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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
Angajare revoluționară, soluții eficiente, 

de largă perspectivă pentru

REALIZAREA INTEGRALĂ 
A PLANULUI

ENTUZIASTELE ADUNĂRI POPULARE AU CONTINUAT 

IERI ÎN JUDEȚELE ȚĂRII

Manifestări vibrante ale atașamentului față de 
partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aie hotărîrii de a acționa în strinsă unitate 

pentru progresul și independența patriei

TELEGRAME ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

BUCUREȘTI : Utilaje 
și echipamente livrate 

în avans
întreprinderea de Mașini Grele 

din Capitală este cel mai mare 
producător de utilaje energetice 
din tară. Așa cum ne preciza to
varășul Ilie Virgil, secretarul co
mitetului de partid pe întreprin
dere. peste 40 la sută din puterea 
instalată a sistemului energetic 
național este produsă de utilaje 
fabricate aici. în aceste zile pre
mergătoare sărbătorii muncii de 
la 1 Mai, potrivit unei frumoase 
tradiții muncitorești, consiliul oa
menilor muncii și comitetul de 
partid, la inițiativa colectivelor din 
ateliere, secții și fabrici, au sta
bilit ca această săptămină să fie 
o săptămină record în producție, 
în această perioadă, la secția 
turboagregate. la oțelărie, forjă, in 
turnătorie, la mecanosudură se 
vor realiza producții sporite de 
oțel, piese turnate și forjate, vor 
fi finalizate echipamente și utilaje 
destinate unor sectoare prioritare 
ale economiei și exportului. O a- 
tenție deosebită acordă muncitorii 
și specialiștii de aici realizării 
ritmice și livrării echipamentelor 
pentru Centrala Nuclearo-Electri- 
că de la Cernavodă și produselor 
de export. In aceste zile ait fost 
livrate partenerilor de peste hota
re. in avans, echipamente navale 
și. utilaje metalurgice. (Gheorghe 
Ioniță).

IAȘI : Economii de metal
Desfășurind o vie întrecere so

cialistă in cinstea zilei de 1 Mai 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție, oamenii 
muncii din industria județului Iași 
acordă o atenție deosebită utiliză
rii judicioase a materiilor prime 
și' materialelor, a energiei și com
bustibililor. De la începutul anului 
și pină in prezent s-au economisit 
peste 1 000 tone metal, din care 
mai bine de 800 tone laminate fi
nite pline din oțel. De asemenea. 
S-au economisit 5,9 milioane kWh 
energie electrică. 2 470 tone com
bustibil convențional, alte impor
tante cantități de materii prime si 
materiale. Printre întreprinderile 
fruntașe se numără Combinatul 
de Fibre Sintetice, întreprinderea 
Metalurgică și întreprinderea de 
Prelucrare a Lemnului din Iași, 
întreprinderea de Tricotaje și 
Perdele. „Integrata" și întreprin
derea Mecanică de Material Rulant 
din Pașcani. (M. Corcaci).

Sarcinile complexe ce revin colectivelor de oameni ai muncii din in
dustrie pentru realizarea ritmică, integrală, la un inalt nivel calitativ a 
planului trebuie abordate sistematic, zi de zi, in spiritul răspunderilor 
concrete ce revin tuturor, de la muncitori pină Ia conducerea întreprinde
rilor. a centralelor si ministerelor. Asa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R.. pretutindeni trebuie să se acționeze pentru înfăptuirea neabătută a 
planului la toti indicatorii si a programelor de dezvoltare economico-so- 
cială. Pentru realizarea acestei sarcini o importantă deosebită o are buna 
funcționare a mecanismului cooperării interuzinale. în prima parte a 
dezbaterii „Scinteii", organizată cu sprijinul Comitetului Județean Con
stanța al P.C.R. (22 aprilie a.c.), pe tema angajării muncitorești pentru 
realizarea integrală a planului, au fost puse in evidență atit unele ex
periențe, cit și anumite probleme cu care se confruntă întreprinderile în 
această perioadă, precum și o serie de soluții practice pentru soluțio
narea lor.

în continuare, discuțiile s-au axat asupra unor aspecte legate de 
promovarea anumitor metode superioare de organizare a fabricației.

Redacția : In strinsă legătură cu 
anumite ne sincronizări apărute une
ori in aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, in cadrul dezbaterii s-a 
făcut aprecierea că ar fi necesară 
sporirea gradului de integrare a fa
bricației. Ar fi interesant să ascul
tăm opinii pro și contra in legătură 
cu optimul specializării și cooperării 
interuzinale.

Dan Bacalu, șeful serviciului orga
nizarea producției și a muncii la în
treprinderea Mecanică Navală Con
stanța : Activitatea noastră se carac
terizează printr-o producție de serie 
mică sau chiar de unicate care se 
•realizează din mai multe componen
te. unele fabricate de unităti specia
lizate. Corespunzător cerințelor be
neficiarilor. trebuie să innoim. să 
diversificăm foarte rapid fabricația. 
Aceasta este o sarcină de maximă 
importanță subliniată din- nou de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. Desigur, pro
blemele pe care trebuie să le soluțio
năm sint complexe. De exemplu, dacă 
noi sintem receptivi la cerințele be
neficiarilor, nu reușim întotdeauna să 
creăm aceeași promptitudine „in 
amonte", la unitățile cu care coope
răm. Nu este mai puțin, adevărat că 
uneori sintem determinați să ape
lăm la cooperare din cauza lip
sei de capacitate la anumite faze 
tehnologice. De asemenea, si furni
zorii la care sintem repartizați au 
uneori sarcini mai presante. Este 
tipic, în acest sens, exemplul în
treprinderii „Vulcan" din Capitală, 
care are sarcini deosebit de mari în 
privința realizării programului ener
getic. dar care trebuie să ne producă 
si nouă anumite subansamble. în 
funcție de situația concretă. între
prinderea noastră și-a elaborat o 
strategie de dezvoltare și moderni
zare in care punem accent pe inte
grare.

Prof. dr. Ionel Dumbravă, de la In
stitutul de Subingineri din Constan
ta : în orientarea spre integrarea fa
bricației ati abordat si eficienta 
acesteia ?

Dan Bacalu : Desigur. Avem acum 
si unele rezultate practice, pentru ca, 
in dorința de a lucra tehnologic in
tegrat. in ultimul timp am asimilat 
repere si subansamble care nu erau 
proprii structurii noastre de fabrica
ție. -Aparent, astfel reducem produc
tivitatea. Dar acest neajuns este 
suplinit de cistigul de timp care ii 
obținem ca urmare a garanției ce o 
avem că reperul sau subansamolul 
se va afla la momentul potrivit pe 
fluxul de montaj. Cert este insă că 
astfel reducem substanțial ciclul de 
fabricație și, in consecință, diminuăm 
cheltuielile generale de producție.

Nicolae Orac. șeful serviciului de 
organizare a producției si a muncii 
de la întreprinderea de Construcții 
Navale Constanța : în repetate 
rinduri. secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
subliniat importanța cu totul deosebi
tă a realizării sarcinilor complexe de 
producție de către fiecare colectiv in 
parte. Altfel mecanismul cooperării 
interuzinale nu poate funcționa nor
mal. Fără îndoială că nu sint 
de dorit cooperările „stufoase". 
Dar si in integrare există o limi
tă. Bunăoară, n-o să ne apucăm 
noi să fabricăm motoare navale atit 
timp cit la Reșița există o unitate 
special creată pentru aceasta. Pro
blema este să determinăm acest fur
nizor specializat să-și îndeplinească 
întocmai toate obligațiile contrac
tuale. Este inadmisibil să apelăm la 
import o dată ce avem posibilitatea 
să asigurăm din tară, la un nivel 
tehnic și calitativ corespunzător, 
aceste motoare. Dar, de fapt, greutăți 
intîmninăm din partea unui mare 
număr de unități strict specializate 
din industria orizontală, cum sint 
întreprinderea de Mașini Grele 
București. -..Tehnoton" Iași. între
prinderea de Traductoare si Regu
latoare Directe Pașcani. Si nu este 
vorba numai de onorarea la timp a 
comenzilor, ci tot atit de important 
este să se asigure o răspundere soli
dară in întreaga industrie orizon
tală față de performanțele produsu

lui finit pe care noi 11 punem la 
dispoziția beneficiarului.

Prof. dr. Ionel Dumbravă : • In
tr-adevăr. in anumite perioade în
treprinderile se confruntă cu proble
ma spinoasă a colaborării in indus
tria orizontală, neajuns relevat m 
repetate rinduri de secretarul gene
ral al partidului. Si e bine că. în 
ultimul timp, intr-un șir de centrale 
s-au luat măsuri pentru lichidarea 
nesincronizărilor apărute. Teoretic 
vorbind. specializarea determină 
creșterea productivității muncii, ridi
carea calității si. in general. scă
derea costurilor in economie. în mod 
firesc deci, prin mărirea gradului de 
integrare cheltuielile de fabricație 
ale unităților ar trebui să fie mai 
mari decit in cazul specializării. Pa
radoxal. dar nu se iptimplă întot
deauna asa. De ce ? Una din princi
palele cauze a fost subliniată de 
secretarul general al partidului cind 
a apreciat că Ia unele produse din 
industria constructoare de mașini s-a 
exagerat cu extinderea cooperărilor 
cu diferite unităti din economie, 
ceea ce a făcut să se piardă din 
mină mecanismul acestor relații eco
nomice. Deci si in integrare și spe
cializare trebuie găsit un optim. în 
alte situații insă, relațiile de coope
rare nu se desfășoară în mod cores
punzător nu datorită unei prea mari 
diversificări a furnizorilor, ci faptului 
că in activitatea unora din aceștia 
persistă o serie de neajunsuri tare îi 
impiedică să-si îndeplinească obliga
țiile. Alteori insă este si o problemă 
de optică a furnizorilor, care — pen
tru realizarea,. ,.nțtmriilor .sarcini 
globale — se orientează cu precădere 
spre comenzi de valoare mai ridi
cată. lăsind pe planul doi -îndepli
nirea unor obligații cu o pondere mai 
redusă în plan, dar esențiale pen
tru beneficiari. Din păcate, deși 
conducerea partidului a criticat în 
repetate rinduri asemenea practici, 
asemenea mentalități, ele nu au dis
părut. Poate că pentru aceasta sint 
necesare si unele perfecționări ale 
mecanismu'ui economic. în sensul de 
a se stabili o răspundere a furnizo
rului pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ii revin din programul de coope
rare interuzinală.

Redacția : Așadar, s-a subliniat 
ideea că importante rezerve de pro
ductivitate, de eficiență pot fi puse 
în valoare prin stabilirea unui raport 
optim in binomul specializare — inte
grare a fabricației. Ce acțiuni ar pu
tea fi întreprinse pe plan local în 
această privință ?

Mihai Olteănu. șeful serviciului de 
organizare, normare si retribuire din 
Departamentul Transporturilor Na
vale : O problemă cu care se con
fruntă flota noastră si ne care nu o
(Continuare in pag. a V-a)
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In atmosfera de puternica angajare civică, de vie 
participare la viața politică a țării, generată de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 12-14 aprilie și sesiunea 
Marii Adunări Naționale, în municipii și orașe din 
întreaga țară au continuat să aibă loc entuziaste 
adunări populare, organizate din inițiativa și la do
rința unor mari colective de oameni ai muncii.

in cadrul adunărilor - la Bistrița, Baia Mare, 
Drobeta-Turnu Severin, Miercurea-Ciuc, Piatra Neamț, 
Ploiești, Tulcea, Vaslui, Birlad, Lugoj și Roman - la 
care au luat parte zeci de mii de cetățeni din cele 
mai diferite domenii de activitate, a fost exprimată cu 
tărie deplina aprobare față de politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Român, au fost puse in 
lumină marile succese obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului, a secretarului său general, în 
toate domeniile vieții economico-sociale, în înflorirea 
multilaterală a patriei, in intarirea independenței și 
suveranității României socialiste.

De la tribuna acestor manifestări a fost unanim 
subliniată însemnătatea deosebită, teoretică și prac
tică, a tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în cu- 
vintările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu Io 
Plenara Comitetului Central ai partidului, cu prilejui 
celorlalte evenimente recent desfășurate, care consti

tuie un puternic factor mobilizator în intensificarea 
eforturilor creatoare ale clasei noastre muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, ale întregului popor în ve
derea înfăptuirii neabătute a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.

Dînd expresie sentimentelor de înaltă prețuire și 
profundă recunoștință cu care întreaga noastră na
țiune înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, participanții la adunări și-au 
reafirmat și cu acest prilej angajamentul de a ac
ționa în continuare, strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, 
a obiectivelor stabilite de Congresul al Xlll-lea și 
Conferința Națională ale partidului, de a intîmpina 
cu rezultate de prestigiu Congresul al XlV-lea al parti
dului, marile aniversări ale acestui an.

Hotărirea de a înfăptui neabătut politica In
ternă și externă a partidului și statului nostru a fost 
ferm exprimată în telegramele adresate de parti
cipanții la adunări tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

IN PAGINILE II, III, IV, V : RELATĂRI DE LA ADUNĂRILE POPULARE 
DIN JUDEȚELE gorj, bihor, galați, bacău, alba, satu mare 
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UNITATEA
- izvor nesecat de putere 

a clasei muncitoare, a poporului
Este un adevăr bine cunoscut că 

unitatea in muncă și luptă a forțe
lor înaintate, patriotice și progre
siste. a poporului nostru a consti
tuit în decursul istoriei un mare 
izvor de putere, ea dind tărie oa
menilor țării pentru a rezista atîtor 
furtuni, pentru a asigura progresul 
neîntrerupt al societății, pentru 
a apăra independenta si inte
gritatea teritorială a patriei. For
marea și afirmarea clasei noastre 
muncitoare într-o perioadă istorică, 
marcată de mărețe și semnificative 
evenimente pe calea înfăptuirii uni
tății și independenței naționale — 
revoluția de la 1784 condusă de 
Horea. Cloșca și Crișan, revoluția 
de la 1821 condusă de Tudor Vladi- 
mirescu, revoluția română de la 
1848, unirea Moldovei cu Muntenia 
in 1859, proclamarea independenței 
de stat la 9 Mai 1877, desăvîrșirea 
unității național-statale în anul 1918 
— au fost puternic înrîurite de a- 
cestea, la rindul său clasa munci
toare aducindu-și o importantă con
tribuție la obținerea acestor izbînzi. 
Ea și-a însușit de timpuriu învăță
mintele istoriei românești și. înainte 
de toate, lecția unității, fapt facilitat' 
și de asimilarea, pe scară tot mai 
amplă, a tezelor socialismului știin
țific, care au relevat și mai clar 
necesitatea organizării, coeziunii și 
unității rindurilor clasei muncitoare, 
a forțelor democratice și progresiste 
in lupta pentru transformarea -revo
luționară a societății.

Clasa muncitoare din țara noastră 
se poate mindri cu faptul că a or
ganizat în unitate manifestările de 
1 Mai încă din primul an al sărbă
toririi acesteia ca zi a solidarității 
internaționale a celor ce muncesc ; 
trebuie subliniat, de asemenea, că 
încă de la început ea a fost înțe
leasă ca o zi de luptă revoluționară 
nu numai a muncitorilor, ci și a altor 
categorii sociale, practic a întregului 
popor român. Astfel, intr-un mani

fest de 1 Mai 1914, sub faldurile 
roșii erau chemați să se adune toți 
cei ce munceau : ..Să vie muncito
rii și țăranii. (...). să vie micii func
ționari. micii negustori, micii me
seriași, apăsați de aceeași putere 
oarbă care-i năruie zi de zi ; să vie 
femeile, tovarășele de luptă, să vie 
copiii, luptătorii de mîine“.

După înfăptuirea Marii Uniri din 
1918, ziua de 1 Mai s-a sărbătorit in 
noul cadru național-statal, punînd 
în evidentă tăria unității de luptă a 
clasei muncitoare, a partidului ei 
politic, a forțelor democratice și 
progresiste. Cu deosebire după fău
rirea Partidului Comunist Român, 
manifestările de 1 Mai au fost con
siderate ca un moment important in 
lupta pentru realizarea unității cla
sei muncitoare, la manifestațiile și 
demonstrațiile prilejuite de Ziua 
Muncii fiind chemați, in spiritul 
frăției proletare, toți muncitorii — 
comuniști, socialiști, social-demo- 
crați și fără de partid — toți oame
nii muncii. în perioada ce a urmat 
anului 1933, caracteristica dominantă 
a manifestărilor consacrate zilei de 
1 Mai a reprezentat'-o. pe lingă afir
marea nevoii unității muncitorești, 
lupta împotriva pericolului fascist 
și revizionist, pentru apărarea frun
tariilor naționale.

în marile bătălii revoluționare și 
de clasă din deceniul al patrulea 
s-au afirmat cu o deosebită forță 
alesele însușiri de revoluționar 
consecvent și înflăcărat patriot, 
profund devotat cauzei partidu
lui și poporului român, vocația de 
mare conducător ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participant activ, 
cu înaltă abnegație revoluționară la 
demonstrații. întruniri și alte ac
țiuni muncitorești pentru îmbunătă
țirea situației celor asupriți și ex
ploatați, pentru făurirea frontului 
popular și bararea ascensiunii fascis
mului în România.

Ca rezultat al intensei activi

tăți organizatorice desfășurate, al 
participării neobosite la ampla 
muncă politică, organizatorică a 
partidului comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a cucerit un 
inalt prestigiu in rindul comuniști
lor, al clasei muncitoare, dar, in 
același timp, a atras asupra sa per
manenta supraveghere și urmărire 
din partea organelor represive, 
fiind arestat în seara zilei de 15 ia
nuarie 1936 în comuna Ulmi, jude
țul Dîmbovița, și implicat în procesul 
intentat militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov din mai- 
iunie 1936. Mărturie peste vremuri 
a unui moment de amplă semnifi
cație pentru istoria partidului, pro
cesul de la Brașov s-a întipărit în 
conștiința maselor prin modul in 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transformat acea înscenare contra
rie adevărului și intereselor supre
me ale poporului într-o condamna
te fermă și curajoasă a nedreptăți
lor sociale și abuzurilor judiciare, a 
pericolului fascist care constituia o 
gravă amenințare pentru libertatea 
și independența poporului român.

In condițiile în care. în perioada 
următoare, a crescut agresivitatea 
statelor fasciste, cind pe scara răz
boiului se escaladau noi trepte. 
Partidul Comunist Român a averti
zat asupra pericolului de moarte pe 
care-1 reprezenta nazismul, cu poli
tica lui revizionistă și revanșardă, 
chemînd la luptă întreg poporul 
pentru apărarea democrației, păcii 
și libertății. în martie 1939, întreaga 
Cehoslovacie a fost cotropită de 
trupele Wehrmachtului. După Ansch
luss. incă un stat' tinăr. născut nu
mai cu 20 de ani în urmă, dispărea 
de pe harta Europei. în zilele dra
matice care au urmat, masele de 
muncitori, țărani, intelectuali au 
răspuns cu elan patriotic mobiliză
rii parțiale decretate de guvernul 
român. Partidul Comunist Român, 
dovedindu-și patriotismul său fier

binte, a dat cuvint de ordine mem
brilor și simpatizanților săi să se 
prezinte la unitățile militare și să 
lupte pentru întărirea forței politice 
și morale a armatei contra Germa
niei hitleriste și a statelor revizio
niste. în a'cele momente de mari 
primejdii s-au prezentat sub arme 
de trei ori mai multi rezerviști decit 
cei chemați prin ordine de concen
trare. Au plecat din satele și orașele 
lor. cerînd arme, zeci de mii dă oa
meni.

