clasele I—X din Beliu, muzeul șco
lar cuprinde nu mai puțin de 20 000 
exponate. Caracterul sistematic al 
acestei preocupări este o dovadă a 
atenției cu care forurile de resort 
din județul Arad privesc pregătirea 
complexă a tinerei generații și din
colo de orele de curs. Alte dovezi in 
acest sens sint — deopotrivă 
mărul
etapa 
tional 
tia in 
prinzind peste 10 000 de elevi), și 
numărul de invenții și inovații ale

nu
de formații calificate pentru 

republicană a Festivalului na- 
„Cintarea României", in edi- 
curs de desfășurare (211, cu-

pionierilor și cadrelo? didactice In 
anul 1988 (12). De altfel, organizația 
de pionieri din județul Arad deține 
cel mai mare indice de folosire a 
cadrelor didactice din sistem in ac
tivitatea de invenții și inovații.

Doritul ecou al bunei organizări a 
muncii, proprie consiliului județean 
al organizației pionierilor, aveam 
să-l întîlnim Intr-una dintre școlile 
vizitate, cea mai tinără din munici
piul Arad, Școala cu clasele I—VIII 
nr. 22. din cartierul Micălaca, dată 
în folosință in septembrie 1987. o 
școală modernă, luminoasă. în care 
învață aproape 1800 de elevi. Un 
concurs inițiat aici, „Carnavalul per
sonajelor literare", în premieră în a- 
ceastă primăvară, concurs la care e- 
levii întruchipează, la alegere, un 
personaj din programa școlară, punea 
parcă pata de culoare necesară unei 
instituții de invățămint, care, deși a- 
flată la început, s-a făcut apreciată 
prin nivelul de pregătire, de educare 
complexă a elevilor. O școală min- 
dră de noile condiții de muncă 
și viață, de învățătură, de care se 
bucură toți copiii patriei in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", condiții de îm
plinire 
deplină 
a eres c,

a idealurilor fiecăruia, da 
manifestare a avîntului tl- 

revoluționar.
Costln TUCHILA 
Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scîntell*

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

AURORA (35 04 66) — 9; II; 13; 15; 17; 
19, GRTVTȚA (17 03 58) — 9; II; 13: 15; 
17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 13; 17: 19
• Agentul de legătură nr. 8 : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19 
© Program special pentru copii șl " 
neret — 9; 11; 13; Unde este un „no- 
feiet" T — 15: 17: 19 : doina (16 35 38) 
© sora 13 : TIMPURI NOI ----------
— 9: 11 ; 13: 15; 17: 19
O Oricare fată iubește un
UNION (13 49 04)— 9: 11 : 13: 15: |7: 19 
® șatra : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17: 19
• Zece negri mititel (s. I—II) : FE
RENTARI (80 49 85) — 14,30: 17,30
• Ultima noapte a Șeherezadei: GTU- 
LESTI (17 55 46) - 9; 11: 13: 15: 17; 19
• Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) — 
9.30; 12; 14,30; 17: 19,15
• Prețul unei vieți (s. I—II) : POPU
LAR (35 15 17) - 15: 18

FOTBAL : Componența lotului nostru 
reprezentativ pentru meciul 

Grecia - România
Pentru partida din preliminariile 

campionatului mondial — grupa I, 
dintre echipele Greciei și României 
— partidă care va avea loc la A-' 
tena in ziua de miercuri, 26 apri
lie, ora 20 — formația noastră va 
fi aleasă din rindurile următorului 
Iot : Lung, Stelea — Iovan, Petres
cu, Rednic, Bumbescu, Săndoi, Cris- 
tea. Klein — Sabău, Popescu, Ma- 
teuț. Hagi, Lupescu, Dumitrescu — 
Lăcătuș, Cămătaru, Vaișcovici, Cigan.

In aceeași zi și la aceeași oră, la 
Sofia se vor intîlni echipele Bulga
riei și Danemarcei. Amintim clasa
mentul grupei I, după două etape :
1. România — 4 p (golaveraj 6—1) ;
2. Danemarca — 2 p (2—2) ; 3.
Bulgaria — 1 p (2—4) ; 4. Grecia — 
1 P d-4).

l ti- 
„no-

(15 61 10)

băiat :

GIMNASTICA
Concursul feminin individual com

pus din cadrul campionatelor inter
naționale de gimnastică ale Româ
niei s-a incheiat simbătă în Sala 
sporturilor „Victoria" din Ploiești cu 
succesul triplei campioane olimpice 
Daniela Silivaș, care a avut o evo
luție excelentă, obținind și două 
note maxime (10). pentru exerciții
le la sol și paralele, și un total de 
39,775 puncte.

Astăzi sint programate finalele pe 
aparate.

HANDBAL : Tragerea la sorți, 
pentru turneul final al C.M.