Starea de spirit antihitleristă și 
antirăzboinică a maselor populare 
s-a afirmat in mod plenar cu prile
jul viguroaselor manifestări antifas
ciste și antirăzboinice care s-au des
fășurat in România cu 50 de ani in 
urmă, la 1 Mai 1939. Marea demon
strație de la București, la care au 
participat peste 20 000 de oameni, 
în organizarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu (Petrescu) au avut con
tribuția hotăritoare, a pus în evi
dență capacitatea organizatorică și 
politică a comuniștilor români, a 
scos în relief patriotismul lor fier
binte. La întrunirile din sălile .,To
mis", „Eintracht" și „Aro" a fost 
subliniată necesitatea realizării uni
tății de luptă a tuturor forțelor de
mocratice și patriotice, a întregului 
popor român pentru a face față pe
ricolului hitlerist, pentru a bara ca
lea fascismului și a războiului. 
Apoi, pe tot traseul demonstrației
— din Piața Romană. Calea Victo
riei, prin fața Palatului Regal. Spla
iul Unirii, bd. George Coșbuc, str. 
11 Iunie și pină la Mormintul Erou
lui Necunoscut din Parcul Libertății
— cei peste 20 000 de participant! în 
rindul cărora se aflau militanții co
muniști și antifasciști. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu (Petrescu), 
au scandat lozinci cu un pronunțai
(Continuare în pag. a Vl-a)

. In această primăvară a 
muncii pentru țară, muni
cipiul reședință al județu
lui Maramureș renaște in 
ritmul naturii, dar mai 
ales și-a pus haina prime
nitoare a muncii oameni
lor. Pulsul contemporan al 
municipiului Baia Mare 
este dat, in primul rînd, de 
măreția construcțiilor. A- 
cum, panorama, orașului se 
deschide mai frumoasă ca 
oricînd. Cu magistrale largi, 
croite după principii mo
derne, cu o arhitectură ori
ginală ce-și are rădăcina în 
tradițiile Maramureșului, 
municipiul de sub Dealul 
Florilor constituie o măr
turie elocventă a forței 
constructive, înnoitoare a 
socialismului, a politicii 
înțelepte a partidului nos
tru de a ridica toate zone
le țării la o viață nouă, de 
a oferi tuturor oamenilor 
condiții de muncă și de 
trai cit mai bune. Stau 
mărturie cele peste 47 000 
noi apartamente in cartie
rele — adevărate „orașe in 
oraș — Săsar, Traian. Bog- 
dan-Vodă. Alt nou cartier, 
care poartă numele lui Va- 
sile Alecsandri, va avea in 
final 12 500 apartamente și 
45 000 locuitori. O altă cifră 
grăitoare: astăzi, peste 85 
la sută din populația mu
nicipiului trăiește în case 
noi.

Un tur de orizont prin 
municipiu, in aceste zile 
premergătoare sărbătorii 
de la 1 Mai, ne-a permis 
să consemnăm cîteva sec
vențe trăite la temperatu
ra inaltă a muncii, a dato
riei împlinite. împreună 
cu arhitecta Oxana Flores- 
cu. șef adjunct al secției 
sistematizare a consiliului 
popular județean, care și-a 
legat activitatea de multe 
construcții băimărene, ne 
oprim in fața blocului 
TD-1, din cartierul Traian, 
care, în aceste zile, va fi 
predat „la cheie". Ne vor
bește cu pasiune și mîn- 
drie de acest cartier. Reți
nem cîteva cifre : este al 
doilea cartier ca mărime al 
municipiului, are o supra
față de 46.8 hectare și o 
arie locuibilă de 201 734 
metri pătrați. Este dotat 
cu toate cele necesare unei 
așezări urbane confortabi
le.

Baia Mare este și un oraș 
al minerilor, al acelor oa
meni harnici care aduc la

lumina zilei metalele atit 
de necesare economiei na
ționale. Cind spui Ilba, 
Nistru. Săsar sau Herja, 
spui bazinul minier băimă- 
rean. Dar cind spui Herja 
se înțelege foarte repede 
că este vorba de cea mai 
modernă mină din Mara
mureș. Șeful de brigadă 
loan Grad ne spune că 
nici nu se poate concepe 
minerit în ziua de astăzi 
fără modernizare. în acest 
sens ni-1 recomandă pe 
mecanicul Iosif Moldovan, 
care se ocupă cu pasiune 
de realizarea unor instala
ții de perforat cu gabarit

reau două întreprinderi 
noi : întreprinderea Meca
nică de Utilaj, Accesorii și 
Scule și întreprinderea de 
Faianță și Sticlărie „Fai- 
mar". Oamenii de aici au 
neodihna creației. După 
zile și nopți de căutări și 
încercări, la întreprinderea 
Mecanică de Utilaj, Acce
sorii și Scule s-a atins cota 
finală a unei noi mașini de 
honuit. Este a treia gene
rație de acest tip de ma
șini reproiectate și moder
nizate. Pe standul de pro
be, la secția montaj, mași
na s-a comportat irepro
șabil. Cu această mașină

Argumente 
ale 

hărniciei
redus, adaptate grosimii fi- 
loanelor. Cele mai bune 
s-au dovedit a fi cele de 
perforat in fișiile de pre- 
abataj. Minuite cu price
pere de mineri, mina Her
ja a realizat planul pe pri
mul trimestru la produc- 
ția-marfă în proporție de 
108 la sută.

Pe cel mai bun miner al 
Maramureșului îl întîlnim 
la mina Ilba. Se numește 
Tămaș Coțan și se reco
mandă prin faptele de 
muncă. Ce-a făcut acest 
om ca să urce pe podiumul 
fruntașilor? Răspunsul este 
simplu : a săpat 452 me
tri suitori, 512 metri gale
rie de subetaje și a exca
vat cu brigada lui 24 000 
tone minereu în zone cu 

' filoane puțin înclinate, cu 
pereți foarte slabi, dar cu 
minereu foarte bogat. Cu 
ortacii din abatajul său a 
dat în fiecare zi, in cinstea 
întiiului de Mai, mai mult 
minereu decit prevedea 
planul.

Băimărenii au vocația de 
constructori. Ei au deprins 
in timp scurt meserii care 
le deslușeau doar din dic
ționar. în urmă cu 10 ani, 
pe harta municipiului apă

s-a îmbogățit nomencla
torul produselor pentru 
export de o deosebită com
plexitate, care execută o- 
perații de inaltă precizie și 
la cote înalte de producti
vitate. Acest succes al con
structorilor de mașini băi- 
măreni a luat drumul Tîr- 
gului Internațional de la 
Leipzig.

întreprinderea Textilă 
„Maramureș" a cunoscut 
și ea o dezvoltare spec
taculoasă. „De la 1 500 
de oameni cit avea la 
început — ne spune Mar
gareta Polbaci. secretara 
comitetului de partid — 
am ajuns la 7 000, în mare 
majoritate femei. Este o 
întreprindere puternică. în 
care peste 80 la sută din 
producția totală este desti
nată exportului. Acum. în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai. 
pregătim noi loturi de 
produse pentru partenerii 
externi".

Pe harta economică a 
municipiului. în urmă cu 
20 de ani. pe locul unde 
este acum întreprinderea 
de Mașini, Reparații Auto 
și Utilaj de Transport, erau 
doar cîteva ateliere care 
prelucrau metalul si lem

nul. Acum se înaltă o în
treprindere puternică. Ea 
exportă organe de asam
blare pentru instalații si 
accesorii auto in țări de 
pe trei continente. Ingine
rul Gheorghe Marcaș. di
rectorul întreprinderii, ne 
spune că. in primul tri
mestru din acest an. au 
fost aplicate in producție 
noi măsuri de modernizare 
a proceselor tehnologice, de 
utilizare cu indici supe
riori a utilajelor.

Oameni cu vocația mun
cii, oameni cu vocația fap
telor temeinic făcute, băi
mărenii au intrat in aceas
tă primăvară cu dorința 
de a-și înfrumuseța ur
bea. Fără a face apel la 
metaforă. în spațiul cu
prins între strada Pro
gresului și bulevardul 
Unirii, peste noapte a a- 
părut un frumos parc în 
terase. Sute și sute de lo
cuitori ai municipiului, de 
la tineri la virstnici. elevi 
din școlile băimărene, au 
plantat mii de arbori. Ver
dele crud din mugur este 
ca o răsplată a muncii.

Iată, dar, numai cîteva 
secvențe din activitatea ce 
se desfășoară in cinstea 
Zilei Muncii. Este greu să 
surprindem evantaiul de 
realizări, recorduri, satis
facții care se înscriu in 
cronica acestor zile. Bucu
ria muncii împlinite îti 
este împărtășită în fiecare 
colectiv de oameni ai 
muncii.

Baia Mare este un oraș 
al constructorilor, mineri
lor, metalurgiștilor. făuri
torilor de mașini și al al
tor oameni de diferite me
serii, care au devenit bră
țări de aur. Cei 145 000 lo
cuitori ai orașului de pe 
Săsar se regăsesc. în pri
mul rînd. în oglinda fapte
lor de muncă pentru tară. 
Baia Mare este, o așezare 
cu adinei rădăcini în isto
rie, dar care s-a înăltat si 
s-a înnoit în consonantă 
cu ritmul înnoitor al între
gii țări. Băimărenii pun la 
temelia zilei de miine fap
tele de azi. iar în cinstea 
celei de-a 45-a aniversări a 
actului istoric de la 23 Au
gust 1944 și a celui de-al 
XlV-lea Congres al parti
dului depun noi eforturi 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, 
a angajamentelor asu
mate. (Gh. Pârja, cores
pondentul „Scinteii").

j
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MANIFESTĂRI VIBRANTE ALE ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PARTID,
FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE HOTÂRlR!! DE A ACȚIONA 

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

GORJ
La adunarea populară desfă

șurată în municipiul Tirgu .Tiu 
au participat peste 35 000 oa
meni ai muncii. Au luat cuvin- 
tul tovarășii Titu Pîinișoară, 
prim-secretar al Comitetului 
Municipal de Partid. Iulian 
Costescu, director general al 
Combinatului Minier Motru, Ion 
Ceaureanu, secretar al comite
tului de partid de pe Platforma 
Energetică Turceni, Manda Vă
duva, președintele comitetului 
sindicatului de la întreprinde
rea de Confecții Tirgu Jiu, Ni- 
colae Frățilescu, comandantul 
Șantierului național al tineretu
lui Rovi'nari. Eleonora Tănase, 
președintele Organizației Demo
crației și Unității Socialiste din 
municipiul Tirgu Jiu, Valeriu 
Gogelescu, președintele Coope
rativei Agricole de Producție 
Eălești. și Ion Anastasiu, prim- 
secretar al Comitetului Jude
țean Gorj al P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Titu Pîinișoară

în numele tuturor cetățenilor 
municipiului Tirgu Jiu, aducem 
un vibrant și respectuos oma
giu secretarului general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru pilduitoarea activitate 
revoluționară pe care o desfă
șoară in fruntea partidului și 
statului spre binele poporului 
român și prosperitatea Româ
niei socialiste, pentru slujirea 
cauzei socialismului, păcii, cola
borării și înțelegerii intre na
țiuni.

Reafirmăm, totodată, senti
mentele de profundă prețuire 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru remarcabila 
contribuție pe care o aduce la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidu
lui și statului.

Referindu-se la dezvoltarea 
puternică pe care municipiul 
Tirgu Jiu a cunoscut-o in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", 
cind practic orașul și-a schim
bat din temelii înfățișarea, vor
bitorul a subliniat.' că,' în pre
zent, producția industrială a 
anului 1965 se realizează in nu
mai 21 de jtile.. In ' perioada 
inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului au fost con
struite in acest municipiu a- 
proape 22 000 apartamente, nu
meroase creșe, grădinițe, școli, 
baze sportive, obiective de in
teres obștesc.

în încheiere, vorbitorul a dat 
glas angajamentului comuniști
lor, al tuturor celor ce muncesc 
in Tirgu Jiu de a face totul 
pentru a întâmpina cu succese 
deosebite marile evenimente 
politice din viața țării.

pa- 
ceea 
po- 

in 
i". ii

Cuvintul tovarășului 
Iulian Costescu

In numele puternicului deta
șament al celor peste 40 000 de 
mineri ai Gorjului, doresc sa 
dau glas sentimentelor de 
profund respect și fierbinte re
cunoștință față de secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Roma
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent fiu al țării, înflăcărat 
revoluționar și patriot, care și-a 
dedicat, cu inegalabilă forța 
creatoare, întreaga viață și ac
tivitate slujirii cu nemărginit 
devotament a intereselor 
triei. Mindri de tot i 
ce s-a Înfăptuit cu 
porul și pentru PoPor;Epoca Nicolae Ceaușescu , .. 
adresăm, din adincul inimilor, 
cele mai vii mulțumiri pentru 
grija deosebită față de felul in 
care muncim și trăim.

Exprim, totodată, aleasa pre
țuire a minerilor gorjeni față 
£ tovarășa Elena Ceaușescu 
pentru sprijinul deosebit acor 
dat introducerii P10^^1.1 nic a celor mai perfecționate 
tehnologii in toate d<?mei\ul„^ 
pentru marea contribuț.e adus 
la dezvoltarea științe 1, culturn 
și invățămintului din țai* 
noastră.

Asemenea tuturor oamen lor 
muncii, și noi, minerii, am luat 
cunoștință de lichidarea inte
grală’ a datoriei externe a 
României socialiste, eveniment 
de excepțională ^semnatate, 
expresie elocventă a vitalității 
economiei noastre "aționale, a 
realismului politicii Partld"’“] 
nostru comunist. în spiritul sar 
cinilor și orientărilor formulate 
de tovarășul Nicolae C^ușescu, 
colectivele miniere ale 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru Îndeplinirea 
a planului pe acest an Ș‘ PȘ 
tregul cincinal, fiind hotărți 
să intimpine cu fapte și reali 
zări remarcabile mărețele ani 
versări și evenimente din acest 
an.

Cuvintul tovarășului 

Ion Ceaureanu
Comuniștii, toți oamenii mun

cii de pe Platforma Energetică 
Turceni au primit cu deosebită 
satisfacție «i mindrie patrioti
că bilanțul marilor înfăptuiri 
ale poporului nostru, strălucit 
înfățișate de conducătorul 
partidului și statului la recen
ta Plenară a C.C. al P.C.R., in 
forumurile democrației munci- 
torești-revoluționare și la gran
dioasa adunare populară din 

- Capitală.

Mîndri de aceste înfăptuiri, 
regăsite pe toate planurile, cu 
deosebire in anii glorioși care 
au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, ne expri
măm și cu acest prilej profun
da stimă și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care și-a dedicat întreaga viață 
intereselor supreme ale po
porului român, cauzei socialis
mului și comunismului, inde
pendenței și suveranității pa
triei.

De asemenea, gîndurile noas
tre de aleasă prețuire se în
dreaptă către tovarășa Elena 
Ceaușescu, care aduce o contri
buție remarcabilă la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici a 
partidului și statului nostru.

Asemenea întregului popor, 
și noi. energeticienii gorjeni. 
am luat cunoștință, cu mindrie 
patriotică și vie satisfacție, de 
lichidarea datoriei externe a 
țârii noastre, eveniment de im
portanță deosebită, elocventă 
expresie a forței economiei ro
mânești. a clarviziunii politicii 
partidului.

Exprimindu-ne deplina apro
bare față de recentele hotărîri 
și legi adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. și Marea Adunare 
Națională, gorjenii se angajea
ză să acționeze cu devotament 
pentru a produce cit mai multă 
energie electrică. întîmpinind cu 
noi și însemnate succese ziuă 
de I Mai. marea noastră săr
bătoare națională de la 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea al 
partidului.

Cuvintul tovarășei 
Manda Văduva

Colectivul de muncă de Ia 
întreprinderea de Confecții din 
Tirgu Jiu înțelege semnificația 
deosebită a documentelor dez
bătute și aprobate de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. și de 
sesiunea M.A.N. Acestea pun in 
evidență marile succese înre
gistrate de întregul nostru po
por in grandioasa operă de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism.

Folosesc acest prilej pentru 
a exprima, in numele colecti
vului pe care-1 reprezint, cele 
mai călduroase mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, pen
tru activitatea neobosită dedi
cată progresului neîntrerupt al 
patriei, ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a întregu
lui popor, socialismului și cau
zei păcii. înțelegerii si colabo
rării in lume.

Pe fondul unei evoluții con
tradictorii in economia mondia
lă. caracterizată în multe țări 
prin fenomene de stagnare, re
cesiune și șomaj. în România 
s-au înregistrat ritmuri con
stant ridicate la producția in
dustrială șl agricolă. Cu deose
bită bucurie am luat cunoștin
ță de faptul că la sfirșitul lunii 
martie țara noastră a lichidat 
integral datoria externă, care 
garantează deplina independen
ță economică și politică a 
României. Ne angajăm sâ ne 
mobilizăm exemplar pentru 
materializarea insuflețitoarelor 
îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înscriind in 
bilanțul întrecerii dedicate zilei 
de 1 Mai, sărbătorii de la 23 
August și Congresului al XIV- 
lea al partidului rezultate me
reu mai bune.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Frățilescu
în numele brigadierilor de pe 

șantierele naționale ale tinere
tului din Rovinari și Motru dau 
glas sentimentelor noastre de 
profund respect și recunoș
tință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele 
Republicii. înflăcărat revoluțio
nar și patriot, prietenul drag al 
tinerei generații, care și-a de
dicat întreaga viată și activi
tate slujirii cu nemărginit de
votament a intereselor patriei 
și națiunii, cauzei păcii și so
cialismului.

Adresăm un fierbinte omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
pentru grija permanentă ce o 
acordă instruirii și educării ti
neretului din patria noastră, 
înfloririi științei și culturii ro
mânești.

Este un motiv de mindrie 
pentru partidul și poporul nos
tru că intr-o lume in care se 
manifestă crize economice, fe
nomene de recesiune și insta
bilitate, economia noastră na
țională este puternică și armo
nioasă, ceea ce a făcut posibilă 
achitarea totală a datoriei ex
terne a tării. Acest fapt repre
zintă o realizare de excepțio
nală însemnătate, care conferă 
deplina independență economi
că și politică a națiunii noas
tre.

Exprim hctărîrea brigadieri
lor gorjeni de a da tării cit mai 
mult cărbune, de a ne îndeplini 
exemplar sarcinile. întîmpinind 
marile evenimente politice ale 
acestui an cu rezultate deose
bite in muncă.

Cuvintul tovarășei 
Eleonora Tănase

în numele tuturor membrilor 
Organizației Democrației șl U- 
nitățil Socialiste din municipiul 
Tirgu Jiu și din județul Gorj, 

exprim sentimentele de aleasă 
stimă și profundă recunoș
tință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
neobosita sa activitate dedicată 
împlinirii celor mai înalte as
pirații de bunăstare, demnita
te și progres ale poporului, li
bertății și suveranității patriei, 
noastre socialiste. Un respec
tuos și călduros omagiu aducem 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru contribuția sa deosebită la 
înfăptuirea programelor de dez
voltare a tării, la înflorirea 
științei, invățămintului și. cultu
rii.

în bilanțul marilor înfăptuiri 
cu care România socialistă se 
înfățișează lumii se regăsesc 
și realizările obținute de oa
menii muncii din județul Gorj, 
care a cunoscut o înflorire 
fără precedent în glorioa
sa epocă numită cu legi
timă mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Acestor 
succese, care pun în lumină 
forța și vitalitatea economiei 
românești, hărnicia și pricepe
rea poporului nostru, li s-a a- 
dăugat. in aceste zile, o altă 
remarcabilă realizare — achi
tarea in întregime a datoriei 
externe.