La Praga s-a desfășurat tragerea 
la sorți a grupelor turneului final 
al Campionatului mondial de hand
bal masculin ce va avea loc în anul 
1990. in perioada 28 februarie — 10 
martie, în Cehoslovacia. Cele 16 e- 
chipe participante au fost împărți
te în patru grupe, după cum ur
mează : Grupa A (Plsen) : Suedia, 
Ungaria, Franța și ciștigătoarea tur
neului de calificare a zonei africa
ne ; grupa B (Presov) : România. 
Cehoslovacia, Elveția, Coreea de 
Sud ; grupa C (Gottwaldov) : Iu
goslavia. Islanda, Spania și ciștigă
toarea turneului de calificare a zo
nei americane ; grupa D (Zilina) : 
U.R.S.S., R.D. Germană. Polonia și 
cîștigătoarei turneului 
a zonei asiatice.

0 Ieri s-a disputat 
Vilcea prima manșă a 
petiției internaționale 
handbal „Cupa Federației.' 
formațiile Chtmistul Rimnicu Vilcea 
și Egle Vilnius. După o partidă 
spectaculoasă, in care au evoluat ex
celent atit in faza de atac, cit și in 
apărare, handbalistele românce au 
obținut victoria cu scorul de 26—18 
(13—9), avlnd drept principale 
realizatoare pe Edit Matei (8 go
luri), Liliana Topea (5 goluri). Na
dina Nedelcu și Lăcrămioara Lazăr 
(cite 4 goluri). Din echipa sovietică 
s-au remarcat Kalaovsciene și Mi- 
klusite, care au marcat cite 4 go
luri fiecare. Returul este programat 
la 30 aprilie, la Vilnius.

de calificare

la Rimnicu 
finalei com- 
feminine de 

i“ dintre



O strălucită expresie a clarviziunii politicii 
promovate de președintele Nicolae Ceaușescu, 

un succes istoric al României socialiste 
pe calea dezvoltării economico-sociale

Ample relatări ale presei de peste hotare asupra semnificației 
recentelor evenimente politice din viața poporului român

Evenimentele de semnificație istorică pentru viața poporului nostru 
reprezentate de recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, de Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, de cea de-a noua sesiune a Marii Adunări Națio
nale din actuala legislatură, ca și de marea adunare populară a oame
nilor muncii din Capitală, manifestări ce s-au constituit intr-un cald și 
vibrant omagiu adus președintelui Nicolae Ceaușescu pentru mărețele 
împliniri ale glorioasei epoci care îi poartă numele, au trezit un larg 
ecou internațional.

Publicații, agenții de presă, posturi de radio și televiziune relevă sem
nificațiile deo.sebite ale acestor forumuri, în cadrul cărora conducătorul

partidului și statului nostru a procedat la o amplă analiză a stadiului de 
dezvoltare pe plan economic, politic și social a țării, a orientărilor de 
perspectivă pentru propășirea, in continuare, a patriei noastre socialiste. 
Mijloacele de informare in masă de peste hotare continuă să evidențieze 
importanța deosebită a achitării de către România a datoriei sale externe.

Este, de asemenea, accentuat făptui că, in cuvintările rostite la 
aceste forumuri, președintele României a reafirmat hotărirea poporului 
român de a continua să acționeze pentru eliminarea definitivă a arme
lor nucleare, ca și a celor chimice, pentru reducerea radicală a arma
mentelor convenționale și a cheltuielilor militare, pentru colaborare largă 
cu toate statele, pe baza deplinei egalități, într-o lume a păcii.

Rambursarea datoriei externe — elocventă 
ilustrare a forței și vitalității economiei romanești

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
din R.D. Germană a publicat am
ple extrase din cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, inso
lită de o fotografie a șefului sta
tului român.

Sini relevate ideile din cuvin- 
tare referitoare la dezvoltarea 
României în' viitorul cincinal. Ia 
trecerea in etapa de făurire a fazei 
superioare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de creare 
a condițiilor necesare trecerii la 
afirmarea deplină a principiilor 
comuniste de muncă și viață.

în centrul activității viitorului 
cincinal — arată ziarul — va sta 
continuarea dezvoltării intensive a 
industriei, agriculturii și a celor
lalte sectoare de activitate. Pro
ducția industrială urmează să 
crească, pe ansamblu, cu 30—40 la 
sută, ' iar producția agricolă cu 
circa 30—35 Ia sută. Nivelurile 
producției industriale și agricole 
vor asigura satisfacerea pe deplin 
a necesităților poporului român și 
posibilitatea creșterii mai puternice 
a exportului, participarea activă a 
României la diviziunea internațio
nală a muncii.

Orientările stabilite de C.C. al 
partidului — arata ziarul — prevăd 
o creștere a venitului național cu 
40—50 la sută. Pe această bază, se 
va dispune de mijloacele necesare 
atit dezvoltării generale a Româ
niei, cit și ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului. Și în cincinalul viitor se 
vor. aloca circa 70 la sută din veni
tul național pentru fondul de con
sum și 30 la sută pentru fon
dul de dezvoltare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a calificat asi
gurarea locurilor de muncă cores
punzătoare pentru toți cetățenii 
țării drept una din îndatoririle 
fundamentale ale societății.