Membrii organizației noastre 
slnt ferm hotăriți să acționeze 
astfel incit să obțină noi si 
importante succese in Îndepli
nirea sarcinilor ce le revin.

Cuvintul tovarășului 
Valeriu Gogelescu
Si noi. oamenii muncii din a- 

gricultură, trăim, alături de 
întregul popor, sentimente de 
nemărginită bucurie, de vi
brantă și legitimă mindrie pa
triotică pentru succesele fără 
precedent Înregistrate în edi
ficarea socialistă a tării. Este 
o datorie de conștiință să ex
prim. in numele cooperatorilor 
din Călești, cele mai alese 
sentimente de dragoste si 
recunoștință fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. genial stra
teg al prezentului și viitorului 
luminos al patriei.

Dau glas, de asemenea, res
pectului deosebit ce-1 purtăm 
tovarășei Elena Ceaușescu. re
marcabil om politic și savant 
de largă recunoaștere interna
țională, care aduce o impor
tantă contribuție la înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului si statului nostru.

Recunoștința nemărginită pe 
care lucrătorii ogoarelor o nu
tresc față de mult iubitul si 
stimatul secretar general al 
partidului nostru poartă in ea 
și expresia celor mai calde 
mulțumiri pentru grija deose
bită ce o acordă dezvoltării a- 
griculturii. sprijinirii eforturi
lor țărănimii cooperatiste în 
vederea obținerii unor pro
ducții agricole mereu mai mari. 
Legea privind anularea unor 
datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și asociații
lor economice intercooperatis- 
te, adoptată recent de Marea 
Adunare Națională. lărgește 
substanțial sprijinul acordat 
unităților agricole cooperatis
te, constituind un puternic 
imbold de a acționa cu și 
mal mare fermitate în di
recția creșterii producției. în
tăririi economico-organizatorice 
a unităților cooperatiste, măririi 
rentabilității întregii activități.

Porticipanții la adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :

Mult Iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în aceste momente înălțătoare, de profund entuziasm, parti- 

eipanții la impresionanta adunare populară din municipiul 
Tirgu Jiu, in numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc in 
județul Gorj. dau glas sentimentelor de adincă satisfacție și 
mindrie patriotică pentru mărețele împliniri obținute de har
nicul și talentatul nostru popor in anii socialismului, îndeo
sebi in perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, de cind destinele partidului și 
țării sint conduse cu inegalabilă înțelepciune și cutezanță de 
dumneavoastră, cel mai de seamă fiu al națiunii noastre, pa
triot inflăcărat și militant neobosit pentru prosperitatea Româ
niei socialiste, pentru pace și largă colaborare intre toate po
poarele lumii.

în același timp, reafirmăm simțămintele de aleasă prețuire 
ale cetățenilor Gorjului față de tovarășa Elena Ceaușescu, care 
iși aduce o deosebită contribuție Ia elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului, la trans
punerea in viață a programelor de dezvoltare multilaterală a 
țării, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Sîntcm mindri să subliniem și de această dată că, impreu- 
nă cu tara întreagă, județul Gorj a cunoscut in eroica „Epocă 
Nicolae Ceaușescu" o amplă dezvoltare, devenind o zonă ener
getică cu marc pondere in economia națională, îndeosebi la 
producția de cărbune, energie electrică, țiței și gaze. Vă 
sintem recunoscători, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfățișarea nouă, înfloritoare, pe 
care o au localitățile în care trăim, județul in ansamblul său, 
pentru perspectivele deschise prin aplicarea prevederilor Le
gii privind îmbunătățirea administrativă a teritoriului țării, 
aprobată recent de Marea Adunare Națională.

Ne angajăm solemn să nu precupețim nici un efort pentru 
a adăuga noi valori materiale și spirituale marilor prefaceri 
ce au avut loc in județul nostru și in întreaga țară, să în
deplinim exemplar sarcinile de plan pe acest an și întregul 
cincinal.

BIHOR
Peste 85 000 de oameni ai 

muncii au luat parte la aduna
rea populară desfășurată în Pia
ța Transilvaniei din municipiul 
Oradea. Au luat cuvintul tova
rășii Gheorghe Groza, prim- 
secretar al Comitetului Munici
pal Oradea at' P.C.R., Dumitru 
Blaga. secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea 
„înfrățirea", Gheorghina Dan- 
ciu, președintele Consiliului Ju
dețean al Sindicatelor Bihor, 
Mathe Iosif, directorul între
prinderii Chimice „Sinteza", 
Domnica Ignat, președinta Co
mitetului Municipal al Femeilor, 
Ioan Pop, președintele Coopera
tivei Agricole de Producție 
Sintandrei, Leontin Țirlea, se

cretarul comitetului U.T.C. de

Cuvintul tovarășului 
Ion Anastasiu

Comuniștii. întregul nostru 
popor au trăit in aceste zile 
evenimente politice deosebite, 
care au reliefat victoriile isto
rice ale poporului român în 
construcția socialistă. îndeosebi 
in perioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului.

Mindri de aceste împliniri, 
aducem un călduros si res
pectuos omagiu ilustrului con
ducător al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru contribuția hotăritoare 
adusă la elaborarea și înfăptui
rea planurilor . și programelor 
de dezvoltare economică si so
cială a tării, pentru devota
mentul cu care slujește intere
sele supreme ale poporului.

Ne îndreptăm, de asemenea, 
gindurile. încărcate de stimă 
și admirație, spre tovarășa 
Elena Ceaușescu. pentru re
marcabila contribuție pe care 
o aduce la dezvoltarea și în
florirea Româniși, la promova
rea vocației, științifice și teh
nice a poporului nostru.

Referindu-se. in continuare. 
Ia prefacerile înnoitoare din 
ultimele decenii in această zonă 
a țării, vorbitorul a subliniat 
că județul Gorj a cunoscut o 
puternică dezvoltare ; au fost 
puse in valoare importantele 
rezerve de cărbune, s-au am
plasat mari termocentrale, s-a 
dezvoltat o puternică industrie 
constructoare de mașini, chimi
că, a materialelor de construc
ții. ușoară și alimentară. O 
realizare importantă o consti
tuie chipul nou și înfloritor 
al așezărilor. S-au dezvoltat, de 
asemenea, știința, invățămintul 
și cultura. A crescut, totodată, 
nivelul de trai material si 
spiritual al celor ce muncesc.

Toate aceste importante îm
pliniri. a subliniat vorbitorul, 
demonstrează justețea politicii 
partidului și statului nostru, 
care au propulsat România ne 
noi trepte de civilizație si pro- 
rres. Lichidarea datoriei ex
terne pune în lumină capacita
tea economiei românești, a 
poporului nostru de a soluționa 
corespunzător toate problemele 
ce privesc realizarea prin for
țe proprii a dezvoltării multila
terale a țării. Acest fapt, este 
ilustrat in cel mai convin
gător mod și de adoptarea, 
la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a legii ca 
în viitor să nu mai apelăm 
la credite străine.

Dînd glas satisfacției depline 
pentru aceste înfăptuiri revo
luționare. pentru toate preface
rile înnoitoare ce au avut loc 
în România, comuniștii, cei
lalți cetățeni ai județului nos
tru își exprimă atașamentul 
profund față de ideile, tezele 
și orientările de o deosebită 
valoare teoretică si practică 
cuprinse In cuvintarea secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ,1a 
Plenara Comitetului Central 
din 12—14 aprilie 1989. și'jse an
gajează să facă totul pentru 
sporirea contribuției județului 
Gorj la dezvoltarea multilate
rală a României socialiste.

la Complexul Feroviar Oradea, 
Andrei Sorcoiu, prim-secretar 
al Comitetului Județean Bihor 
al P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Groza

După ce a adus un călduros 
și respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru activi
tatea neobosită dedicată progre
sului neîntrerupt al patriei, 
vorbitorul a spus : în numele 
participanților la marea aduna
re populară, ne exprimăm de
plina adeziune față de politica 

promovată cu consecvență re
voluționară și clarviziune știin
țifică de partidul și statul nos
tru, de secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
profunda mindrie patriotică 
față de succesele remarcabile 
obținute în dezvoltarea econo- 
mico-socială a României, in 
rindul cărora dobîndește o im
portanță istorică rambursarea 
completă a datoriei externe a 
țării, încununare a eforturilor 
creatoare ale poporului român.

în aceste momente de intensă 
vibrație patriotică avem ferma 
convingere că in vasta operă 
constructivă de edificare a civi
lizației socialiste și comuniste 
în patria . noastră, singura și 
adevărata măsură a angajării 
noastre comuniste, revoluționa
re o dă înfăptuirea exemplară 
a programelor de dezvoltare a 
patriei. Acum, in preajma apro
piatei sărbători de la 1 Mai, ne 
angajăm cu toată răspunderea 
pentru a îndeplini integral sar
cinile de plan, pentru a ocupa 
un loc fruntaș in întrecerea 
socialistă. Cu toții ne facem 
o inaltă datorie de conștiință 
din a intîmpina marile eveni
mente politice ale acestui an cu 
cele mai bune rezultate in toate 
domeniile, așa cum ne Îndeam
nă secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul tovarășului 
Dumitru Blaga

Exprimăm cele mai alese sen
timente de admirație, de inaltă 
stimă și recunoștință față de 
conducătorul iubit al partidului 
și poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care in pe
rioada de la Congresul al IX- 
lea a efectuat șapte vizite de 
lucru in intreprinderea noastră, 
fiecare dintre ele constituin- 
du-se in minunate prilejuri de 
analiză, de soluționare practică 
a problemelor, de descoperire și 
valorificare a tuturor posibilită
ților de creștere economică și 
dezvoltare. îndeplinind cu con
secvență prețioasele indicații și 
orientări, oamenii muncii de ia 
întreprinderea „înfrățirea" au 
dat. in ultimii 24 de ani, econo
miei naționald și Ia export, 
zeci de mii de mașini-urielte de 
complexitate și nivel tehnic ri
dicate. în pfezent Sfnterti 'an
gajați pentru transpunerea in 
practică a sarcinilor încredința
te de secretarul general al 
partidului in vederea înnoirii șl 
modernizării producției, dina
mizării exportului, promovării 
ferme a progresului tehnic, va
lorificării la maximum a re
surselor materiale și umane de 
care dispunem.

Doresc să exprim profunda 
recunoștință și aleasa gratitu
dine ale constructorilor de ma- 
șini-unelte bihoreni față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
pentru grandioasa activitate ce 
o consacră edificării noii socie
tăți în România și să le urăm, 
din adâncul inimilor noastre, 
multă sănătate și putere de 
muncă, ani mulți și fericiți, 
spre binele și prosperitatea na
țiunii române, spre triumful pă
cii și progresului în întreaga 
lume.

Cuvintul tovarășei 
Gheorghina Danciu
Vă rog să-mi Îngăduiți să 

exprim, la adunarea noastră 
populară, mîndria patriotică și 
profunda satisfacție cu care cei 
peste 220 mii oameni ai mun
cii, membri de sindicat, din ju
dețul Bihor au luat cunoștință 
de faptul că la sfirșitul lunii 
martie a fost lichidată datoria 
externă, realizare care ilustrea
ză justețea politicii partidului 
nostru, forța și capacitatea eco
nomiei naționale, asigurind de
plina independență economică 
și politică a țării noastre.

Puternic mobilizați de orien
tările și indicațiile secretarului 
general al partidului, cuprinse 
in Tezele din aprilie, în Expu
nerea din noiembrie și în recen
ta cuvîntare la Plenara C.C. al 
P.C.R., am acționat și acționăm 
cu fermitate pentru a ne situa 
la înălțimea sarcinilor de mare 
răspundere pe care secre
tarul general al partidului 
le-a încredințat sindicatelor în 
autoconducerea muncitoreasca, 
in întreaga viată economico- 
socială a tării.

Vă rog să-ml permiteți să 
folosesc și acest prilej pen
tru a adresa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. expresia vie 
a gratitudinii sutelor de mii de 
oameni ai muncii, membri de 
sindicat, din județul nostru, 
pentru măsura luată privind 
majorarea tuturor retribuțiilor 
si pentru devansarea cu o lună 
a încheierii acestei deosebit de 
importante decizii sociale și 
politice.

Cuvintul tovarășului 
Mathe losif

în contextul puternicelor 
transformări Înnoitoare din mu
nicipiul Oradea si județul Bihor, 
si întreprinderea „Sinteza" a 
cunoscut o dezvoltare impetu
oasă. De fapt ea s-a clădit din 
temelii, alcătuind astăzi o pu
ternică platformă a chimiei ro
mânești, in care muncesc și 
creează. în frăție si prietenie, 
muncitori si specialiști, in care 
se realizează produse de înalt

La adunarea populară din Oradea

nivel tehnic si calitativ nece
sare economiei noastre națio
nale si destinate exportului.

Aducind un profund și 
respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceausescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru marile 
realizări ale României socialiste, 
vorbitorul a spus : Actul istoric 
-~ lichidarea integrală a dato
riei externe — are profunde 
semnificații politice si econo
mice si reflectă cit se poate de 
elocvent realismul politicii în a 
cărei înfăptuire sintem oe de
plin angajați cu exigentă si răs
pundere muncitorească, nunind 
în evidentă forța societății noas
tre socialiste, capacitatea po
porului de a-si făuri propriul 
destin. In pace, liniște si inde
pendentă. Acest act este, tot
odată. o ilustrare strălucită a 
puterii de care disptțnem pen
tru a ne dezvolta necontenit si 
multilateral tara prin muncă si 
dăruire, prin înalt patriotism.

Cuvintul tovarășei 
Domnica Ignat

Adresăm omagiul nostru fier
binte. aleasa Prețuire si pro
funda stimă secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru re
marcabila gindire creatoare sl 
spiritul novator cuprinse in 
opera de inestimabilă valoare 
teoretică si practică privind 
aplicarea’ socialismului științific 
la condițiile tării noastre, pen
tru fermitatea si consecventa cu 
care ne conduce in vastul proces 
de construire a socialismului si 
comunismului.

Aducem, totodată, un fierbinte 
omagiu mult iubitei si stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului și 
statului nostru, care îsi dedică 
cu neasemuită dăruire revolu
ționară întreaga sa activitate 
elaborării si înfăptuirii politicii 
de dezvoltare si înflorire fără 
precedent a tării, a stiintei. in- 
vățămîntului si culturii.

Ne exprimăm hotărîrea de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea sarcinilor econo
mice Si social-gospodăresti din 
acest an si ne întregul cincinal, 
întîmpinind astfel cu realizări 
remarcabile evenimentele poli
tice si istorice din acest an — 
marea sărbătoare de la 23 Au
gust si Congresul al XIV-lea 
al partidului.

Cuvintul tovarășului 
loan Pop

Am luat cunoștință cu o deo
sebită satisfacție de adoptarea 
Legii cu privire la anularea 
unor datorii ale cooperativelor 
agricole de producție si asocia
țiilor economice intercoopera- 
tiste. Această nouă măsură arată 
o dată in plus grija permanentă 
pe care o are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru asi
gurarea celor mai bune condiții 
in vederea înfăptuirii noii revo
luții agrare, pentru dezvoltarea 
puternică si modernizarea agri
culturii ca ramură de bază a 
economiei naționale. Firesc, răs
punsul nostru sint faptele de 
muncă. Doresc să raportez că. 
după încheierea lucrărilor de in- 
sămințări, toate culturile au ră
sărit bine Si uniform. Avem o 
vegetație bună, cu o densitate 
optimă de plante Ia toate cul
turile. Am declanșat lucrările 
de întreținere, la care participă, 
cu toată răspunderea. întreaga 
suflare a comunei. Dăm o mare 
atentie respectării întocmai a 
tehnologiilor stabilite, in asa fel 
Incit toate programele ce le 
avem să fie realizate în mod 
exemplar pentru a obține pro
ducții mai mari ca oină acum, 
creind astfel posibilitatea ca 
unitatea noastră să livreze can
tități sporite de produse la fon
dul de stat.

Asigurăm conducerea parti
dului. pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că toti coo
peratorii din Sintandrei. din în
tregul județ vor munci cu 
și măi multă hotărîre pentru 
realizarea prevederilor progra
melor stabilite, răspunzînd ast

fel, prin producții superioare, 
grijii și ajutorului permanent 
pe care partidul și statul îl a- 
cordă agriculturii noastre socia
liste.

Cuvintul tovarășului 
Leontin Tîrlea

După ce a adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu un profund și 
respectuos omagiu pentru ma
rile înfăptuiri ale României so
cialiste. pentru grija părinteas
că față de tînâra generație, 
vorbitorul a spus : Asemenea 
întregului popor, și noi. tinerii 
din Complexul Feroviar Oradea, 
am luat cunoștință cu legitimă 
mindrie de faptul că la sfirși
tul lunii martie România și-a 
achitat integral datoria exter
nă. Aceasta constituie o victo
rie remarcabilă a poporului 
român, care asigură deplina 
independență economică și po
litică a tării. In același timp, 
ne exprimăm totala adeziune 
la hotărirea recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. și la legile a- 
doptate de forul suprem legis
lativ al țării privind anularea 
unor datorii ale cooperativelor 
agricole de producție și asocia
țiilor economice intercoopera- 
tiste. îmbunătățirea organizării 
administrative a teritoriului Re
publicii Socialiste România și 
cu privire la interzicerea cre
ditelor din străinătate.

Noi. tinerii, care sintem be
neficiarii direcți ai marilor în
făptuiri socialiste si continua
torii idealurilor și aspirațiilor 
ce au înnobilat lupta glorioșilor 
noștri Înaintași, ne angajăm să 
fim în primele rînduri ale celor 
ce își aduc contribuția la în
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Cuvintul tovarășului 
Andrei Sorcoiu

Asemenea întregii națiuni, a- 
ducem un vibrant omagiu se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Erou 
între eroii neamului, pilduitor 
exemplu de înflăcărat patriot 
și militant revoluționar pentru 
cauza bunăstării și fericirii po
porului român. proeminentă 
personalitate a lumii contem
porane. a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
luptător neobosit pentru pro

In încheierea adunării, porticipanții au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune :

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanțli la marea adunare populară din municipiul Ora

dea dau glas gindurilor și sentimentelor de stimă și aleasă 
recunoștință fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita și rodnica ac
tivitate pe care o desfășurați, cu neasemuită dăruire patrio
tică și abnegație revoluționară, in scopul înfloririi multilate
rale a tării, creșterii necontenite a bunăstării poporului, trium
fului socialismului, comunismului și păcii in lume, exprimin- 
du-și, in deplină unitate de gind și faptă revoluționară cu 
intregul popor, deplina adeziune Ia conținutul de idei, teze 
și orientări cuprinse in magistralele dumneavoastră cuvintări 
rostite la înaltele forumuri politice, ale democrației munci- 
torești-revoluționare, la grandioasa adunare populară din Ca
pitală.

Cu deosebit respect și inaltă considerație aducem un cald 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al parti
dului și statului nostru, strălucit om de știință, de largă re
cunoaștere internațională, pentru îndelungata și eroica sa ac
tivitate revoluționară, pentru contribuția de seamă la elabo
rarea și realizarea planurilor și programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, de continuă inflorire a științei, in- 
vățămintului și culturii românești.

tn continuare, in telegramă se subliniază : Constituie pen
tru noi un motiv de profundă satisfacție faptul că, in ritm 
cu țara. Bihorul a cunoscut in anii rodnici ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" cele mal impetuoase realizări în toate 
domeniile. însuflețiți de perspectivele viitorului comunist al 
patriei, participanții Ia adunarea populară se angajează să 
acționeze neabătut pentru înfăptuirea orientărilor și indica
țiilor date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate in județul nostru.