Perfecționarea conducerii socie
tății, democratizarea activității 
economico-sociale presupun întă
rirea rolului conducător al partidu
lui, o strinsă unitate intre partid șt 
popor, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în partea de politică externă a 
cuvîntării — relevă ziarul — se
cretarul general al P.C.R. a cerut, 
intre altele, să se renunțe la ex
periențele nucleare, la programul 
de militarizare a Cosmosului, la 
modernizarea rachetelor cu rază 
mal scurtă de acțiune — și de că
tre N.A.T.O., și de către Tratatul 
de la Varșovia.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
afirmat în cuvîntarea rostită Ia 
Plenara C.C. al P.C.R. că o deose
bită atenție trebuie acordată în 
viitorii ani dezvoltării agricole a 
fiecărei comune, așa Incit să se 
realizeze o producție de cel puțin 
35 000—40 000 lei la hectarul agri
col și de 50 000—55 000 lei la hec
tarul arabil — relatează agenția 
iugoslavă TANIUG.

Se menționează, de asemenea, că 
a fost exprimată necesitatea ca pa
ralel cu dezvoltarea agriculturii să 
se dezvolte mica industrie, să fie 
promovate învățămintul și asis
tenta socială.

Partidul Comunist Român — re
levă Taniug — a apreciat că pro
gramele de dezvoltare teritorială a 
țării din ultimele două decenii au 
contribuit substanțial la o dezvol
tare egală a tuturor regiunilor, 
plenara cerind consiliilor popu
lare să adopte, pină în anul 1995, 
programe privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a fiecărui județ, 
oraș, comună.

Sub titlul „România se pronunță 
împotriva creditelor din străinăta
te", ziarul polonez „TRYBUNA 
LUDU“ relatează despre înche
ierea lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R., care a aprobat propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind adoptarea, de către Marea 
Adunare Națională, a unei legi 
prevăzînd ca în viitor România să 
nu mai apeleze la credite străine, 
iar întreaga dezvoltare a țării să 
se realizeze prin mijloace proprii.

Cotidianul arată, de asemenea, 
că in cadrul plenarei au fost

0 strategie profund

deplina independență economică și politică a țării
în cuvintarea la Plenara Consi

liului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat, între altele, că România 
poate produce orice utilaje și ma
șini, putindu-se angaja să fie com
petitivă. in orice domenii, cu cele 
mai bune produse realizate pe 
plan mondial — relevă ziarul ce
hoslovac „RUDE PRAVO". subli
niind că șeful statului român a 
adăugat : într-un singur domeniu 
nu dorim să facem aceasta .— cel 
al armelor nucleare. Din punct de 

dezbătute problemele dezvoltării 
economico-sociale a României și 
au 'fost aprobate mai multe ra
poarte, între care cel referitor la 
activitatea desfășurată în anul 
1988 de organele și organizațiile de 
partid în domeniul muncii organi
zatorice, ideologice și politico- 
educative.

Relatări despre desfășurarea lu
crărilor Plenarei C.C. al P.C.R. au 
publicat, de asemenea, ziarele 
poloneze „RZECZPOSPOLITA" și 
„ZYCIE WARSZAWY".

Cotidianul algerian „HORIZONS" 
a publicat un amplu articol, în
soțit de fotografia președinte
lui Nicolae Ceaușescu, intitulat 
„România a rambursat datoria ex
ternă". Relevînd mobilizarea crea
toare a eforturilor poporului ro
mân, ziarul publică extrase din 
cuvîntarea rostită de secretarul ge
nerai al partidului Ia Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. Se 
arată, astfel, că România a plătit 
complet datoria sa externă, fapt ce 
reprezintă un rezultat strălucit al 
muncii poporului român de dezvol
tare economico-socială a țării, de
monstrează forța economiei socia
liste românești și deschide minu
nate perspective pentru înfăptuirea 
Programului P.C.R.

Ziarul „DAILY TIMES" din Ni
geria evidențiază momentul de 
înaltă semnificație politică și eco
nomică reprezentat de comunicarea 
făcută la Plenara C.C. al P.C.R. de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind plata datoriei externe.

Relatări despre desfășurarea 
Plenarei C.C. al P.C.R., cu accent 
pe realizarea deosebită pe care o 
reprezintă lichidarea datoriei ex
terne, a publicat și ziarul nige
rian „THE GUARDIAN".

în cadrul unor emisiuni ale 
POSTURILOR DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE din Nigeria s-au a- 
dresat felicitări poporului român 
prieten pentru remarcabilul său 
succes — achitarea datoriei exter
ne.

Cotidianul grec „ELEFTHERO- 
TYPIA" evidențiază că, in cadrul 
lucrărilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a anunțat achi
tarea completă a datoriei externe, 
la sfirșitul lunii martie a acestui 
an, relevind că „aceasta reprezintă 
un succes al socialismului româ
nesc".

De asemenea, agenția ateniană 
de știri A.N.A. a relatat că tara 
noastră a plătit complet datoria 
externă, arătind că acest eveni
ment a fost anuntat de președin
tele Nicolae Ceaușescu în. fata 
Comitetului Central al partidului. 
Agenția subliniază că’ aceasta con
stituie rezultatul muncii ponorului 
român pentru dezvoltarea econo
mico-socială a țării.

Ziarele elvețiene de largă circu
lație „NEUE ZURCHER ZEITUNG" 
și „BERNER ZEITUNG", ca și 
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE din Zurich și Ge
neva au subliniat importanta 
anunțării de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a lichidării da
toriei externe a României și au in
format despre măsurile și acțiuni
le întreprinse în domeniul organi
zării și modernizării localităților, 
al sistematizării teritoriului.

Ziarele de mare tiraj „JERUSA
LEM POST" și ..MAARIV", pre
cum și alte publicații din Israel 
au relatat despre comunicarea fă
cută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in cadrul lucrărilor Plenarei C.C. 
al P.C.R.. privind achitarea com
pletă a datoriei externe a țării 
noastre.

Presa israeliană a evidențiat, tot
odată, diferitele idei din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

PRINCIPALELE ZIARE CIPRIO
TE au publicat, la rindul lor. in
formații cu privire la anunțarea 
oficială de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a lichidării da
toriei externe a României.

realistă, care asigură

vedere tehnic, dispunem, și de a- 
ceastă capacitate, dar nu ne anga
jăm, pentru că sintem ferm hotă
rî ți să luptăm împotriva armelor 
nucleare, care, dacă ar fi folosite, 
ar distruge insăși viața pe pla
neta noastră. Ne pronunțăm ferm 
pentru eliminarea lor din toate sta
tele, pentru o lume fără arme, 
fără războaie.

într-un articol apărut în ziarul 
peruan „EL COMERCIO" sint evi
dențiate vocația de pace a Româ
niei, eforturile ei consecvente pen

tru dezvoltarea națiunii și ridica
rea permanentă a bunăstării _ po
poralul.

Reluînd citate din cuvîntarea 
rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, zia
rul peruan relevă dezvoltarea eco
nomică susținută pe care o cu
noaște România.

Cotidianul subliniază politica 
promovată ferm și consecvent de 
țara noastră în direcția realizării 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, și soluționării tu
turor stărilor conflictuale pe calea 
tratativelor, prin dialog.

„El Comercio" evidențiază, 
totodată, faptul că România, 
prin glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a anunțat achi
tarea în totalitate a datoriei exter
ne, ceea ce consacră dobîndirea 
independenței depline a țării, din 
punct de vedere politic, cit și eco
nomic.

Ziarele iugoslave „BORBA" și 
„DNEVNIK" au publicat ex- 
t.rase din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al . F.D.U.S., în 
care sînt prezentate aspecte pri
vind dezvoltarea economică a 
României și propunerea de a nu 
se mai apela la credite externe. 
„Borba" își însoțește relatarea cu 
o fotografie infătisîndu-1 De tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Importanta deosebită a sesiunii 
Marii Adunări Naționale și-a găsit 
ecoul în paginile presei. în emi
siunile agențiilor de presă.

Ziarul, sovietic „PRAVDA" a re
latat despre cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
sesiune, arătind că președintele tă
rii noastre s-a referit la achitarea 
de către România a datoriei exter
ne, subliniind că aceasta este re
zultatul muncii întregului popor 
român și deschide largi perspecti
ve dezvoltării viitoare a tării.

în hotărirea adoptată de Marea 
Adunare Națională — relevă coti
dianul sovietic — se exprimă apro
barea față de propunerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a 
nu se mai apela la credite străine, 
astfel incit întreaga dezvoltare a 
României să se realizeze prin mij
loace proprii. Se subliniază că în 
acest cadru România va participa 
în continuare la dezvoltarea schim
burilor economice internaționale, 
la extinderea cooperării în pro
ducție, știință și tehnologie.

Cotidianele bulgare ...RABOTNI- 
CESKO DELO" și „KOOPERA- 
TTVNO SELO" au informat că 
Marea Adunare Națională a Româ
niei a analizat si aprobat Raportul 
privind realizarea planului pe pri
mul trimestru și măsurile pentru 
înfăptuirea integrală a planului pe 
trimestrul al II-lea și întregul an 
1989, proiectul Legii privind anu

Voința fermă de a infăptui programele 

de propășire a patriei, de a dezvolta 

colaborarea cu toate statele lumii
Grandioasa adunare populară 

din Capitală a avut, de asemenea, 
ecou in mijloacele de informare de 
peste hotare.

La București — informează a- 
genția T.A.S.S. — a avut loc o 
mare adunare populară a oameni
lor muncii. Luind cuvintul, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a relevat că 
poporul român a obținut rezultate 
remarcabile in făurirea socialis
mului — din anul 1945 pină in 
prezent producția industrială a 
țării a crescut de 135 de ori. iar 
producția agricolă de aproximativ 
10 ori. în prezent — arată agen
ția. citind, pasaje din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
România a devenit o tară socia
listă industrial-agrară și își pro
pune ca pină Ia sfirșitul acestui 
mileniu să devină o tară puternic 
dezvoltată. în toate domeniile.

TELEVIZIUNEA CENTRALĂ 
SOVIETICA a transmis imagini 
de la marea adunare populară 
desfășurată la București. în co
mentariu au fost prezentate idei
le . din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind im
portanța achitării de către Româ
nia a datoriei sale externe pentru 
dezvbltarea independentă a tării, 
hotărirea partidului și a statului 
nostru de a promova o politică 
de largă cooperare cu toate țările 
în domeniul economic și pe alte 
planuri, de a contribui activ la 
eforturile ce se depun pe plan 
mondial pentru realizarea dezar
mării nucleare și apărarea păcii.