Exprimind încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, adeziunea noastră deplină la politica in
ternă și externă a partidului și statului nostru, vă asigurăm 
că bihorenii vor milita neabătut pentru a obține, in intim- 
pinarca marilor evenimente politice ale acestui an, cele mai 
bune rezultate in toate domeniile de activitate, sporind in 
acest fel contribuția Județului nostru la continua inflorire și 
prosperitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

■___________________________________ 7

movarea fermă a principiilor 
socialismului, pentru propă
șirea continuă și afirmarea tot 
mai puternică a României in
dependente. libere și demne, în 
rindul tuturor țărilor lumii. Ex
primăm, totodată, cele mai ale
se sentimente tovarășei 
Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului, 
strălucit om de știință, de lar
gă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția de seamă la 
elaborarea și realizarea planu
rilor și programelor de dezvol
tare economico-socială a pa
triei. de continuă înflorire a 
științei, invățămintului si cul
turii românești.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că lichidarea datoriei ex
terne este o realizare care ilus
trează justețea politicii parti
dului nostru, forța, capacitatea 
și vitalitatea economiei națio
nale. asigurind deplina inde
pendență economică și politică 
a țării.

în anii fertili ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", Bihorul a 
beneficiat de un volum de in
vestiții de peste 73 miliarde lei, 
jumătate fiind alocați indus
triei. Au fost înălțate poliva
lente platforme industriale la 
Oradea, Marghita, Orașul Dr. 
Petru Groza. Salonta, Beiuș, 
Aleșd. De asemenea, amenajă
rile hidroenergetice de pe Cri- 
șul Repede, noua centrală elec
trică de termoficare Oradea 
vorbesc convingător despre im
pulsul cunoscut de energetică. 
Totodată, zestrea edilitară a ju
dețului s-a imbogățit în ultimii 
24 de ani cu peste 88 009 lo
cuințe noi. Un progres neîntre
rupt au cunoscut, de aseme
nea, învătămintul, știința și 
cultura, turismul, ocrotirea să
nătății si comerțul, baza mate
rială a acestora, dind noi di
mensiuni vieții spirituale șl 
bunăstării locuitorilor acestor 
străbune plaiuri.

O deosebită importantă pre
zintă pentru intregul popor sta
bilirea de către plenara C.C. al 
P.C.R. a orientărilor privind 
dezvoltarea economico-socială a 
României in cel de-al 9-lea cin
cinal și in perspectivă pînă în 
anul 2000. iar in unele domenii 
pentru începutul celui de-al 
treilea mileniu. Sint obiective 
mărețe a căror înfăptuire 
neabătută impune creșterea ro
lului conducător al partidului 
in toate domeniile de activi
tate. perfecționarea întregii ac
tivități de conducere, sporirea 
eficientei muncii organizatorice 
și politico-educative in promo
varea spiritului revoluționar și 
întărirea răspunderii fiecărui 
om al muncii.
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MANIFESTĂRI VIBRANTE ALE ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PARTID, ' 
FATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE HOTĂRlRII DE A ACȚIONA 

IN STRlNSĂ UNITATE PENTRU PROGRESUL Șl INDEPENDENTA PATRIEI 
Telegrame adresate secretarului general al partidului

GALAȚI
Pest'e 70 000 de cetățeni au 

luat parte la adunarea popu
lară din municipiul Galați des
fășurată in piața din fața Cen
trului de creație și cultură so
cialistă ..Cintarea României" al 
sindicatelor. în cadrul adunării 
au luat cuvîntul tovarășii loan 
Caranghel, prim-secretar al 
Comitetului Municipal Galați al 
P.C.R., Victor Ștefan, secreta
rul comitetului de partid de la 
Șantierul Naval, Ion Crișan, 
președintele C.A.P. — Pechea, 
Nicolae Leu. președintele co
mitetului sindicatului de la 
Combinatul Siderurgic, Corne- 
lia-Elena Epure, președinta Co
mitetului Județean al O.D.U.S., 
Marin Costel. prim-secretar al 
Comitetului Județean Galați al 
U.T.C., Carol Dina, prim-secre
tar al Comitetului Județean Ga
lați al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
loan Caranghel

Recenta Plenară a Comitetu
lui Central al partidului se în
scrie in istoria noastră contem
porană ca un eveniment cardi
nal pentru destinele întregului 
popor. Sintem mîndri că in a- 
cest istoric moment al demni
tății, libertății și independen
tei noastre cel mai iubit 
fiu al națiunii, ctitorul Româ
niei moderne. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, a anunțat, 
de la inalta tribună a forumu
lui comuniștilor, plata integra
lă a datoriei externe a Româ
niei, remarcabila realizare a 
harnicului nostru popor, strîns 
unit în jurul “partidului, al ge
nialului său conducător.

Trăim și muncim intr-un 
oraș pe a cărui devenire 
și-a pus pecetea ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". rezultatele 
obținute in anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului 
fiind confirmări elocvente ale 
justeței și realismului tuturor 
opțiunilor strategice ale dezvol
tării noastre economico-sociale.

Vom acționa pentru transpu
nerea neabătută in viată a pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a municipiului 
nostru. pentru întîrnpinarea 
mărețelor evenimente politice 
din viața partidului și poporu
lui — a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si anti- 
imperialistă de la 23 August 
1944 și cel de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român — cu noi și remarcabile 
înfăptuiri.

Cuvîntul tovarășului 
Victor Ștefan

Asemenea întregului nostru 
popor și noi. constructorii de 
nave de la mila 80 a Dunării, 
am luat cunoștință cu legitimă 
mindrie de faptul că România 
a plătit complet “datoria exter
nă, remarcabilă victorie a po
porului român.

Ne sint încă vii în memorie 
momentele vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in luna septembrie 
1987. la Șantierul Naval din 
Galați. Acționind in spiritul 
sarcinilor și orientărilor formu
late de secretarul general al 
partidului. constructorii de 
nave gălățeni au reușit ca in 
1988 să realizeze noi tipuri de 
nave, intre care se impun a- 
tenției petrolierele de 35 000 
tdw și portconteinerele de 8 000 
tdw.

In numele puternicului deta
șament de constructori de nave 
gălățeni, asigurăm conducerea 
partidului nostru, pe secretarul 
său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că sintem 
hotărîți să nu precupețim nici 
un efort, să acționăm cu fermi
tate pentru înfăptuirea neabă
tută a programelor de perfec
ționare a organizării producției 
și de. modernizare a tehnologii
lor, care să ne permită crește
rea mai puternică a producti
vității muncii, a calității și efi
cienței in construcția de nave. 

Vom munci fără preget pen
tru a întîmpina cu remarcabile 
fapte de muncă ziua de 1 Mai 
și mărețele evenimente politice 
ale acestui an : aniversarea a 
45 de ani de la revoluția de e- 
liberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistâ 
din August 1944 și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

*
Cuvîntul tovarășului 

Ion Crișan
Marea adunare populară con

stituie și pentru noi, cei ce 
muncim pe ogoarele comunei 
Pechea și din celelalte unități 
agricole cooperatiste ale județu
lui Galați, un minunat prilej 
spre a ne exprima profunda 
noastră recunoștință față de glo
riosul nostru partid, față de se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot 
ce a făcut și face pentru bine
le țărănimii, al întregii țări, 
pentru anularea unor datorii 
ale cooperativelor asricole de 
producție și asociațiilor econo
mice intercooperatiste.

în continuare vorbitorul a 
spus : In aceste importante mo
mente patriotice, ne angajăm 
să muncim cu dăruire. în spi
rit revoluționar, pentru a tra
duce in viată sarcinile ce ne 
revin din cuvintarea la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R.. astfel 

incit să realizăm cele mai mari 
producții agricole din istoria 
unității noastre și a județului. 
Țărănimea cooperatistă, toți lu
crătorii ogoarelor din județul 
Galați aduc, totodată, cele mai 
vii mulțumiri mult stimatei to
varășe academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. pentru 
strălucita activitate consacrată 
dezvoltării științei, învățămin- 
tului și culturii, a cercetării a- 
gricole, domenii care au o con
tribuție de seamă și in județul 
nostru la dezvoltarea tuturor 
sectoarelor agriculturii, la creș
terea producției, la înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții a- 
grare.

în aceeași unitate de gindire 
și simțire cu întregul popor, 
trăim și noi momente de inăl- 
țătoare mindrie patriotică pen
tru victoria obținută prin lichi
darea datoriei externe, victorie 
care exprimă grăitor mari
le realizări obținute de po
porul nosțru in epoca de 
aur pe care, cu îndreptățită 
mindrie, o denumim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Leu

Cei 36 000 membri de sindicat 
din Combinatul Siderurgic Ga
lați au luat la cunoștință, prin 
glasul cel mai autorizat, al 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
marele nostru conducător, de 
istorica realizare — lichidarea 
completă, de către țara noastră, 
a datoriei externe.

Folosesc acest prilej pen
tru a adresa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușesou, întreaga 
gratitudine a oamenilor muncii, 
membri de sindicat, pentru mă
sura luată privind majorarea 
tuturor retribuțiilor și, recent, 
pentru devansarea cu o lună a 
acestei importante decizii socia
le și politice, avind ca funda
ment trainic proprietatea socia
listă a Întregului popor, forța 
de creație, angajarea și răs
punderea clasei noastre munci
toare, ale oamenilor muncii — 
proprietari, producători și bene
ficiari ai intregii avuții națio
nale.

In spiritul exigențelor formu
late de conducătorul partidului 
și statului nostru, al sarcinilor 
și mobilizatoarelor îndemnuri 
adresate cu prilejul vizi
tei de lucru in combina
tul nostru de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in 
luna septembrie 1987. sindica
tele din combinatul siderurgic 
gălățean vor milita pentru uni
rea și mai puternică a efortu
rilor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii pentru indepli- 
nirea ritmică și integrală a sar
cinilor de plan, a angajamente
lor asumate in întrecerea socia
listă pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Cuvîntul tovarășei 
Cornelia-Elena Epure

în numele membrilor Organi
zației Democrației și Unității 
Socialiste din județul Galați, 
aduc la această mare adu
nare populară prinosul re1 
cunoștinței noastre, împreună 
cu un vibrant omagiu, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ma
rele erou al României socialiste, 
ctitor de viață nouă, revoluțio
nar și patriot înflăcărat, pentru 
strălucitele victorii obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei.

în continuare vorbitoarea a 
spus : Lichidarea datoriei ex
terne, victorie de prestigiu a 
națiunii noastre, subliniază încă 
o dată forța și capacitatea po
porului român, superioritatea 
orinduirii noastre socialiste, ca
pabilă să obțină, chiar în con
dițiile agravării crizei econo
mice mondiale, prin munca în
tregului popor, succese remar
cabile in amplul proces de con
strucție a socialismului și co
munismului pe pămintul stră
bun, de ridicare a României pe 
noi culmi de civilizație și pro
gres.

In spiritul marilor exigențe 
ale timpului eroic pe care îl 
trăim, noi. membrii Organizației 
Democrației și Unității Socialis
te, ne angajăm in fața secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
fața întregului partid și popor, 
să ne sporim eforturile, să ne 
mobilizăm întregul potențial de 
muncă și gindire in vederea in- 
timpinării celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de elibera
re socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistâ, a celui 
de-al XIV-lea Congres al parti
dului cu noi și importante 
succese in înfăptuirea sarcinilor 
de plan din acest an și pe în
tregul cincinal.

Cuvîntul tovarășului 
Marin Costel

Tineretul gălățean a luat cu
noștință cu legitimă mindrie pa
triotică de faptul că țara noas
tră, prin munca neobosită și de
votată a întregului popor, strins 
unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a plă
tit integral datoria externă, de

venind astfel deplin indepen
denți din punct de vedere eco
nomic și politic.

Acum, în preajma zilei de 1 
Mai, cînd se vor împlini cinci 
decenii de la marea demonstra
ție patriotică, antifascistă și an
tirăzboinică de la 1 Mai 1939, in 
organizarea și desfășurarea că
reia un rol hotăritor l-au avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ne 
facem o înaltă datorie de inimă 
și conștiință de a ne angaja în 
fața partidului să slujim cu 
Întreaga ființă, cu puterea noas
tră de a gindi și a munci parti
dul, poporul, cauza socialismului.

Cuvintul tovarășului 
Carol Dina

Drumul de glorie si măreție 
pe care i-a parcurs po
porul român in ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". pe care cu 
îndreptățită mindrie patriotică 
o numim epocă a celor mai 
uriașe împliniri din existenta 
sa multimilenară. <si-a găsit o 
strălucită încununare in faptul 
că. la sfîrsitul lunii martie a 
acestui an. a fost lichidată da
toria externă — realizare care 
ilustrează justețea politicii 
partidului nostru, gindirea crea
toare a secretarului său gene
ral. forța, capacitatea si vitali
tatea economiei naționale, asi- 
gurind deplina independentă 
economică si politică a tării.

Vorbitorul a evidențiat in 
continuare importantele reali
zări obținute de poporul român 
în construcția socialistă. îndeo
sebi in perioada de după Con
gresul al IX-lea, care îsi gă
sește o vie ilustrare si in re
zultatele obținut^ in dezvolta
rea complexă, armonioasă a 
județului Galati — cea mai pu
ternică vatră a siderurgiei ro
mânești. ctitorie de seamă a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu".

Participanții la adunare au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, in care se spune :

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Tu aceste momente de puternică vibrație patriotică, ingădui- 

ți-ne ca, in numele tuturor locuitorilor municipiului și ju
dețului Galați, să vă aducem dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. omagiul 
nostru fierbinte și să vă mulțumim din «dineul inimii pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru țară, pentru po
porul român, pentru pilda minunată pe care o dați, luptind 
neabătut și neobosit, mobilizind intreaga energie a națiunii 
spre noi și măiețe împliniri in vasta operă de edificare a 
socialismului și comunismului. Aceleași calde mulțumiri le 
aducem tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit revoluționar pa
triot și savant de renume mondial, pentru laborioasa și im
portanta contribuție adusă la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru.

Aici, la Galați, ca pretutindeni in țara Carpaților și a Du
nării, ideile, tezele, conceptele și orientările dumneavoastră 
excepționale au prins viață, s-au materializat in impunătoare 
edificii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Sintem mindri că aparținem acestui timp, acestei generații 
care a reușit să aducă pentru prima dată României însem
nele independenței politice și economice depline, prin lichi
darea datoiiei externe ; sintem mindri că partidul și țara au 
in frunte un astfel de conducător, care a reușit să dea sens 
și conținut năzuințelor fierbinți ale întregii noastre națiuni.

Astăzi, în preajma zilei de 1 Mai, cind vom sărbători 50 
de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică din 1939, in organizarea și desfășurarea căreia 
dumneavoastră și tovarășa Elena Ceaușescu ați avut un rol 
determinant, vă rugăm să primiți cele mai alese sentimente 
de gratitudine, de inalt respect și profundă admirație, odată 
cu urarea de a ne conduce șl mai departe, ani multi și rodnici, 
pe drumul neabătut al construcției socialiste și comuniste.

Participanții la marea adunare populară din Galați se an
gajează solemn, in numele tuturor locuitorilor județului, să 
intimpine cu noi și semnificative fapte de muncă cea de-a 
45-a aniversare a istoricei zile de 23 August și Congresul al 
XIV-lea al partidului, exprimindu-și astfel adeziunea totală 
la politica internă și externă a partidului, îndeplinindu-și 
cu cinste sarcinile ce le revin in acest an și in intregul cin
cinal.

BACĂU
La adunarea populară desfă

șurată la Bacău, pe stadionul 
„23 August", au luat parte 
peste 72 000 oameni ai muncii. 
Au luat cuvîntul tovarășii Va- 
sile Săndulache, prim-secretar 
al Comitetului Municipal de 
Partid, Pachița Nemțeanu. se
cretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea de Postav 
„Proletarul", Gheorghe Burdu- 
cea. președintele comitetului
O. D.U.S. de la întreprinderea 
de Avioane, Costel Ceocea, 
prim-setretar al Comitetului 
Județean al U.T.C.. Nicolae 
Leuștean, președintele Coope
rativei Agricole de Producție 
clin comuna Nicolae Bălcescu, 
Vasile Gal. președintele comi
tetului sindicatului de la între
prinderea Mecanică. Elena 
Stan, președinta Comitetului 
Municipal al Femeilor. Gheor
ghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului Județean Bacău al
P. C.R.

Cuvintul tovarășului 
Vasile Săndulache
Oamenii muncii din muni

cipiul nostru, asemenea între
gului popor, au luat cunoștință 
cu profundă mindrie și adincă 
satisfacție de noua și strălucita 
victorie obținută de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, a secretarului său gene
ral — achitarea completă a 
datoriei externe —. realizare 
care demonstrează justețea po
liticii partidului și statului, 
forța economiei noastre națio
nale. deschizînd noi perspective 
înfăptuirii Programului parti
dului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
apre comunism.

Fată de anul 1965, producția 
industrială a județului a crescut 
de’ 16 pri. iar productivitatea 
muncii de 7,4 ori. Galatiul 
ocupă locul al treilea in pro
ducția industrială a tării, furni- 
zind 63 la sută din producția 
de fontă. 50 la sută din cea de 
oțel si peste 90 la sută din cea 
de țable si benzi. Totodată, pro
ducția globală agricolă s-a du
blat si s-a amenajat pentru iri
gații suprafața de 135 mii 
hectare.

Sint fapte pentru care comu
niștii. toti locuitorii județului 
Galati aduc, și cu prilejul 
acestei adunări populare, un 
înalt omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, inflăcăratul re
voluționar patriot. a cărui 
exemplară activitate multilate
rală este pusă in sluiba impli- 
nirii marilor comandamente is
torice ale făuririi, cu poporul 
si pentru popor, a socialismului 
Si comunismului pe pămintul 
străbun al patriei.

Aducem, totodată, un vibrant 
omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. eminent om politic 
si de stat, personalitate științi
fică de largă recunoaștere na
țională si internațională, care îsi 
dedică Întreaga activitate, cu 
abnegație revoluționară si inalt 
patriotism. înfăptuirii planurilor 
si programelor de dezvoltare 
economico-socială a tării, afir
mării stiintei. învătămîntului și 
culturii ca factori determinant! 
ai progresului multilateral al 
României.

De la această mare adunare 
populară exprimăm adeziunea 
noastră deplină la politica in
ternă si externă a partidului și 
statului nostru si ne angajăm 
solemn să muncim fără preget, 
cu înaltă responsabilitate patrio
tică. revoluționară, pentru a ob
ține. cu fiecare zi. noi si sem
nificative realizări, spre gloria 
tării si a poporului român.

De la tribuna acestei imari 
adunări populare exprimăm 
cele mai alese sentimente de 
înaltă stimă și profund respect 
ilustrului. nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru exemplara sa activitate 
pusă in slujba înfăptuirii celor 
mai scumpe aspirații ale po
porului nostru, triumfului glo
rioaselor idealuri de indepen
dență și libertate, de pace și 
progres ale întregii omeniri.

Aceleași sentimente de aleasă 
considerație le adresăm tova
rășei Elena Ceaușescu. pentru 
rodnica activitate politică, 
științifică și socială pusă in 
slujba înfăptuirii consecvente 
a politicii ‘ interne și externe a 
partidului și' statului nostru, 
dezvoltării și afirmării continue 
a științei. învățămîntului și 
culturii românești.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la realizările oamenilor 
muncii din municipiul Bacău, 
care. în perioada care a tre
cut din acest an, au realizat o 
producție-marfă suplimentară 
in valoare de 230 milioa
ne lei, subliniind : Aceste 
succese se constituie ca un 
nou omagiu adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ce s-a înfăptuit in patria noas- 
tră in anii construcției socialis
te, asigurindu-1 în același timp 
că vom acționa in spirit revo
luționar pentru a întimpina. cu 
noi și remarcabile realizări 
marile aniversări și evenimente 
politice ale acestui an.