Agenția cubaneză PRENSA LA
TINA relevă, la rindul său, că, 
in cuvintarea rostită la. marea a- 
dunare populară din capitala 
României, secretarul general al
Partidului Comunist Român a
reafirmat hotărirea poporului
român de a participa activ la 
lupta popoarelor de pretutindeni 

larea și reeșalonarea unor datorii 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție și asociațiilor economice in- 
tercooperatiste, proiectul Legii 
privind îmbunătățirea organizării 
administrative a teritoriului Româ
niei.

Informații asemănătoare au fost 
transmise și de RADIOTELEVI- 
ZIUNEA BULGARĂ. Televiziunea 
a prezentat imagini de Ia lucrările 
sesiunii și din timpul cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Marea Adunare Națională a 
României — arată agenția TANIUG 
— a adus un omagiu președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru strategia 
sa realistă in dezvoltarea tării și 
in politica partidului, care a per
mis României să-și ramburseze 
datoria externă și să atingă un 
înalt nivel de dezvoltare a forțelor 
de producție.

Agenția relatează, de asemenea, 
despre adoptarea Legii privind 
interzicerea creditelor din străină
tate, viitoarea dezvoltare a Româ
niei urmînd a se baza pe mijloa
cele proprii și pe o largă coope
rare internațională.

Agenția citează cuvintele pre
ședintelui României, în sensul că 
nu poate exista o independentă 
politică fără ■. o independentă 
economică, acest principiu trebu
ind să fie adoptat de orice se
cretar general si de orice pre
ședinte. care trebuie să servească 
partidul, poporul.

Sub titlul „PARLAMENTUL 
ROMAN : LEGEA PRIVIND IN
TERZICEREA acceptării de 
CREDITE". ziarul cehoslovac 
„RUDE PRAVO" relatează că 
România nu va accepta in viitor 
nici un fel de credite externe, a- 
cest lucru fiind interzis de noua 
lege, care a fost dezbătută și a- 
probată de Marea Adunare Națio
nală

Agenția cubaneză PRENSA LA
TINĂ a informat că Marea Adu
nare Națională a conferit putere 
de lege hotăririi adoptate de re
centa Plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
privind interzicerea creditelor din 
străinătate.

în cadrul sesiunii Marii 
Adunări Naționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
nu se poate vorbi de independen
ță politică fără independentă eco
nomică și a . arătat că acum, cind 
nu mai are nici o datorie externă. 
România este cu adevărat inde
pendentă — relevă agenția CHINA 
NOUĂ.

România nu va mai contracta 
niciodată împrumuturi din străi
nătate pentru a-și finanța propria 
dezvoltare economică — a decis 
Marea Adunare Națională, apro- 
bînd hotărirea luată de Plenara 
Comitetului I Central al Partidului 
Comunist Român — relatează și 
agenția italiană ANSA.

pentru eliminarea definitivă a 
armelor nucleare de pe planeta 
noastră, pentru realizarea unei 
reduceri radicale a armamentelor 
convenționale și a cheltuielilor 
militare.

Agenția arată că. in urmă cu 
cițiva ani. in aceeași piață, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
afirmat hotărirea României — a- 
probată de intreaga națiune — de 
trecere la reducerea unilaterală 
a armamentelor, a efectivelor si 
cheltuielilor militare : .Am fost 
atunci singuri.. dar avem satisfac
ția că ceea ce am făcut a răspuns 
nu numai năzuințelor poporului 
nostru, ci și ale întregii lumi. 
Astăzi multe țări — țări socialiste, 
dar și alte state — au trecut la 
reducerea armamentelor, se pro
nunță ferm și trec la reducerea 
unilaterală a cheltuielilor militare 
și a armamentelor, ceea ce în
seamnă că a fost o hotărire bună, 
care a răspuns năzuințelor întregii 
lumi, a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Consider această grandioasă a- 
dunare, a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu. ca o puternică 
și entuziastă manifestare a incre- 
derii in partid, o omagiere a jus
teței politicii sale de făurire a 
socialismului prin aplicarea legilor 
generale și a principiilor socialis
mului' științific la realitățile din 
România. Viața a demonstrat că 
am mers pe un drum just, .care 
corespunde și socialismului, și 
intereselor națiunii noastre.

"Marea adunare populară din ca
pitala României, la care au parti
cipat peste 120 000 de persoane, 
este apreciată ca o expresie a 
sprijinului poporului fată de hotă- 
ririle și legile adoptate la recenta 
Plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român si la 
sesiunea Marii Adunări Naționale 
— conchide Prensa Latina.

(Agerpres)

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-vietnamez

HANOI 22 (Agerpres). — Un 
cordial schimb de mesaje a 
avut loc la Hanoi între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Nguen Van Linh, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Vietnam, și tova
rășul Vo Chi Cong. președintele 
Consiliului de Stat al R.S. Vietnam.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Do Muoi, membra al Biroului Poli
tic al C.C, al P.C.V., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S. Viet
nam, a tovarășului Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe

Rolul informației in promovarea cauzei securității 
europene și a prieteniei dintre popoare 
Intervenția reprezentantului țării noastre la lucrările 

Forumului general-european de la Londra
LONDRA 22 (Agerpres). — La 

Londra s-a încheiat etapa prelimi
nară a Forumului general-european 
în domeniul informației.

In cuvintul său, șeful delegației ro
mâne s-a referit la rolul și locul in
formației în promovarea cauzei 
securității europene, mai bunei cu
noașteri reciproce, apropierii și prie
teniei dintre popoarele continentului. 
Reprezentantul român a relevat că 
mijloacele de informare în masă din 
România acordă o mare atenție o- 
glindirii corecte, obiective a vieții și 
preocupărilor celorlalte popoare și, în 
această ordine de idei, consicjeră o 
misiune de însemnătate esențială 
mobilizarea conștiințelor de pretutin
deni împotriva cursei înarmărilor, a 
propagandei de război, pentru apă
rarea păcii, a dreptului fundamen
tal la existență. Ia viață.

în sprijinul cooperării economice 
și tehnico-științifice în Europa

Hotărîri adoptate Ia cea de-a 44-a Sesiune a C.E.E./O.N.U.
GENEVA 22 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a 44-a Sesiuni a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.), la care au participat 
țările europene, S.U.A. și Canada.

Comisia a trecut in revistă prin
cipalele activități desfășurate de or
ganismele sale de specialitate in 
direcția promovării cooperării eco
nomice, comerciale, științifice și teh
nice între țările membre.

Au fost adoptate programul de lucru 
al comisiei pe următorii ani. pre
cum și o serie de hotărîri referitoa

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U.

îngrijorări exprimate in 

străină în
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— în Consiliul de Securitate al 
O.N.U., reunit Ia sediul Națiunilor 
Unite, au continuat dezbaterile asu
pra plingerii Afganistanului cu pri
vire la agresiunea militară și Inter
venția străină în treburile sale in
terne. în cadrul ultimei ședințe con
sacrate examinării situației din Af
ganistan, vorbitorii au exprimat în
grijorarea generală în legătură cu

Precizări privind orientările de politică externă 
ale noii administrații a S.U.A.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
într-o conferință de presă ținută la 
Casa Albă, președintele Statelor U- 
nite, George Bush, și-a făcut cu
noscută intenția de a practica o „po
litică externă prudentă", respingind 
observația că activitatea sa de poli
tică externă este prea lentă. „Nu 
simt nevoia unor inițiative precipi
tate și dramatice" — a spus el.

ILE DE PRESA 
e scurt

PREZENTARE A SCRISORILOR 
i DE ACREDITARE. Președintele 

Republicii Columbia, Virgilio Barco 
Vargas, l-a primit pe Dumitru 

. Gheorghișan, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate 

I de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Columbia.

SITUAȚIA DIN NAMIBIA. Re- 
| gimul din R.S.A. a hotărît să-și 

retragă in incinta bazelor militare. 
' pe timp de 60 de ore, începind de 

la 26 aprilie, trupele de securitate 
aflate pe teritoriul Namibiei, pen- 

I tru a permite detașamentelor Or
ganizației Poporului din Africa de 

| Sud-Vest (S.W.A.P.O.) să se depla
seze spre nord, a anunțat minis
trul sud-african de externe. Roelof 

. Botha. Hotărirea a fost adoptată 
după intilnirea de la Ruacana, in 

I zona frontierei namibiano-angole- 
ze. a delegațiilor Angolei. Cubei și
R. S.A., in cadrul căreia păr
țile au reafirmat că detașamentele
S. W.A.P.O. se vor retrage la nord

Ide paralela 16. pe teritoriul Ango
lei, si că Rezoluția 435 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. va fi 
aplicată in continuare.

CONVOCAREA CONSILIULUI 
NATIONAL AL P.C. TUNISIAN. 

. La Tunis a fost dată publicității 
declarația adoptată de participant!! 

1 la recenta plenară a C.C. al P.C. 
I Tunisian, in cadrai căreia secreta

rul general al partidului. Mouham- 
med Harmel. a prezentat un ra
port. Documentul arată că au fost 

■ stabilite principalele direcții de ac- 
I tivitate ale partidului vizînd creș

terea rolului său politic și ideolo- 
. gic. S-a hotărît totodată, convo

cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
CENTROCOOP.

în cadrul întîlnirii au fost aborda
te relațiile de colaborare economică 
și in alte domenii de activitate in
tre România și Vietnam, exprimin- 
du-se hotărirea de dezvoltare a 
acestora in spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel inalt.

★
La Hanoi s-au desfășurat lucrările 

Consfătuirii președinților unităților 
și consiliilor centrale cooperatiste 
din" țările membre ale C.A.E.R.. in 
cadrul căreia a avut Ioc un schimb 
de experiență și de păreri privind 
activitatea și preocupările actuale 
ale organizațiilor cooperatiste din 
țările participante.