Cuvintul tovarășei 
Pachița Nemțeanu
Sintem mindri și bucuroși că 

mărețele realizări obținute de 
poporul româp în anii con
strucției socialiste. îndeosebi in

La adunarea populară din Bacău

perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
au fost încununate recent de o 
nouă- victorie — plata completă 
a datoriei externe —. ce de
monstrează forța economiei 
noastre naționale, justețea po
liticii partidului si statului 
nostru.

în acest înălțător moment 
raportăm conducerii partidului 
că oamenii muncii de la între
prinderea de Postav ..Proleta
rul"^ au irtscris in cronica între
cerii socialiste' ho: fante de 
muncă. ' Colectivul unității 
noastre și-a depășit, in primul 
trimestru al anului, planul la 
prodticția-marfă cu 4.5 milioa
ne lei. iar cel la producția 
pentru export cu peste 1,2 mi
lioane lei; Ne angajăm să ac
ționăm, in continuare, cu abne
gație și răspundere patriotică 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planului pe 
acest ari si pe intregul cincinal.

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Burducea

Oamenii muncii de la între
prinderea de Avioane, alături 
de intregul nostru popor, tră
iesc astăzi sentimente de pro
fundă satisfacție și mindrie pa
triotică și aduc cel mai cald și 
respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Marile înfăptuiri dobindite de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, a secretarului său 
general — a spus vorbitorul —, 
iși găsesc reflectarea și in vic
toria recentă privind plata in
tegrală de către România a da
toriei externe. Această mare 
realizare constituie o mindrie 
a întregului nostru popor, care 
ne mobilizează și ne îndeam
nă să acționăm mai hotărit 
pentru Înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor economico-socia
le. a Programului partidului 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. Ne angajăm să muncim cu 
abnegație și spirit revoluționar 
pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce ne 
revin, întimpinind astfel cu 
bune rezultate marile eveni
mente politice din acest an.

Cuvintul tovarășului 
Costel Ceocea

Adresez, in numele uteciș- 
tilor, al întregului tineret 
din județul Bacău, cele mai 
vii mulțumiri și nemărginita 
noastră recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, pentru 
neobosita a-ctivitate revoluțio
nară desfășurată din cei mai ti
neri ani ai vieții, care, pentru 
noi, tinerii, reprezintă un stră
lucit exemplu de devotament 
față de cauza partidului și po
porului.

Aducem un inalt omagiu acti
vității desfășurate de tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru contri
buția de o deosebită însemnăta
te la înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării multilaterale a pa
triei, la înflorirea științei, invă- 
țămintului și culturii românești, 
pentru grija și îndrumarea 
acordate formării și afirmării 
tinerei generații.

Asemenea tuturor oamenilor 
muncii, tineretul băcăuan a luat 
cunoștință, cu legitimă mindrie 
patriotică, de faptul că țara 
noastră, prin munca neobosită 
și devotată a întregului po
por, strîns unit in jurul parti- 
diilui, al secretarului său gene
ral, a plătit integral datoria ex
ternă, expresie elocventă a for
ței și vitalității economiei na
ționale, a realismului strategiei 
partidului de făurire a socialis
mului cu poporul și pentru po

por. Crescuți și educați ia peri
oada de mărețe împliniri socia
liste deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului, noi, tine
rii, beneficiem astăzi de largi și 
reale drepturi la învățătură, la 
muncă și cultură, la actul deci
zional — și aceasta in condiții
le in care in multe țări dreptu
rile tinerilor sint simple dezide
rate. Ne angajăm in fața parti
dului, a secretarului său gene
ral să slujim cu intreaga fiin
ță. cu puterea, noastră de a 
gindi și munci partidul, po
porul,: cauza, socialismului, răs
punzând prin fapte grijii șț preo
cupării statornice față de tînă- 
ra generație.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Leuștean
Folosesc acest prilej pen

tru a adresa mult stima
tului tovarăș secretar general 
Nicolae Ceaușescu, in numele 
lucrătorilor de pe ogoarele ju
dețului Bacău, un inălțător și 
vibrant omagiu pentru eroica 
sa activitate revoluționară des
fășurată cu pilduitoare dăruire 
patriotică în slujba poporului.

Omagiem, totodată, activita
tea tovarășei Elena Ceaușescu, 
care iși aduce o contribuție de 
seamă la elaborarea și transpu
nerea in viață a mărețelor pro
grame de dezvoltare economico- 
socială a patriei, la progresul 
neîntrerupt al științei, invâță- 
mintului și culturii românești.

Legea privind anularea unor 
datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și asociațiilor 
economice intercooperatiste. a- 
vind la bază propunerile secre
tarului general al partidului, 
reprezintă un sprijin deosebit 
acordat unităților noastre de 
producție, dovedind încă o dată 
grija și preocuparea partidului 
și statului nostru, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii, in vederea 
obținerii, unor producții vege
tale și animaliere tot mai mari.

După ce s-a. referit pe larg la 
activitatea țăranilor cooperatori 
din comuna Nicolae Bălcescu, 
vorbitorul a spus : Asigurăm pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea noastră fermă de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru a realiza in acest an cea 
mai mare producție obținută 
pină acum in cooperativa 
noastră.

Cuvintul tovarășului 
Vasile Gal

După ce a mulțumit tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru sprijinul permanent pe care 
îl acordă județului Bacău, peh- 
tru neobosita activitate ce o 
desfășoară in vederea progre
sului necontenit al patriei, 
vorbitorul a spus :

Minunatele realizări obținute 
de poporul nostru in toate do
meniile construcției socialiste 
in cea mai fertilă epocă a sa 
pe care cu mindrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" 
și-au găsit o strălucită Încunu
nare in marea victorie obținu
tă recent prin lichidarea totală 
de către România a datoriei 
sale externe. Aceasta constituie 
un prilej de deosebită mindrie 
pentru clasa noastră muncitoa
re, pentru intregul popor, care 
ne stimulează și ne obligă să 
ne angajăm mai hotărit în În
făptuirea neabătută a planului 
pe anul în curs, pe întregul cin- 
cinal. Oamenii muncii de la în
treprinderea Mecanică vor face 
totul pentru a fi la înălțimea 
sprijinului de care beneficiem, 
muncind astfel incit prin fap
tele noastre să răspundem 
grijii cu care ne înconjoară 
conducerea partidului și statu
lui nostru.

Cuvintul tovarășei 
Elena Stan

Aceste zile ale unui aprilie 
luminos vor stărui in memoria 
noastră pentru bogăția și im
portanta evenimentelor petre
cute in viața poporului român, 
gravate cu litere de aur in ma
rea cronică a existenței noas
tre. Hotăririle și legile adop
tate la recenta Plenară a C,C. 
al P.C.R. și sesiunea Marii <A- 
dunări Naționale confirmă. încă 
o .dată, realismul „și pfofpnzi- 
mea politicii partidului nostru, 
ale orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a ela
borat și fundamentat strategia 
dezvoltării economico-sociale a 
patriei și a dat viață concep
tului de excepțională însemnă
tate al construcției socialismu
lui cu poporul și pentru popor.

După ce a evocat mărețele 
împliniri obținute de poporul 
nostru in perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al parti
dului, intre care și strălucita 
realizare privind plata comple
tă. a datoriei externe, vorbitoa
rea a spus : Femeile din Ba
cău se alătură, in gind și faptă, 
tuturor locuitorilor municipiu
lui, aducind cele mai calde 
mulțumiri partidului, iubitului 
și stimatului său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, pen
tru statutul de deplină egalita
te de care se bucură azi fe
meile din patria noastră, pen
tru grija statornică acordată 
întăririi familiei, ocrotirii ma
mei și copilului, formării și e- 
ducării tinerei generații pentru 
prezentul și viitorul luminos al 
patriei.

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Tănase
După ce a adus un cald oma

giu, cele mai alese sentimente 
de dragoste și stimă, prinosul 
de recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce au făcut și fac spre bi
nele și fericirea poporului ro
mân. vorbitorul a spus : Po
porul nostru se prezintă in anul 
in care aniversăm 45 de ani de 
la victoria revoluției de elibe

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

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mindri și profund recunoscători pentru tot ceea ce s-a reali

zat in patria noastră în anii construcției socialiste, vă rugăm 
să primiți, acum, in preajma sărbătorii muncii, cind ani
versăm 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, an
tifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, in organizarea 
căreia dumneavoastră și tovarășa Elena Ceaușescu ați avut 
un rol determinant, un vibrant omagiu împreună cu cele mai 
alese sentimente de gratitudine, de inalt respect pentru mun
ca și lupta dumneavoastră eroică, de aproape șase decenii, 
puse in slujba înfăptuirii celor mai scumpe aspirații ale po
porului nostru. »

Exprimăm, totodată, înalta prețuire și aleasa considerație 
față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, remarcabil 
om politic și savant de largă recunoaștere internațională, sub 
a cărei nemijlocită îndrumare știința românească a fost trans
formată intr-o puternică forță de producție, iar invățămin- 
tul și cultura parcurg un amplu proces de inflorire.

Ne facem o datorie de inimă și conștiință din a vă mul
țumi. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
deosebită și spiritul de înaltă răspundere comunistă, revolu
ționară cu care acționați permanent pentru progresul multi
lateral al țării, plata completă a datoriilor externe de către 
România constituind un rezultat strălucit al muncii poporu
lui nostru ce demonstrează cu putere forța economiei socia
liste românești și deschide perspective minunate pentru în
făptuirea Programului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Exprimind deplina adeziune Ia politica externă a partidu
lui și statului nostru, vă rugăm să primiți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, din partea tuturor locui
torilor acestor înfloritoare meleaguri moldave, cele mai fier
binți urări de sănătate și fericire, de nesecată putere de mun
că. ani mulți și luminoși in fruntea partidului și țării, pen
tru a conduce națiunea noastră pe noi culmi de progres, ci
vilizație și prosperitate, spre gloria și măreția harnicului nos
tru popor.

rare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistâ, anul 
in care va avea loc cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, 
cu minunate realizări, care de
monstrează, cu puterea de netă
găduit a faptelor, justețea po
liticii Partidului Comunist Ro
mân, de aplicare creatoare a le
gilor economice generale, a 
principiilor socialismului știin
țific la realitățile din România.

Asemenea tuturor zonelor 
țării., pa .yrpia,rg.,a. politicii ști
ințifice, a partidului, de repar- , 
tizare rațională a forțelor de . 

ftpțța^u.cilâ „în „profil teritorial, . 
județul Bh'cău 'a cunoscut; în !• 
anii socialismului, in mod deo
sebit după Congresul al IX-lea, 
profunde prefaceri înnoitoare. 
Producția globală industrială 
este, in prezent, de 5 ori mai 
mare față de anul 1965. Au fost 
construite, dezvoltate și moder
nizate noi platforme și unități 
industriale Ia Bacău, in muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. precum și in celelalte o- 
rașe și centre muncitorești ale 
județului. în agricultură, accen
tul a fost pus pe dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale. intro
ducerea unor tehnologii moder
ne de cultivare a pămintului și 
de creștere a animalelor, pe 
organizarea unor sectoare agri
cole cu un pronunțat caracter 
intensiv.

Ca rezultat nemijlocit al pu
ternicei dezvoltări economioe. 
s-a înregistrat o continuă- creș
tere a nivelului de trai și a ca
lității vieții în toate orașele și 
satele băcăuane. Mărturii in a- 
ceastâ direcție sint-cele aproa
pe 76 000 apartamente care âu 
fost construite după Congresul 
al IX-lea al partidului. Viața 
spirituală a cunoscut, la rîndul 
său, o puternică dezvoltare. S-a 
dezvoltat, de asemenea, baza 
materială pentru oarotirea să
nătății oamenilor muncii, pentru 
sport și turism.

Puternic stimulați de ei 
xemplara activitate a secre
tarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de mobili
zatoarele indemnuri adresate 
întregului partid și popor, de 
noul și remarcabilul succes do- 
bindit prin plata completă a 
datoriei externe a țării, ne an
gajăm să acționăm cu toată 
răspunderea pentru realizarea 
in cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe acest an 
și pe intregul cincinal.
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MANIFESTĂRI VIBRANTE ALE ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PARTID,
FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ALE HOTĂRÎRII DE A ACȚIONA 

IN STRlNSĂ UNITATE PENTRU PROGRESUL Șl INDEPENDENȚA PATRIEI
Telegrame adresate secretarului general al partidului

ALBA
La marea adunare populară 

desfășurată ne marele platou 
din Parcul Unirii din munici
piul Alba Iulia au luat parte 
peste 25 000 de oameni ai mun
cii. Au luat cuvintul tovarășii 
Damian Valentin Sicoe. secreta
rul comitetului de partid de la 
Combinatul Minier ai Cuprului 
Roșia Poieni. Elena Covaciu, 
directorul întreprinderii ..Por
țelanul" Alba Iulia. Petrică 
Neam tu. prim-secretar al Co
mitetului Municipal Alba Iulia 
al U.T.C.. Maria Suchov. pre
ședintele Cooperativei Agricole 
de Producție Galda de Jos, 
Mircea Popa, directorul între
prinderii Metalurgice Aiud. 
Ion Savu. prim-secretar al Co
mitetului Județean Alba al 
P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Damian Valentin 

Sicoe
împreună cu întregul nostru 

popor, si noi. oamenii muncii 
de la Combinatul Minier 
al Cuprului Ro$ia Poieni, 
ctitorie a grandioasei ..Epoci 
Nicolae Ceaușescu", ne expri
măm bucuria, via satisfacție 
pentru marile biruințe ale 
României socialiste. printre 
care si rambursarea completă a 
datoriei externe. Ne umple ini
mile de bucurie faptul că 
această măreață izbindă se dato- 
reste în întregime muncii eroice 
a poporului nostru, politicii În
țelepte promovate cu consec
ventă de partid, de secretarul 
său general, t o v a r ăș u 1 
Nicolae Ceausescu, de dezvol
tare în ritmuri Înalte a econo
miei. de creștere a avuției na
ționale. de consolidare continuă 
a proprietății socialiste — baza 
creșterii nivelului de trai al în
tregului popor.

în aceste momente, oamenii 
muncii din amfiteatrul cu
prului românesc dau ex
presie profundei prețuiri 
pentru deschiderile novatoare 
ale secretarului general al 
partidului, președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din a cărui inițiativă revoluțio
nară s-a înscris pe harta eco
nomică a țării noul Combinat 
Minier Roșia Poieni, care a tre
zit la o nouă viată întreaga 
tară a moților, zonă cu veche 
tradiție minerească. Acum mo
ții au aici largi posibilități de 
a se realiza profesional, de a-și 
făuri bunăstarea si fericirea, 
împlinindu-si visele de viată 
din ce în ce mai bună pentru 
care au luptat secole de-a 
rindul.

Puternic stimulați de lumino
sul exemplu de inaltă dăruire 
patriotică si revoluționară ofe
rit de genialul conducător al 
partidului si statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
colectivul de la Roșia _ Poieni 
este ferm hotărît să-si îndepli
nească în cele mai bune con
diții sarcinile ce-i revin pentru 
transnunerea neabătută in viată 
a politicii partidului și statului 
nostru. întimpinînd Congresul 
al XIV-lea al partidului si cea 
de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiim
perialistă cu noi si importante 
succese.

Cuvintul tovarășei 
Elena Covaciu

Cu adincă emoție iau cuvin
tul la această adunare popu
lară sore a exprima, in numele 
comuniștilor, al întregului co
lectiv al întreprinderii ..Porțe
lanul" din Alba Iulia. profunda 
noastră mindrie patriotică pen
tru strălucitele realizări ale 
României socialiste. printre 
care la loc de seamă se află 
și achitarea in Întregime a da
toriei externe, realizare de mare 
importantă a poporului nostru.

Dună ce a exprimat un căl
duros omagiu tovarășului 
Nicolae Ceausescu. tovarășei 
Elena Ceausescu, vorbitoarea 
a spus : întreprinderea noastră, 
care numără 19 ani de 
existentă, este una din nu
meroasele ctitorii ale ..Epocii 
Nicolae Ceausescu", o Ilustrare 
vie a preocupărilor statornice 
ale mult stimatului conducător 
al partidului si statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
dezvoltarea armonioasă a tutu
ror zonelor tării, ca temelie a 
ridicării nivelului de trai, ma
terial si spiritual, al poporului. 
Ne mindrim că volumul pro
ducției întreprinderii noastră a 
sporit an de an. că produsele 
pe care le fabricăm sint acum 
cunoscute si apreciate in 34 de 
țări ale lumii. Existind un cli
mat stimulativ, am reușit în 
actualul cincinal să Înnoim pro
ducția în proporție de 90 la 
sută. Munca noastră creatoare a 
găsit si găsește un teren fertil 
de afirmare, beneficiind de un 
program bazat pe Stiintă. pe 
progres tehnic. Astfel, ne pu
tem mindri că am fost distinși 
de trei ori cu înaltul titlu de 
..Erou al Muncii Socialiste", 
răsplată a efortului de gindire 
si muncă al întregului colectiv.

Doresc să exprim încă o dată 
întreaga noastră adeziune la 
întreaga politică a partidului si 
statului nostru, hotărirea noas- 

k ... ___________________  

tră nestrămutată de a acționa 
cu si mai multă exigentă si dă
ruire pentru înfăptuirea neabă
tută a tuturor sarcinilor econo
mice ne anul 1989. a obiective
lor actualului cincinal. Ne an- 
gaiăm să cinstim prin noi re
zultate de prestigiu importan
tele evenimente politice ale 
anului — a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială 
si națională, antifascistă si anti- 
imperialistă si Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Cuvintul tovarășului 
Petrică Neamțu

Uteciștii, toți tinerii municU. 
piului Alba Iulia. asemenea ti
nerilor din întreaga țară, ase
menea întregii suflări româ
nești. trăiesc astăzi din plin 
bucuria și mindria de a fi con
temporani cu epoca cea mai 
prodigioasă și mai bogată în 
realizări din existenta patriei, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Din minunatul buchet al iz- 
bînzilor obținute de poporul ro
mân în acești ani de nepieritoa
re glorie face parte și lichida
rea completă a datoriei externe 
a tării, expresie elocventă a 
forței și vitalității economiei 
românești, a uriașei capacități 
creatoare a națiunii noastre so
cialiste, liberă și independentă 
atit' politic, cit și economic.

Exprimînd un profund o- 
magiu. precum și adinca re
cunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru neobo
sita activitate dedicată propă
șirii socialiste a patriei, ferici
rii întregului nostru popor, vor
bitorul a spus :

Hotăriți să ducem mal de
parte flacăra luntei revoluțio
nare pe străvechiul pămint ro
mânesc. noi, tinerii, ne expri
măm si cu acest prilej adeziu
nea noastră deplină la politica 
internă si externă a partidului 
si statului nostru, al cărei 
neobosit promotor este mult 
iUbittil șî stimatul secretar ge
neral al Partidului. tovarășul 
Nicolae’ Ceaușescu.

Ne angajăm solemn ca. Strîns 
uniți în jurul partidului, să ac
ționăm cu răspundere comunis
tă sporită, să facem totul, 
neorocupețind nici un efort, 
pentru transpunerea neabătută 
în viață a programelor de dez
voltare economicn-socială a pa
triei. centru întîmninarea cu 
cele mai bune rezultate a ma
rilor evenimente ale anului, 
pentru înălțarea neabătută a 
patriei către orizonturile comu
nismului.