Referindu-se la colaborarea în do
meniul informațiilor, ca parte com
ponentă a procesului general-euro
pean, vorbitorul a arătat că trebuie 
să se asigure, pe această bază, ca 
activitatea de culegere, prelucrare și 
transmitere a informațiilor să co
respundă pe deplin principiilor și 
obiectivelor consfințite la Helsinki, 
să se realizeze un schimb de infor
mații corect, care să reflecte dezvol
tarea economico-socială a fiecărei 
națiuni, să aibă ca obiect problemele 
majore care preocupă popoarele. A 
fost relevat, în context, rolul infor
mației în întărirea colaborării între 
popoare, întrajutorării și colaborării 
reciproc avantajoase corespunzător 
intereselor tuturor națiunilor, ale 
păcii.

Lucrările forumului continuă pe 
grupe de lucru.

re Ia extinderea cooperării europe
ne în domenii cum ar fi energia, 
transporturile, comerțul, mediul în
conjurător, industria construcțiilor de 
mașini, gospodărirea apelor, standar
dizarea.

Hotăririle adoptate se Înscriu pe 
linia preocupărilor majorității sta
telor membre privind folosirea spo
rită și mai eficientă a cadrului ofe
rit de CjE.E./O.N.U. în scopul pro
movării coonerării economice și teh- 
nico-științifice în regiune, al solu
ționării, prin colaborare, a unor 
probleme cu care sînt confruntate 
economiile țărilor membre.

legătură cu intervenția 
Afganistan
intervenția străină în treburile inter
ne ale acestei țări și au subliniat ne
cesitatea aplicării și respectării de 
către toate părțile semnatare a acor
dului de la Geneva privind soluțio
narea pe cale pașnică a problemei 
afgane.

Dezbaterile din Consiliul de Secu
ritate în legătură cu situația din Af
ganistan urmează să fie reluate la 
24 aprilie.

Arătind că ritmul activității sale 
de politică externă este „destul de 
intens" și exemplificind aceasta cu 
numeroasele contacte externe avute 
de el și de secretarul de stat, James 
Baker, Bush a arătat că administra
ția sa a inițiat o serie de reexami
nări în domeniul politicii internațio
nale și că realizarea acestora ia un 
oarecare timp.

carea pentru zilele de 27 și 28 mal 
a.c. a Consiliului Național al P.C, 
Tunisian.

VIZITĂ LA ADDIS ABEBA. 
Președintele Etiopiei, Haile Ma
riam, l-a primit pe vțcepremierul 
și ministrul de externe al Sudanu
lui, Sayyed Ahmed Al-Hussein. 
aflat in vizită oficială la Addis 
Abeba. întilnirea a prilejuit exa
minarea unor noi căi și modali
tăți de soluționare a problemelor 
existente în relațiile dintre cele 
două țări.

DEFICITUL BUGETAR AL 
S.U.A. în luna martie, deficitul 
bugetar al Statelor Unite a fost 
de 35,8 miliarde de dolari — a a- 
nunțat Ministerul de Finanțe al 
S.U.A. De la 1 octpmbrie 1988, 
data care a marcat începerea ac
tualului an financiar, bugetul Sta
telor Unite a înregistrat, in decurs 
de șase luni, un deficit de 128,4 
miliarde de dolari. Potrivit prog
nozelor administrației americane, 
pe anul financiar in curs deficitul 
bugetului federal al S.U.A. ar 
urma să depășească plafonul de 
163 de miliarde de dolari.

STATISTICI... ÎNFRUMUSEȚA
TE. în cadrul unei conferințe de 
presă. Marie Luise Beck-Oberdorf. 
debutată în Bundestag din partea 
Partidului / Ecologist, a relevat că. 
in comparație cu 1985, peste 200 000 
șomeri au fost excluși din diferi
tele statistici cu privire Ia situația 
forței de muncă din R.F.G. în vii
tor. a arătat ea, nu vor figura în 
statistici șomerii vîrstnici, cei care 
primesc ajutor social și șomerii 
imigranți, aceste categorii urmînd 

Pentru o lume fără arme, 
pentru o largă 

colaborare internațională 
încheierea lucrărilor 

Conferinței O.N.U. consacrate 
problemelor dezarmării

TOKIO 22 (Agerpres). — în orașul 
Kyoto s-au încheiat lucrările Confe
rinței O.N.U. consacrate probleme
lor dezarmării. Timp de 4 zile, par
ti cipanții — reprezentanți din 31 de 
state — au examinat căile de edifi
care a unei lumi fără arme, precum 
și probleme concrete privind oprirea 
cursei înarmărilor nudleare și nepro- 
liferarea armelor chimice. Participan- 
ții au subliniat că securitatea nu 
poate fi realizată prin mijloace mi
litare, ci numai prin reducerea în
cordării internaționale și extinderea 
colaborării și întărirea încrederii. Ei 
au criticat poziția S.U.A. și a altor 
state membre ale N.A.T.O. cu privire 
la modernizarea armelor nucleare 
tactice în Europa și s-au pronunțat 
pentru înlocuirea principiului „des
curajării" nucleare cu un sistem larg 
de cooperare internațională

ORIENTUL MIIIOCIU
• întrevederi iordaniano-ame- 
ricane • in pregătirea vizitei 
oficiale la Paris a președintelui 
Statului Palestina © Demersuri 
pentru soluționarea situației 

din Liban
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

După convorbirile purtate la Wa
shington cu președintele Statelor 
Unite, regele Hussein al Iordaniei a 
declarat că organizarea de alegeri 
în Cisiordania si Gaza este lâ lati
tudinea poporului palestinian și a 
reprezentanților săi legitimi.