Cuvintul tovarășei 
Maria Suchov

Doresc să folosesc și acest 
prilej pentru a exprima. în nu
mele țăranilor cooperatori din 
Galda de Jos. cele mai calde 
sentimente de stimă și inaltă 
prețuire față de strălucitul con
ducător al partidului și statului 
nostru, ctitorul României so
cialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Alături de 
toți cetățenii țării, am primit 
cu deplină satisfacție patrioti
că marele succes pe care 41 re
prezintă lichidarea completă a 
datoriei externe a țării noastre.

Noi. cei care ne desfășurăm 
activitatea pe ogoare, avem un 
prilej în plus de satisfacție 
pentru grija permanentă mani
festată de secretarul general al 
partidului față de dezvoltarea 
agriculturii socialiste. Legea 
privind anularea unor datorii 
ale cooperativelor agricole de 
producție și asociațiilor econo
mice intercooperatiste. precum 
și măsurile de mărire a fondu
lui de cereale destinat retribui
rii in natură a cooperatorilor, 
adoptate din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. eviden
țiază încă o dată politica în
țeleaptă promovată cu deosebire 
după Congresul al iX-lea al 
partidului, de dezvoltare puter
nică a agriculturii, de consoli
dare economico-financiară a 
unităților agricole șt ridicare 
continuă a nivelului de trai al 
țărănimii cooperatiste. Ca ur
mare a creării unei puternice 
baze tehnico-materiale. folosirii 
intensive a fondului funciar, 
aplicării in practică a cuceriri
lor tehnico-stlintifice si tehno
logiilor moderne, producțiile 
agricole ale unității noastre au 
crescut an de an.

Obiectivele noii revoluții a- 
grare. sarcinile stabilite pen
tru actualul cincinal sint deose
bit de mobilizatoare. Coopera
torii și mecanizatorii din uni
tatea noastră, în frunte cu co
muniștii, sint ferm hotărîți să 
facă din anul 1989 anul cu cele 
mai mari producții agricole din 
istoria României, așa cum 
ne-a cerut secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In acest scop, am pus baze 
trainice recoltelor din acest an. 
insămințind la timp si de cali
tate culturile, atit cele de 
toamnă, cit și cele de primă
vară, iar in prezent lucrăm in
tens la prașilele din cîmp.

Faptele de muncă, a spus 
vorbitoarea, reflectă hotărirea 
noastră fermă de a infăp-^ 
tui neabătut indicațiile si 
orientările genialului ctitor 

de țară nouă. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. politica în
țeleaptă a partidului îndrepta
tă spre continua propășire so
cialistă a patriei.

Cuvintul tovarășului 
Mircea Popa

Vă rog să-mi permiteți 
ca în numele metalurgistilor 
aiudeni să exprim întreaga 
dragoste și recunoștință fată 
de gloriosul nostru partid 
comunist. față de secreta
rul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru 
strălucitele succese obținute de 
poporul român sub conducerea 
partidului, intre care se înscrie 
și lichidarea datoriei externe a 
tării.

Mîndri de mărețele împliniri 
ale celei mai fructuoase epoci 
din întreaga noastră istorie, 
legată trainic de gindirea și 
fapta cutezătoare ale ctitorului 
ei. aducem prinosul recunoș
tinței noastre, împreună cu un 
vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceausescu pentru în
treaga și strălucita activitate 
pusă in slujba intereselor fun
damentale ale poporului român. 
Ne reafirmăm, totodată, adeziu
nea fermă la politica partidului, 
a cărei iustete este ne deplin 
confirmată de viată, de realiză
rile epocale in dezvoltarea 
multilaterală a patriei. In spori
rea forței economice si avuției 
naționale. în creșterea perma
nentă a calității muncii si vieții 
întregului ponor, in întărirea 
independentei economice si po
litice a tării.

Anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al parti
dului. ani pe care cu mîn- 
dfie patriotică ii înmănun- 
chem in glorioasa „Epocă 
Nicolae Ceaușescu". reprezintă 
si pentru cei ce muncesc la 
întreprinderea Metalurgică din 
Aiud un timp al marilor îm
pliniri in muncă și viata oame
nilor de pe această modernă 
platformă industrială. în aceas
tă perioadă. întreprinderea 
noastră a beneficiat... de un vo
lum de investiții de aproape 
două miliarde , de le.i.. sporin- 
du-și continuu capacitatea de 
producție. devenind o puter
nică citadelă industrială.

Memorabilele vizite ale secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
unitatea noastră au constituit 
pentru noi. de fiecare dată, 
insufletitoare îndemnuri la 
perfectionarea muncii noastre. 
Făurim astăzi la întreprinderea 
Metalurgică Aiud produse de 
înaltă calitate și tehnicitate, 
mai bine de 80 la sută dintre 
acestea situindu-se la nivel 
mondial. Vom acționa cu ace
eași răspundere pentru reali
zarea tuturor prevederilor pla
nului pe acest an și pe între
gul cincinal. înfăptuind neabă
tut programele de moderniza
re. de introducere a progresu
lui tehnic, de ridicare a cali
tății produselor, aplicind întoc
mai mecanismul economico- 
financiar. principiile autocon- 
ducerii și autogestiunil munci
torești.

Cuvintul tovarășului 
Ion Savu

Această mare si .însuflețitoa- 
re adunare populară dă o vi
brantă expresie dragostei și re
cunoștinței pe care locuitorii 
acestor meleaguri le nutresc 
fală de eroicul nostru partid 
comunist. în frunte cu ilustrul 
fiu al națiunii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru suc
cesele remarcabile obținute de 
poporul român. între care se 
înscrie și lichidarea datoriei 
externe a tării. Această strălu

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

Mult Iubite șî stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Participanții Ia adunarea populară din municipiul Alba Tu

lia, însuflețiți de măreața victorie obținută de poporul nos
tru — lichidarea completă, Ia sfîrșitul lunii martie, a dato
riei externe a țârii — iși exprimă adeziunea deplină Ia po
litica partidului și statului nostru, mindria patriotică și sa
tisfacția că Ia marile victorii dobindite in construcția socia
listă in anii epocii de glorie inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului se alătură și această strălucită izbindă.

In acest moment istoric, cu profundă semnificație, oame
nii muncii de pe aceste meleaguri vă exprimă dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiu
nii, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, marele Erou 
între eroii neamului, ctitorul României socialiste moderne, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane, cei mai res
pectuos omagiu, întreaga gratitudine pentru întreaga dum
neavoastră activitate în fruntea partidului și statului în ve
derea progresului multilateral al patriei noastre, bunăstării 
$1 fericirii întregului popor, realizării păcii și destinderii in 
lume.

Cu aceeași aleasă stimă și profundă satisfacție dăm glas 
sentimentelor de adine respect și recunoștință față de tova
rășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului, om de știință de largă recu
noaștere Internațională, pentru întreaga sa contribuție la 
elaborarea si înfăptuirea politicii partidului, la dezvoltarea 
științei, a invățămintului și culturii noastre socialiste.

Oamenii muncii din județul nostru, la fel ca întregul po
por, profund recunoscători pentru mărețele înfăptuiri înre
gistrate și în județul Alba in anii de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", mobilizați de ideile, tezele și orientări
le cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvintare de la 
Plenara Comitetului Central al partidului din 12—14 aprilie, 
se angajează să acționeze cu hotărire revoluționară pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru a intimpina ziua de 1 Mai, a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al parti
dului cu rezultate deosebite în toate sectoarele, spre binele 
și prosperitatea patriei noastre — Republica Socialistă Româ
nia.

cită izbindă a poporului nostru 
se alătură mărețelor înfăptuiri 
revoluționare obținute în pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
perioadă a împlinirilor fără 
precedent in toate domen’ile. 
Reprezintă pentru întregul nos
tru popor un prilej de înaltă 
mindrie patriotică faptul că în 
această etapă istorică au cres
cut puternic producția indus
trială și producția agricolă ale 
țării.

în acești ani eroici, pe care 
istoria contemporană îi con
semnează sub denumirea de 
..Epoca Nicolae Ceaușescu". 
politica inteleaptă a partidului 
nostru, de repartizare si dez
voltare armonioasă a forțelor 
de producție in toate zonele 
țării. și-a dovedit pe deplin 
justețea și în județul Alba. 
Pentru dezvoltarea si moderni
zarea industriei, pentru ridi
carea nivelului calitativ al 
activității tuturor sectoarelor, 
pentru înflorirea orașelor și 
comunelor, județului Alba i-au 
fost repartizate fonduri de in
vestiții ce depășesc 53 miliar
de de lei. în această perioadă, 
producția industrială a județu
lui a crescut de 7 ori. iar fon
durile fixe de .7.5 ori. în pre
zent. întreaga producție indus
trială a anului 1965 se reali
zează in numai 45 de zile. De 
asemenea, producția agricolă a 
județului a crescut de 2.4 ori. 
iar anul trecut s-au obtinut 
cele mai mari recolte cunos
cute vreodată pe aceste melea
guri. în aceeași perioadă. în 
județ s-au creat 70 mii noi 
locuri de muncă, au fost edifi
cate și date în folosință peste 
40 de mii apartamente.

In această atmosferă Înălță
toare. de puternică si unanimă 
adeziune față de politica știin
țifică a partidului nostru, adu
cem un fierbinte omagiu secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
genial conducător și ctitor de 
tară nouă. Erou între eroii 
neamului, luptător dirz și 
neobosit pentru împlinirea as
pirațiilor de pace, viată liberă 
si demnă ale tuturor popoare
lor.

Aducem, de asemenea, un 
vibrant omagiu tovarășei Elena 

■ Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și’ statului, savant 
de largă recunoaștere interna
țională. pentru vasta activitate 
ce o consacră elaborării si 
realizării programelor de dez
voltare a patriei. înfloririi 
științei. învățămintului și cul
turii.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că. prin ampla mobilizare 
a oamenilor muncii, planul la 
productia-marfă în industrie a 
fost îndeplinit în primul tri
mestru al anului chiar cu o 
anumită depășire, iar compara
tiv cu aceeași perioadă a anu
lui trecut s-a realizat o pro
ducție cu 7,8 Ia sută mai mare.

Relevînd recunoștința pro
fundă cu care lucrătorii ogoa
relor din Alba au primit adop
tarea Legii privind anularea 
unor datorii ale cooperativelor 
agricole de producție si asocia
țiilor economice intercoooera- 
tiste. vorbitorul a arătat că oa
menii muncii din agricultura 
județului vor răspunde acestui 
prețios ajutor printr-o puter
nică mobilizare a forțelor pen
tru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare si modernizare a 
acestei ramuri de bază a eco
nomiei. pentru obținerea unor 
producții agricole superioare si 
rentabilizarea activității din 
fiecare unitate.

Ne angajăm în mod solemn, 
în numele tuturor locuitorilor 
județului, a spus vorbitorul, că 
vom acționa cu elan revoluțio
nar pentru a obține importante 
succese care să cinstească cea 
de-a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială 
și națională. antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIV-lea al partidului.

SATU
La grandioasa adunare popu

lară din municipiul Satu Mare 
au participat 70 000 de cetățeni. 
Cu acest prilej au luat cuvintul 
tovarășii Vasile Cădar. directo
rul întreprinderii de Utilaj Mi
nier. Eva Nagy, ingtner-șef la 
întreprinderea de Confecții 
..Mondiala". Nicolae Mateianu. 
directorul Liceului ..Mihai Emi- 
nescu". Rodica Trenea. pre
ședintele Cooperativei Agricole 
de Producție ..Someșul". Loan 
Tou. prim-secretar al Comitetu
lui Municipal Satu Mare al 
U.T.C.. Maria Bradea. nrim- 
secretar al Comitetului Județean 
Satu Mare al P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
Vasile Cădar

în numele puternicului co
lectiv al întreprinderii de 
Utilaj Minier Satu Mare, 
măreață ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". doresc să 
exprim înalta mindrie patriotică 
și satisfacția de a fi contempo
ranii unuia din momentele de 
profundă semnificație ale isto
riei noastre naționale, pe care 
îl reprezintă lichidarea datoriei 
externe a țării — realizare de 
prestigiu, care ilustrează In fața 
lumii întregi, cu o mare forță de 
convingere, justețea politicii 
partidului nostru, capacitatea și 
vitalitatea economiei naționale, 
asigurînd. pentru prima dată în 
istoria României, deplina inde
pendență economică și politică a 
patriei străbune. Acest strălucit 
rezultat al poporului nostru pune 
intr-o puternică lumină gindirea 
novatoare revoluționară a mult 
stimatului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
concepția teoretică și practică 
privind obiectivele dezvoltării 
multilaterale a țării în etapa ac
tuală. rolul hotărîtor al partidu
lui în perfecționarea organizării 
și conducerii societății româ
nești. a tuturor laturilor vieții 
economice și sociale, a demo
crației muncitorești-revoluționa- 
re. in ridicarea calității și efi
ciente! întregii activități. în ela
borarea și înfăptuirea politicii 
interne șl externe a statului 
nostru socialist.

Dezvoltarea economico-socială 
a județului Satu Mare — și. în 
acest context, a întreprinderii 
de utilaj minier — este legată 
de transpunerea în viată a poli
ticii științifice a partidului, de 
orientare statornică pentru ri
dicarea tuturor zonelor tării, de 
grija nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. ale căror vizite 
de lucru efectuate in unitatea 
noastră au constituit tot atîtea 
trepte decisive în conturarea 
structurii si profilului platfor
mei noastre industriale. Dtmă 
ce a raportat că. în spiritul în- 
flăcăratelor îndemnuri ale secre
tarului general al partidului, 
colectivul unității a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primul tri
mestru al anului in proporție de 
100 la sută la export și la pro
ducția marfă vîndută și încasa
tă. 103 ia su’ă la utilaj minier 
și 106 la sută la piesele de 
schimb, vorbitorul a exprimat 
angajamentul colectivului de 
oameni ai muncii de a înfăptui 
obiectivele stabilite prin progra
mele naționale prioritare în do
meniul minier.

Cuvintul tovarășei 
Eva Nagy

După ce a arătat că oamenii 
muncii de la ..Mondiala" au ur
mărit cu viu interes și cu depli
nă aprobare desfășurarea lucră
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. și 
ale sesiunii Marii Adunări Na
ționale și au primit cu deosebită 
satisfacție și mindrie patriotică 
vestea achitării datoriei externe, 
vorbitoarea a exprimat senti
mente de profundă recunoștință, 
de aleasă stimă și prețuire față 
de activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
un respectuos omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Harnicul nostru colectiv mun
citoresc — a spus în conti
nuare vorbitoarea — ono
rat de numeroasele vizite 
de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. acționează cu 
devotament și spirit revoluționar 
pentru transpunerea în fapte a 
tuturor indicațiilor șt sarcinilor 
trasate cu aceste prilejuri, pre- 
zentîndu-se astăzi cu realizări 
deosebite. Astfel, pe trimestrul I 
1989 au fost îndeplinite integral 
sarcinile de plan la fiecare in
dicator, dînd șl o producție su
plimentară peste plan în valoare 
de 20 milioane lei. In această 
perioadă, peste 95 Ia sută din 
producția realizată a fost desti
nată exportului, onorîndu-ne 
astfel toate contractele încheiate 
cu partenerii externi.

însuflețiți de strălucitul și 
eroicul exemplu de dăruire re
voluționară și muncă neobosită 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
pentru binele și prosperitatea 
întregului popor, colectivul nos
tru muncitoresc. împreună cu 
comuniștii, se angajează că vor 
acționa și în continuare, cu pa
siune revoluționară și responsa
bilitate comunistă, că nu vor

MARE
precupeți nici un efort pentru 
a-și îndeplini in mod exemplar 
obiectivele ce Ie revin în acest 
an și pe întregul cincinal, con
tribuind astfel la ridicarea pa
triei noastre pe treptele de lu
mină ale progresului și civiliza
ției socialiste și comuniste.

Noi. cei ce muncim la cunos
cuta întreprindere de Confecții 
..Mondiala", adresăm din adincu] 
inimilor noastre celui mai iubit 
fiu al națiunii, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
ReouNicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu ani multi cu sănătate 
și putere de muncă, pentru a 
ne călăuzi cu aceeași clarviziune 
țara și poporul pe drumul lu
minos al socialismului și comu
nismului.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Mateianu
Este un adevăr intrat în con

știința poporului român că 
toate victoriile obținute în a- 
ceastă perioadă sint nemijlocit 
legate de activitatea prodigioa
să. de rolul decisiv pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îl 
are în elaborarea și înfăptuirea 
într-o perspectivă novatoare a 
întregului proces de edificare a 
noii societăți. Exprimăm secreta
rului general al partidului 
profunda gratitudine pentru 
inestimabila contribuție, teoreti
că și practică, pentru orientarea 
nouă, revoluționară dată învă- 
tămintului românesc. pentru 
condițiile remarcabile pe care 
tineretul școlar le are astăzi la 
dispoziție. Exprimăm, totodată, 
cele mai calde mulțumiri, res
pectul profund și prețuirea deo
sebită a slujitorilor învățămîn- 
tului față de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru transformarea 
științei și învățămintului într-o 
puternică forță de producție, 
pentru înflorirea artei si cultu
rii românești. Asigurăm con
ducerea de partid și. de stat, pe 
iubitul și stimatul secretar ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu că întregul co
lectiv de cadre didactice și elevi 
vom munci cu pasiune și cute
zanță. ne vom pregăti temeinic, 
multilateral, pentru a fi gata 
oricînd să slujim cu devota
ment. pricepere și abnegație pa
tria. partidul și poporul, cauza 
socialismului și comunismului, a 
păcii și colaborării intre toate 
popoarele lumii.

Cuvintul tovarășei 
Rodica Trenea

După ce a exprimat, în 
numele cooperatorilor. un 
respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru tot ce 
a făcut și face pentru edificarea 
socialismului in țara noastră, 
pentru măreția și gloria poporu
lui român, vorbitoarea a subli
niat că marile transformări re
voluționare din tara noastră, do- 
bindirea de către România a 
deplinei independențe economice 
și politice prin achitarea com
pletă a datoriilor externe pun în 
evidentă. încă o dată, justețea 
politicii partidului, elaborată cu 
contribuția hotărâtoare a condu
cătorului partidului și statului 
nostru, de întărire continuă a 
proprietății socialiste de stat și 
cooperatiste, de dezvoltare echi
librată. in ritm accelerat, a tu
turor ramurilor economiei na
ționale.

Legea privind anularea unor 
datorii ale cooperativelor agri
cole de producție si asociațiilor 
economice intercooperatiste — 
a spus în continuare vorbitoa
rea — reliefează grija statorni
că a conducerii partidului si 
statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. fată de agri
cultură. pentru crearea tuturor 
condițiilor de înfăptuire a o- 
biectivelor noii revoluții agrare, 
în cadrul cărora rentabilizarea 
tuturor sectoarelor, desfășura
rea unei activități productive 
eficiente ocupă un Ioc prioritar. 
Constienti că toate aceste obiec
tive se pot materializa numai 
prin sporirea substanțială a 
producțiilor agricole vegetale si 
animaliere, mobilizați de in
dicațiile date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
ultimei vizite de lucru în jude
țul Satu Mare. în luna mai 1986, 
comuniștii, cooperatorii si me
canizatorii din unitatea noastră 
au acționat în direcția creșterii 
fertilității solului, exploată
rii raționale și intensive a 
nămîntului prin aplicarea celor 
mai moderne tehnologii, pentru 
creșterea ponderii zootehniei în 
cadrul producției globale a u- 
nitătii si rentabilizarea acestui 
sector. Pe baza muncii harnice 
a cooperatorilor noștri si a aju
torului primit. în ultimii cinci 
ani producția globală a coope
rativei noastre a sporit cu 7 
milioane lei. creștere ce are la 
bază triplarea. în aceeași pe
rioadă. a producției medii la 
grîu. dublarea producției la po
rumb si o importantă dezvol
tare a sectorului zootehnic. 
Răspunzînd măsurilor luate 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu privind anu

larea unor datorii ale coopera
tivelor agricole, vom munci mai 
bine pentru a obține producții 
superioare si o eficientă econo
mică tot mai ridicată în întrea
ga noastră activitate.