La rindul său. primul-ministru 
iordanian. Zeid Rifai. a spus ca Ior
dania consideră O.E.P. drept unicul 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian. în chestiunea alegerilor, a 
subliniat el. Iordania va sprijini 
orice poziție pe care o va adopta 
O.E.P.

PARIS 22 (Agerpres). — La Paris 
s-a desfășurat o întrevedere între 
ministrul francez al relațiilor ex
terne. Roland Dumas, și Farouk 
Kaddoumi. șeful Departaipentuli 
Politic al Organizației pentru Elibt 
rarea Palestinei. Au fost abordate 
probleme referitoare la actuala si
tuație din Orientul Mijlociu. în con
textul eforturilor si contactelor di
plomatice menite să ducă la solutio
narea pașnică a conflictului din re
giune. precum si în legătură cu vii
toarea vizită oficială, la Paris, a 
președintelui Statului Palestina, 
Yasser Arafat — transmit agențiile 
A.D.N, și K.U.N.A.

CAIRO 22 (Agerpres). — Egiptul 
consideră necesară convocarea undi 
reuniuni ‘ arabe. la nivel inalt consa
crate soluționării situației din Liban, 
Ministrul egiptean al informațiilor a 
precizat, după cum informează agen
ția M.E.N.A.. că președintele Hosni 
Mubarak este în contact cu alti șefi 
de stat arabi. în contextul acțiunilor 
menite să ducă la reglementarea cri
zei libaneze.

Liga Arabă va propune la 25 apri
lie. Ia Tunis, in cadrul reuniunii mi
niștrilor de externe, un plan vizînd 
realizarea încetării focului si recon
cilierea națională în Liban.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Forț 
israeliene au ocupat satul sudic . 
banez Shebaa. amplasind în zonă 159 
de militari. Aici au fost confiscate 
terenuri agricole apartinind localni
cilor. iar 60 de familii au fost so
mate să-si părăsească locuințele. 
Acțiunea — informează agenția 
T.A.S.S. — intervine după ce popu
lația din regiune a refuzat să furni
zeze noi recruți care să servească in 
așa-zisa „Armată a Libanului de 
Sud" — creată si finanțată de Israel.

BEIRUT 22 (Agerpres). — După 
cum au relevat surse ale poliției li
baneze. în perioada de la 8 martie 
în Liban si-au pierdut viata 270 de 
persoane, iar 1 000 au fost rănite. 
Totodată, in intervalul respectiv de 
o lună si jumătate, ne teritoriul Li
banului. inclusiv la Beirut, au căzut 
neste 100 000 de obuze si mine.

să fie incluse in capitolul celor 
care „nu sînt șomeri, dar caută un 
loc de muncă". Obiectivul acestor I 
manipulări, a relevat Marie Luise 
Beck-Oberdorf, este ca guvernul I 
să poată afirma că numărul șome
rilor se situează sub nivelul de 2 •
milioane.

CALAMITATE NATURALĂ. După | 
cum transmite agenția T.A.S.S., ca 
urmare a topirii bruște a zăpezii, 
într-o serie de zone ale R.S.S. Au
tonome Adjare s-au produs alune- 1 
căxi de teren, avalanșe și torente . 
de noroi care au distrus numeroa
se locuințe, școli, spitale, maga- I 
zine, șosele. S-au înregistrat pa
gube însemnate în agricultură. E- I 
xistă. de asemenea, victime ome
nești. Orcanele de partid și de 
stat din R.S.S. Gruzină și din ■ 
R.S.S.A. Adjară adoptă măsurile 
necesare lichidării urmărilor aces- • 
tor calamități naturale. acordînd 
ajutor populației sinistrate — pre- I 
cizează T.A.S.S.

ÎNGĂDUINȚĂ FAȚĂ DE GRU- i 
PĂRTLE NEONAZISTE. în pofida I 
protestelor forțelor antifasciste • 
vest-germane, comisia electorală . 
a decis să permită participarea | 
candidaților partidelor neonaziste I 
(Uniunea Poporului German — așa- 
zisul Partid al Muncitorilor Ger- | 
mani TJberi — și ..Republicani") la 
alegerile pentru Parlamentul (vest) 1 
European.

INCENDIU DEVASTATOR. La 
s-'diul Ministerului Re’ati’Ior Ex
terne al Venezuela, situat în- cen
tral capitalei tării, a izbucnit vi
neri un •"'•end’u. M'n’at-ui r’o ex
terne. Enrique Tejera Paris, a | 
precizat că nar'ea istorică a edifi
ciului și arhivele nu au fori ațin- • 
se de flăc5ri. în pofida interven
ției nomnlerilor și a salariat'lor 
ministerului, incendiul a distrus 
onere de artă si piese de valoare 
istoric*. Incendiul s-a declanșat în 
urma unei defecțiuni la sistemul 
electric.
-___________________ I
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