Cuvintul tovarășului 
loan Țou

Exprimind cele mai calde 
sentimente de stimă. înaltă pre
țuire si recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei 
Elena Ceausescu pentru minu
natele condiții de muncă și 
viată create afirmării oameni
lor muncii, a tineretului în toa
te sferele activității economico- 
sociale. vorbitorul a subliniat 
că este o mare mîndrie pen
tru întregul tineret de a trăi si 
munci în această epocă de 
profunde si ample împliniri re
voluționare. care vor rămîne 
gravate cu litere de aur în is
torie. ce poartă numele genialu
lui ctitor al României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceausescu.

Asemenea întregului nostru 
popor — a arătat vorbitorul 
în continuare — noi, tine
rii, am luat cunoștință cu 
mîndrie patriotică de fap
tul că, la sfîrșitul lunii mar
tie. România a plătit complet 
datoria externă — aceasta con
stituind o victorie remarcabilă 
a poporului român, o dovadă 
elocventă a forței economiei ro
mânești. care deschide largi 
perspective dezvoltării multi
laterale a patriei noastre.

Noi. tinerii acestor străvechi 
plaiuri românești, știm că sintem 
beneficiarii direcți ai tuturor 
mărețelor înfăptuiri ale națiunii 
noastre socialiste, că avem la 
înalta școală a muncii și dragos
tei pentru țară șansa unică de 
a ne afirma ca purtători ai celor 
mai minunate și înaintate virtuți 
ce definesc ființa noastră națio
nală. dar și răspunderea de a le 
continua și îmbogăți in desfășu
rarea procesului revoluționar 
spre comunism. Pornind de la 
rolul și locul pe care îl avem 
în sistemul democrației munci- 
torești-revoluționare. facem o 
supremă deviză de muncă și 
viață din emoționanta chemare 
care ne-a adresat-o conducăto
rul iubit al partidului și țării, 
de a fi prezenți întotdeauna, 
acolo unde este nevoie de noi. 
de a face totul pentru progresul 
patriei. In acest cadru, vom 
organiza temeinic întrecerea în 
rindul tineretului din industrie, 
de pe șantiere din agricultură, 
din unităti școlare, muncind cu 
abnegație si spirit revoluționar 
pentru a intimpina cu noi si 
remarcabile realizări marile e- 
venimente din acest an din 
viata partidului si poporului 
nostru. Pentru noi. nu este un 
tel mai nobil decît acela de a 
contribui cu toată energia la 
înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de partid.

Cuvintul tovarășei 
Maria Bradea

Asemenea întregului popor, si 
noi. sătmărenii, trăim cu inten
sitate sentimentul certitudinii 
că documentele, hotărîrile st 
legile adoptate recent se în
scriu ca un nou moment de re
ferință în existenta multimile
nară a poporului român, prin 
bilanțul realizărilor economico- 
sociale fără precedent, dobin
dite în anii socialismului, prin 
perspectivele insufletitoare des
chise dezvoltării in continuare 
a României pe calea socialis
mului si comunismului. Oame
nii muncii, locuitorii înfloritoa
relor plaiuri sătmărene expri
mă mîndrla pentru istorica rea
lizare privind plata completă a 
datoriei externe a tării, care 
reprezintă un rezultat strălucit 
al muncii poporului nostru, de

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

Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Intr-o deplină unitate de cuget si voință, dăm glas senti

mentelor de vie satisfacție și mindrie patriotică generate de 
nțarile victorii dobindite in construcția socialistă. în întărirea 
independentei și suveranității tării, de hotăririle si legile a- 
doptate de plenara Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și sesiunea Marii Adunări Naționale.

Cu insufletitoare bucurie, toti locuitorii din înfloritorul 
nostru județ iși exprimă satisfacția fată de noua și măreața 
realizare din glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu" — lichida
rea completă a datoriei externe —, fapt ce ilustrează cu 
strălucire forța economiei noastre naționale, capacitatea crea
toare a poporului de a asigura consolidarea independentei e- 
conomice și politice a României.

în acest moment de seamă, permiteti-ne. mult iubite si 
stimate tovarășe secretar general al partidului, erou al 
neamului și al păcii, să vă aducem un fierbinte și vibrant 
omagiu pentru contribuția dumneavoastră strălucită, deter
minantă, Ia elaborarea și fundamentarea politicii interne si 
externe a partidului și statului, pe care poporul, mindru de 
a vă avea mereu conducător al destinelor națiunii noastre 
socialiste, o înfăptuiește cu necurmată voință.

Aducem, totodată, un ales omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și statului, personalitate de 
seamă a vieții științifice internaționale, pentru contribuția 
deosebită la elaborarea și înfăptuirea planurilor si programe
lor de dezvoltare economico-socială a României, Ia înflori
rea științei. învățămintului și culturii noastre socialiste.

Vă încredințăm că oamenii muncii din județul Satu Mare, 
stringindu-și și mai puternic rindurile in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe deplin constienti de însemnătatea 
deosebită a hotăririlor adoptate recent, vor munci cu abne
gație revoluționară pentru a îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile ce Ie revin în acest an si pe întregul cin
cinal, programele de modernizare și dezvoltare a tuturor 
localităților patriei, de creștere necontenită a bunăstării în
tregului nostru popor, de înaintare fermă, accelerată a 
României pe noi trepte ale civilizației socialiste și comuniste.

monstrează forța economiei so
cialiste românești, energia crea
toare si voința noastră ne
curmată de a asigura deplina 
independentă si suveranitate a 
României, de a edifica neabătut 
societatea socialistă si comunis
tă pe nămîntul scumpei noastre 
patrii.

In numele comuniștilor. aj 
tuturor oamenilor muncii din 
municipiul si iudetul Satu 
Mare, aducem cel mai înălțător 
si fierbinte omagiu partidului 
nostru glorios, eroicului său 
secretar general. tovarășul 
Nicolae Ceausescu. pilduitor 
exemplu de înflăcărat patriot 
si militant revoluționar pentru 
cauza bunăstării si fericirii po
norului român. Aducem, totoda
tă. cel mai cald si respectuos 
omagiu tovarășei Elena 
Ceausescu pentru contribuția 
sa remarcabilă la elaborarea 
si înfăptuirea politicii interne 
si externe, la înflorirea stiintei. 
învățămintului și culturii ro
mânești.

In continuare, vorbitoarea a 
arătat că în anii construcției 
socialiste tara noastră a stră
bătut mai multe etape de dez
voltare. transformindu-se din- 
tr-o tară slab dezvoltată, pre
dominant agricolă, intr-o tară 
industrial-agrară. Pe temeiul 
politicii profund științifice, re
voluționare. conforme cu inte
resele si aspirațiile întregului 
ponor, iudetul Satu Mare a be
neficiat. în perioada de după 
1965. de investiții în valoare de 
peste 32 miliarde Iei. care au 
condus la creșterea producției 
industriale de 10 ori. schimbîn- 
du-se profund întreaga structu
ră a economiei si forței de 
muncă. $i agricultura județului 
a cunoscut o puternică creștere 
a producției pe baza aplică
rii unui vast program de inves
tiții. de 11 miliarde lei. desti
nate îndeosebi lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, creîndu-se 
astfel condiții ca în anul ce a 
trecut iudetul să obțină cele 
mai mari producții de cereale 
de pină acum. Economia mu
nicipiului si județului asigură 
aproape 200 000 locuri de mun
că. din care 125 000 personal 
muncitor. In această perioadă 
s-au construit peste 35 000 a- 
partamente de sfat, peste 20 000 
de case noi. în orașe si comune, 
au fost date în folosință 1 820 
paturi de asistență medicală. 470 
săli de clasă. 6 000 de locuri în 
crese si grădinițe, la care se a- 
daugă importante edificii edili
tare și social-culturale.

Numeroasele vizite efectuate 
de conducătorul partidului si 
statului nostru in iudetul Satu 
Mare s-au constituit în tot ati- 
tea trepte de progres si dezvol
tare pentru economia județului. 
Numeroase întreprinderi din 
județ au fost înființate în anii 
..Epocii Nicolae Ceaușescu". iar 
altele au cunoscut o puternică 
dezvoltare si modernizare. Pen
tru toate aceste realizări, adre
săm cele mai vii si sincere 
mulțumiri Partidului Comunist 
Român, conducătorului de ex
cepție al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășei 
Elena Ceausescu.

Rezultatele pozitive obținute 
de oamenii muncii din industria 
județului, de țărănime, de inte
lectualitate. în perioada care a 
trecut din acest cincinal, vor 
putea fi amplificate în noul 
cadru oferit de măsurile stabili
te recent cu privire la îmbună
tățirea organizării administrative 
a teritoriului tării, la anularea 
unor datorii ale cooperativelor 
agricole de producție.

Toți oamenii muncii din mu
nicipiul si județul Satu Mare, 
strîns uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, vor 
acționa cu si mai muită dăruire 
patriotică si pasiune revoluțio
nară pentru înfăptuirea neabă
tută a tuturor sarcinilor econo
mice ce le revin în acest an si 
pe întregul cincinal.
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IN STRÎNSÂ UNITATE PENTRU PROGRESUL Șl INDEPENDENTA PATRIEI
Telegrame adresate secretarului general al partidului

SĂLAJ
în cadrul adunării populare 

din municipiul Zalău, județul 
Sălaj, la care au participat 
aproape 30 000 de locuitori, au 
luat cuvintul tovarășii loan 
Mureșan. prim-secretar al Co
mitetului Municipal de Partid, 
Alexandru Morar, secretarul 
comitetului de partid de la 
întreprinderea de Armături 
Industriale din Fontă și Oțel 
Zalău, Leontin Babtan. prim- 
secretar al Comitetului Muni
cipal al U.T.C.. Gavril Haiduc, 
președinte’e Cooperativei Agri
cole de Producție Crișeni. Au
rora Nicor'a. președinta Comi
tetului Municipal al Organiza
ției Democrației și Unității So
cialiste, Roxana Nilășiu. pio
nieră. comandant de unitate 
la Școala Generală nr. 1 Zalău, 
Maria Ștefan, prim-secretar al 
Comitetului Județean Sălaj al 
P.C.R.

Cuvintul tovarășului 
loan Mureșan

în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor Zalăului, 
doresc să exprim cele mai alese 
sentimente de stimă și pre
țuire față de strălucita activi
tate revoluționară pe care o 
desfășoară. în fruntea parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu ai națiunii noastre, 
patriot înflăcărat. personali
tate marcantă a lumii contem
porane.

Aducem și cu acest prilej un 
cald și vibrant omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului, om de 
știință de largă recunoaștere 
internațională, pentru contri
buția remarcabilă Ia elaborarea 
și infăptuirea politicii parti
dului și statului, la dezvoltarea 
științei, invățămîntului si cul
turii.

Este o datorie de conștiință 
să evidențiem. încă o dată, 
sub semnul celei mai pro
funde recunoștințe, că în
tre marile ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" se află și 
Zalăul. Este dovada grăitoare a 
justeței concepției privind re
partizarea echilibrată a forțe
lor de producție pe întreg 
cuprinsul țării. dezvoltarea 
armonioasă a tuturor zonelor 
patriei.

între noile și mărețele reali
zări din anii construcției socia
liste se înscrie și lichidarea 
totală de către România a da
toriei externe. Ne mindrim cu 

această înfăptuire, care atestă 
vigoarea economiei noastre 
naționale, puterea de mobiliza
re a întregului popor, capaci
tatea lui de a obține rezultate 
remarcabile in opera de edifi
care a socialismului. Asigurăm 
conducerea partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
că vom acționa cu toată ener
gia pentru infăptuirea neabătu
tă a planului și programelor 
de dezvoltare economico-socia- 
lă în profil teritorial.

Cuvintul tovarășului 
Alexandru Morar
întregul colectiv de oameni 

ai muncii de la întreprinderea 
de Armături Industriale din 
Fontă și Oțel Zalău aduce un 
cald și respectuos omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru vasta și strălucita sa 
activitate revoluționară dedi
cată cu exemplară dăruire fe
ricirii poporului, victoriei so
cialismului și comunismului in 
patria noastră, cauzei păcii, 
dezarmării și colaborării inter
naționale.

Exprimăm. de asemenea, 
sentimente de profundă stimă 
și prețuire față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, pentru 
contribuția inestimabilă adusă 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului 
nostru.

între remarcabilele înfăp
tuiri ale României în anii de 
după Congresul al IX-lea al 
partidului se înscrie și lichi
darea deplină a datoriei exter
ne. expresie a forței economiei 
românești, a puternicei sale 
industrii. Aceasta este, totoda
tă, rodul muncii clasei noastre 
muncitoare, a țărănimii și inte
lectualității, a întregului nostru 
popor, care, sub înțeleaptă con
ducere a secretarului genera! al 
partidului, a obținut realizări 
remarcabile in construcția so
cialistă.

Colectivul întreprinderii noas
tre se angajează să acționeze 
cu energie sporită pentru înde
plinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce-i revin, iar 
in cinstea zilei de 1 Mai. să 
depășească planul la producția 
fizică cu peste 1 600 tone oțel 
brut, cu 30 000 armături indus
triale din oțel, onorindu-si, 
totodată, exemplar contractele 
la export.

Cuvintul tovarășului 
Leontin Babtan

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele tinerilor din municipiul 
Zalău, să dau glas sentimentelor 
de nemărginită dragoste, adine 
respect și prețuire față de mare
le Erou între eroii neamului, 
ctitorul României socialiste mo
derne, personalitate de seamă 
a vieții politice internaționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
cărui activitate reprezintă pen
tru noi modelul la care ne ra
portăm in permanentă, cu hotă- 
rirea fermă de a contribui cu 
întreaga noastră capacitate și 
putere de muncă la dezvoltarea 
și înflorirea scumpei noastre 
patrii.

Aducem un înalt omagiu. îm
preună cu sentimentele noastre 
de aleasă recunoștință, tovarășei 
Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului, 
pentru contribuția adusă la în
florirea științei, invățămîntului 
și culturii noastre socialiste, 
pentru grija și îndrumarea per
manentă, de înaltă competență, 
acordată formării și afirmării ti
nerei generații.

Noi. toți tinerii României, trăim 
momente de vibrantă mîndrie 
patriotică, de profundă satisfac
ție pentru mărețele înfăptuiri 
din „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
între care se înscrie și lichida
rea datoriei externe. Această 
strălucită realizare confirmă 
justețea politicii partidului nos
tru. forța, capacitatea și vitali
tatea economiei naționale a 
României.

Ne angajăm să muncim. în 
continuare, cu abnegație revo
luționară, pentru înfăptuirea 
sarcinilor care ne revin din pla
nul de dezvoltare economico- 
socială a municipiului. întimpi- 
nînd cu rezultate de prestigiu 
împlinirea a cinci decenii de la 
marea demonstrație patriotică, 
antifascistă și antirăzboinică de 
la 1 Mai 1939. ca și sărbătoarea 
noastră națională de la 23 Au
gust și Congresul al XlV-lea al 
partidului.

Cuvintul tovarășului 
Gavril Haiduc

După ce a exprimat. în nu
mele membrilor Cooperativei A- 
gricole de Producție Crișeni, 
sincere și respectuoase mul

țumiri. întreaga recunoștință to
varășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu pentru 
tot ceea ce au făcut și fac spre 
binele și măreția României so
cialiste, vorbitorul a spus : As
tăzi, țara noastră este cu ade
vărat independentă din . punct 
de vedere economic și politic, 
ca urmare a lichidării totale a 
datoriei externe, realizare de 
importanță istorică pentru po
porul român.

Membrii cooperativei noastre 
de producție sînt. de asemenea, 
profund recunoscători pentru 
măsurile adoptate cu privire la 
anularea unor datorii ale coope
rativelor agricole de producție și 
asociațiilor economice intercoo- 
peratiste. văzînd în acestea o 
dovadă grăitoare a grijii perma
nente a conducerii partidului, 
personal a secretarului său ge
neral. pentru dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste și îm
bunătățirea necontenită a con
dițiilor de muncă și viață ale 
țărănimii, ale întregului popor. 
Toate acestea ne fac să ne sim
țim și mai puternic mobilizați, 
cu toate energiile, pentru a 
transpune în viață planurile și 
programele de ridicare a scum
pei noastre patrii pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Cuvintul tovarășei 
Aurora Nicora

în numele celor peste 11 000 
de membri ai Organizației De
mocrației și Unității Socialiste 
din municipiul Zalău, aducem 
omagiul nostru fierbinte, de 
aleasă recunoștință, secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija statornică ce ne-o poartă, 
pentru tot ceea ce a făcut și 
face spre binele țării, al între
gului popor.

Același cald omagiu îl aducem 
tovarășei Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și 
statului nostru, strălucit om de 
știință, pentru remarcabila sa 
contribuție la dezvoltarea și în
florirea științei și învățămîntu- 
lui în patria noastră.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Lichidarea pentru tot
deauna a datoriei externe în
cununează realizările unui po
por harnic, condus cu înțelep
ciune de partidul comuniștilor, 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat și 
cutezător revoluționar, strategul 
și arhitectul unei epoci numite 
cu adîncă recunoștință și legiti

mă mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Binefaceri
le acestei monumentale epoci 
le simțim și noi, oamenii mun
cii din Zalău, din întregul Să
laj, prin toate cite s-au reali
zat, cu noi și pentru noi, in 
acești ani de nouă istorie.

Ne angajăm că ne vom face 
pe deplin datoria la locurile 
noastre de muncă, acționînd 
ferm pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarci
nilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, intîmpinînd 
cu fapte de muncă remarcabile 
marea noastră sărbătoare na
țională de la 23 August și cel 
de-al XlV-lea Congres al parti
dului.

Cuvintul pionierei 
Roxana Nilășiu

Noi, pionierii, aducem. îm
preună cu toți locuitorii Zalău
lui și ai județului Sălaj, _ cele 
mai vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru mo
dul strălucit in care conduce 
destinele țării, pentru grija 
permanentă pe care o acordă 
formării și afirmării tinerei ge
nerații.

Exprimăm și cu acest prilej 
cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire față de tova
rășa Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statu
lui nostru, eminent om de știin
ță, de largă recunoaștere inter
națională, pentru deosebita 
contribuție adusă la dezvolta
rea științei, invățămîntului și 
culturii românești, pentru dra
gostea părintească cu care îi 
înconjoară pe toți copiii patriei.

Asemenea întregului nostru 
popor,' am luat cunoștință cu 
deosebită bucurie și mîndrie 
patriotică de faptul că, la sfîr- 
șitul lunii martie. România a 
lichidat complet datoria exter
nă. Aceasta constituie o victorie 
remarcabilă a poporului român, 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, 
în frunte cu ilustrul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o dovadă a 
forței economiei românești, care 
deschide largi perspective de 
dezvoltare multilaterală a țării.

în aceste clipe înălțătoare, 
cînd sărbătorim 40 de ani de la 
crearea Organizației Pionierilor, 
gindul nostru, al tuturor copii
lor Sălajului, se îndreaptă plin 
de recunoștință către secretarul 
general al partidului, președin

tele Republicii, angajindu-ne să 
punem întreaga noastră putere 
de muncă in slujba înfloririi 
necontenite a scumpei noastre 
patrii, să ne aducem contribuția 
la ridicarea ei pe cele mai înal
te culmi ale civilizației și pro
gresului.

Cuvintul tovarășei 
Maria Ștefan

Reuniți in această mare si 
entuziastă adunare populară, ne 
facem o datorie de inimă si 
conștiință, in numele tuturor 
locuitorilor Sălajului, din a 
omagia, cu simțăminte de alea
să dragoste și adîncă recu
noștință, pe Eroul a cărui stră
lucită activitate revoluționa
ră reprezintă geneza înălțării 
celor mai de seamă ctitorii din 
multimilenara istorie a po
porului român. înțeleptul con
ducător vizionar al partidului 
și al țării, cutezător militant 
comunist, personalitate de ex
cepție a lumii contemporane, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în aceste emoționante mo
mente dăm. de asemenea ex
presie gîndurilor și sentimente
lor de profundă considerație și 
înaltă stimă fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminent om 
politic, pentru contribuția de 
mare însemnătate la elaborarea 
și înfăptuirea strategiei de dez
voltare economico-socială im
petuoasă a patriei.

în impunătoarea operă de 
construcție socialistă româ
nească. ce înmănunchează gran
dioase edificii economico-socia- 
le, înfăptuiri ce au schimbat 
din temelii chipul patriei după 
Congresul al IX-lea al parti
dului. se înscrie încă o mare 
realizare : lichidarea completă 
a datoriei externe a tării. Este 
o realizare cu semnificație ex
cepțională nu numai în plan 
economic, dar și politic, nu nu
mai pentru prezentul socialist 
al patriei, ci și pentru viitorul 
ei comunist. Faptul că. pentru 
prima dată in zbuciumata, dar 
măreața sa istorie, tara noas
tră s-a eliberat total de povara 
oricărei datorii constituie o 
dovadă grăitoare a justeței po
liticii partidului nostru comu
nist. a forței economiei naționa
le. bazată pe continua întărire 
a proprietății socialiste, o do

vadă a hărniciei poporului 
român iubitor de pace și 
progres.

Dună ce a relevat pre
ocuparea permanentă a parti
dului. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a a- 
sigura repartizarea judicioasă, 
echilibrată a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării 
— strategie politică ce a con
dus la dezvoltarea armonioasă 
a tuturor zonelor patriei — 
vorbitoarea a subliniat : Să
lajul a cunoscut o puternică în
florire. renăscînd impetuos pe 
coordonatele civilizației socia
liste în anii luminoși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". în această 
perioadă de 24 de ani. pe sea
ma investițiilor, ce se ridică la 
peste 30 miliarde lei. s-au 
clădit puternice si moderne 
platforme industriale dotate cu 
tehnică avansată. Producția in
dustrială a crescut de 24.5 ori. 
astăzi, în mai puțin de 7 zile, 
realizindu-se valoarea a tot 

Particfpanții la adunare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
tntr-o deplină unitate de gînd și simțire cu toți fiii pa

triei, ne exprimăm totala adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire față de dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit condu
cător al gloriosului nostru partid, înflăcărat patriot și mi
litant revoluționar, consecvent și neobosit luptător pentru pace 
și colaborate internațională, a cărui genială forță de acțiune 
și creație se identifică cu cele mai nobile idealuri ale parti
dului, cu aspirațiile de libertate, independență și progres ale 
întregului popor român.

Aducem un cald și vibrant omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate politică, savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție la 
înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea acce
lerată a științei, invățămîntului și culturii românești, la afir
marea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice in toa
te domeniile de activitate.

împreună cu întregul popor, noi. locuitorii municipiului 
Zalău și județului Sălaj, ne exprimăm nemărginita recunoș
tință, dragostea și respectul pe care vi le purtăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, pentru tot ce ați făcut și fa
ceți pentru prosperitatea acestor minunate plaiuri românești.

Comuniștii, toți oamenii muncii din Sălaj au luat cunoș
tință cu deosebită satisfacție de faptul că țara noastră a li
chidat în întregime datoria externă, rezultat strălucit al mun
cii întregului nostru popor, al puterii economiei noastre na
ționale, aceasta constituind un eveniment care deschide noi 
și minunate perspective înfăptuirii neabătute a Programului 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei spre comunism.

Mobilizați de exemplul dumneavoastră de revoluționar și 
patriot înflăcărat, vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că, sub conducerea organizației ju
dețene de partid, toți cei ce trăiesc și muncesc in municipiul 
Zalău și județul Sălaj vor acționa cu înaltă răspundere pen
tru infăptuirea exemplară a măsurilor adoptate la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., a planului și programelor de dez
voltare economico-socială în profil teritorial, pentru a intim- 
pina cu rezultate deosebite marile evenimente politice și ani
versări din viata țării.

ceea ce se producea în Sălaj 
in întregul an 1965. Au fost 
create peste 48 mii noi locuri 
de muncă, au fost construite 
peste 24 mii apartamente, mii 
de case noi. au fost asigurate 
minunate condiții de muncă și 
viată.

Iată de ce, noi. locuitorii 
județului Sălaj, dorim, si cu 
acest prilej, să aducem prinosul 
nostru de recunoștință, să mul
țumim din inimă, cu adine 
respect, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru aten
ția și grija ce le poartă sta
tornic destinului acestor locuri 
și să-i asigurăm că. urmînd 
neabătut strălucitul exemplu 
de viață și luptă revoluționară 
pe care ni-1 oferă, vom face 
totul pentru a ne aduce con
tribuția la dezvoltarea si în
florirea necontenită a scumpei 
noastre patrii. Republica So
cialistă România.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI

Publicăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, de construcții, transporturi, unități agricole, precum și din 
domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

în urma rezultatelor obținute pe primul trimestru care a trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuti 
in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii 
martie pe primele locuri s-au situat :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚĂ 

Locul I : întreprinderea Minieră 
Pinoasa, județul Gorj.

Locul II : întreprinderea Minie
ră Lupoaia, județul Gorj.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea Electro- 

centrale Arad.
Locul II : întreprinderea Elec- 

trocentrale Pitești.
Locul III : întreprinderea Elec- 

trocentrale Iași.
ÎN DOMENIUL 

PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea de Pro

duse Refractare „Răsăritul" Bra
șov.

Locul II : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca.
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI- 

UNELTE. MECANICA FINĂ, 
SCULE ȘI ECHIPAMENT 

SPECIAL
Locul I : întreprinderea de Ma- 

șini-Unelte Arad.
Locul II : întreprinderea „Opti

ca Română" București.
Locul III : întreprinderea de 

Echipament Hidraulic Rimnicu 
Vilcea.

ÎN DOMENIUL 
CHIMIEI ANORGANICE — 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

Locul I : Combinatul de îngră
șăminte Chimice Tirgu Mureș.

Locul II : Combinatul de Produ
se Sodice Ocna Mureș, județul 
Alba.

Locul III : Combinatul Chimic 
Rimnicu Vilcea.
ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 

SI HÎRTIEI
Locul I : întreprinderea de Hir- 

tie „Bistrița" Prundul Birgăului, 
județul Bistrița-Năsăud.

Locul II : întreprinderea de Car
toane. Hirtie și Confecții Scăenl, 
județul Prahova.

Locul III : Combinatul de Celu
loză și Hirtie T.etea Bacău.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ — 
MĂTASE, IN, CÎNEPĂ

Locul I : întreprinderea Țesălo- 
ria de Mătase Sighișoara, județul 
Mureș.

Locul II : întreprinderea Textilă 
„Republica" Dîrste. județul Brașov.

Locul III : întreprinderea „Țesă- 
toriile Reunite" București.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI 

Locul I : întreprinderea de In
dustrializare a Laptelui Ialomița.

Locul II : întreprinderea de In
dustrializare a Laptelui Teleor
man.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ

Locul I : întreprinderea Poligra
fică Sibiu.

Locul II : întreprinderea Poli
grafică „Banat" Timișoara.

Locul III : întreprinderea Poli
grafică Bacău.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT PENTRU CREȘTEREA

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul Agroindus

trial Timiș.
Locul II': întreprinderea de Stat 

pentru Creșterea și îngrășarea 
Porcilor Tomești. județul Iași.

Locul III : Combinatul pentru 
Producerea și Industrializarea Căr
nii de Porc Ialomița.

ÎN SECTORUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : Trustul-Antrepriză Ge

nerală de Construcții-Montaj și Re
parații Brașov — Ministerul Indus
trializării Lemnului și Materialelor 
de Construcții.

Locul II : Întreprinderea-Antre- 
priză de Montai și Reparații Cen
trale Termice București — Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

Locul III : întreprinderea-Antre
priză „Frigotehnica" București — 
Ministerul Industriei Alimentare.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I : Stația de Cale Ferată 

Fetești, județul Ialomița.

Locul II: Stația de Cale Ferată 
Sibiu.

Locul III : Stația de Cale Ferată 
Tirgu Mureș.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de 

Transporturi Auto București — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

Locul II : întreprinderea de 
Transporturi Auto Produse Petro
liere „Peco" București — Ministe
rul Industriei Chimice și Petro
chimice.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
Locul I : întreprinderea Comer

cială de Stat pentru Alimentație 
Publică Satu Mare.

Locul II : întreprinderea Comer
cială de Stat pentru Alimentație 
Publică Brașov.

Locul III: întreprinderea Comer
cială de Stat pentru Alimentație 
Publică Constanța.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea de Tu

rism, Hoteluri și Restaurante 
București.

Locul II : Oficiul Județean de 
Turism Brașov.

Locul III : Oficiul Județean de 
Turism Vrancea.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 

ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE 

Locul I : întreprinderea Județea
nă de Recuperare și Valorificare a 
Materialelor Refolosibile Teleor
man.

Locul II : întreprinderea Jude
țeană de Recuperare și Valorifi
care a Materialelor Refolosibile 
Ialomița.

Locul III : întreprinderea Jude
țeană de Recuperare și Valorifica
re a Materialelor Refolosibile 
Galați.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

COMUNALE ȘI LOCATIVE 
Locul I : întreprinderea Județea

nă de Gospodărie Comunală și Lo
cativă Botoșani.

Locul II : .întreprinderea Jude
țeană de Gospodărie Comunală și 
Locativă Caraș-Severin.

Locul III : întreprinderea Jude
țeană de Gospodărie Comunală și 
Locativă Harghita.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ 

Locul I : Uniunea Județeană a 
Cooperativelor Meșteșugărești
Arad.

Locul II : Uniunea Județeană a 
Cooperativelor Meșteșugărești Ba
cău.

Locul III : Uniunea Județeană a 
Cooperativelor Meșteșugărești Satu 
Mare.

(Urmare din pag. I)

putem solution^ decît cu un sprijin 
larg din partea 'unităților din econo
mie se referă Ia operativitatea exe
cutării reparațiilor de diferite grade. 
Dificultățile de această natură nu pot 
fi puse atit ne seama lipsei de ca
pacitate la unitățile de profil, inclu
siv din iudetul Constanta, cit oe 
neajunsurile in asigurarea pieselor 
de schimb si cantitativ, si calitativ. 
Iar consecințele sînt deosebit de im
portante. pentru că alternativa la 
lipsa de disponibilitate a navelor 
noastre imobilizate în reparații nu 
este decît închirierea unor nave 
străine, cu toate cheltuielile .valu
tare care derivă de aici.

Prof, dr, Ionel Dumbravă : Deși 
axată pe aspectul concret al func
ționalității parcului de nave, proble
ma colaborării pentru asigurarea 
..vigorii" capacităților de producție 
are o însemnătate de ordin general 
si ridică îndeosebi cerințe de mai 
bună organizare ; de aceea propun 
să ascultăm punctul de vedere al 
celor care utilizează piese de schimb.

Nicolae Orac : Unitatea noastră de
ține 80 la sută din capacitatea de 
reparații a șantierelor navale din 
tară. La această activitate înregis
trăm. de regulă, importante restante 
fată de plan. mai ales „datorită 
neajunsurilor în aprovizionare. Desi
gur. există un Program prioritar 
pentru domeniul naval, dar el nu se 
desfășoară corespunzător, nu toți 
furnizorii îsi îndeplinesc obligațiile 
care le revin nici măcar in privința 
livrării de materiale, piese si suban- 
samble pentru navele noi aflate în 
construcție.

Redacția : Care ar fi soluția ?
Gabriel Popescu, secretar al Comi

tetului Municipal Constanta al 
P.C.R. : Din analizele întreprinse de 
comitetele județean si municipal de 
partid, ca si din desele discuții pe 
această temă cu factorii de resort 
s-a desprins realitatea că o serie de 
unități specializate nu dispun de ca
pacitate pentru a face fată solicită
rilor. Soluția practică este deci asi
milarea, in cit mai mare măsură, a 
fabricației pieselor de schimb în uni
tăți de profil asemănător care au ca
pacitate. Și cel mai bine este să cău
tăm ca în această reorganizare să ne 
orientăm mai mult spre unitățile 
de pe raza noastră teritorială. în ca
zul pieselor de schimb pentru nave, 
bunăoară, putem specializa mai mult 
întreprinderea Mecanică de Utilaje 
din Medgidia, dar si alte unități din 
județ. în acest mod. ne plan local se 
pot stăpini mai bine, cu exigentă 
sporită, și problemele de livrare can
titativă. dar si aspectele de calitate 
si fiabilitate ale pieselor fabricate.

Prof. dr. Ionel Dumbravă : După 
cum ar trebui mai bine organizată 
si activitatea de reconditionare a pie
selor de schimb, rezultate din dez

membrare sl reparații, ca sursă si
gură de aprovizionare cu piesele de 

’schimb necesare. Or. in județ exis
tă experiențe utile în acest sens, care 
arată cum trebuie organizată activi
tatea de reconditionare pe baze in
dustriale. cu o dotare tehnică adecva
tă si aplicîndu-se tehnologii moderne. 
Este, bunăoară, cazul Centrului de 
dezmembrare si reconditionare a 
pieselor de schimb pentru tractoare 
si mașini agricole de la Sibioara al 
Trustului de Mecanizare a Agricultu
rii. realizat în cooperare cu institutul 
nostru. Dar pentru ca această acti
vitate să se desfășoare corespunză
tor anare si cerința asigurării prin
cipalei ..materii prime", adică a pie
selor de schimb uzate. Or. una din

Angajare revoluționară, soluții eficiente, 
de largă perspectivă pentru realizarea 

integrală a planului

principalele surse de asemenea pie
se. practic ignorată în prezent, este 
dezmembrarea navelor casate.

Mihai Oiteanu : Cea mai de sea
mă dificultate în activitatea de 
dezmembrare a navelor casate — in 
care într-adevăr există importante 
cantităti de materiale si piese care 
ar putea fi recirculate — este legată 
de asigurarea unor cantităti mari de 
oxigen si carbid, care practic nu pot 
fi procurate. în multe situații, atît 
cît a fost posibil, de pe aceste nave 
s-au demontat o serie de piese In 
vederea reutilizării. Se mai pune 
însă si problema rentabilității activi
tății de dezmembrare.

Redacția : Din investigațiile între
prinse de redacție împreună cu spe
cialiști de la organele de resort a re
zultat că. de fapt, activității de 
dezmembrare a navelor casate i s-a 
rezervat pe nedrept statutul de 
„cenușăreasă". Concret, nici Depar
tamentul Transporturilor Navale, 
nici „Navrom" nu au luat din timp 
măsuri pentru organizarea unor uni
tăți specializate in dezmembrare, așa 
incit, in timp, s-au adunat un număr 
mare de nave care așteaptă casarea. 
Pe de altă parte, nu s-a asigurat o 
gestionare exactă a bunurilor, piese
lor și materialelor existente pe na
vele scoase din uz, fiecare a luat de 

pe ele ce a avut nevoie, așa incit, 
firesc, privită numai prin prisma tă
ierii corpului navei, operația de 
dezmembrare ar putea apărea neren
tabilă sub aspectul costurilor impli
cate. Ceea ce nu se intimplâ. de pil
dă.-la autovehicule, care trebuie pre
date la unitatea care le dezmembrea
ză cu tot inventarul — de la cheia de 
contact pină la roata de rezervă.

Eugen Tiron. șef secție la între
prinderea de Construcții Navale 
Constanta : Secția pe care o conduc 
este specializată în reparații de nave. 
Si noi ne confruntăm cu problema 

.aprovizionării neritmice cu piese de 
schimb. Dar am căutat să găsim 
formula de organizare a muncii cea 

mai potrivită pentru a ne desfășura 
cit mai bine activitatea si a atenua 
pe cît posibil' influentele negative 
generate de aprovizionare. Concret, 
am organizat brigăzi complexe și 
brigăzi service pentru întreținerea 
navelor Ia dană. Care sînt avantajele 
unei asemenea organizări ? în primul 
rînd putem asigura o conducere uni
tară, de la început pînă la sfîrșit, a 
activității de reparații. Apoi, în brigăzi 
sint cuprinși foarte multi specialiști 
policalificați, deci care pot fi utili
zați în funcție de „frontul de lucru" 
asigurat sau de prioritățile lucrări
lor. Acestei forme de activitate i-arri 
adus o serie de perfecționări, în sen
sul organizării din punct de vedere 
ergonomie a fiecărui loc de muncă si 
al sporirii flexibilității, a adaptabili
tății în utilizarea spatiilor de pro
ducție.

Redacția : Care sint rezultatele 
concrete ale acestor măsuri de bună, 
organizare 7

S-a desprins pină acum că multe probleme curente, dar si aspecte 
de fond ale modernizării trebuie abordate într-un spirit nou. în care ho- 
tărîtoare sînt inițiativa, creativitatea proprie. Cum se pot acestea ma
nifesta mai bine în practică 7 Este subiectul ce va fi abordat în ultima 
parte a dezbaterii.

Corneliu CARLAN 
Lucian CRISTEA

Eugen Tiron : Efectul a fost spec
taculos : productivitatea muncii a 
sporit cu aproape 50 la sută. Cit pri
vește calitatea muncii. edificator 
este faptul că în ultimul timp sîn- 
tem foarte solicitați pentru repararea 
unor nave străine — ceea ce. de 
fapt. înseamnă competitivitate la ex
port. Șl am putea face si mai mult 
fie economisind valuta tării, fie adu- 
cînd mai multă valută, dacă, tinînd 
seama de eficienta acestei activități, 
forurile de resort ar analiza așe
zarea pe baze științifice, pornind de 
la realități, a unor norme de consum 
de laminate si alte materiale, fără 
de care, oricit de bine ne-am orga
niza. nu putem face întotdeauna atît 
cît este necesar, atît cît solicită 
clienții.

Prof. dr. Ionel Dumbravă : Din în
treaga problematică adusă In discu
ție se poate desprinde ideea că. dată 
fiind complexitatea tot mai mare a 
problemelor activității economice si 
tinînd seama de cerințele dezvoltării 
intensive, apar tot mai evidente con

tradicțiile dintre formele clasice, mal 
rigidă, de organizare atît la nivelul 
unităților, cit si la cel al relațiilor 
economice dintre acestea, si necesi
tatea unei mai mari flexibilități în 
fabricație prin adoptarea unor 
structuri organizatorice adecvate. 
Această contradicție se regăsește și 
pe plan tehnic. întrucît o serie de 
unităti s-au dotat cu utilaje care co
respundeau unei anumite structuri 
de fabricație la data respectivă, dar 
care fac dificilă adaptarea la o pro
ducție mai complexă, mai diversifi
cată. mai pretențioasă. Creșterea fle
xibilității producției este o problemă 
care poate si trebuie rezolvată în 
cadrul acțiunii de modernizare, ce 
este menită să tină seama mai mult 
de perspectivă. în privința organiză
rii s-a dovedit în mod concret că nu 
mai putem merge ca pină acum, că 
pentru a face fată cerințelor produc
ției moderne nu se mal poate re
curge la rețete general valabile, fie
care întreprindere trebuind să-si 
caute formula organizatorică optimă 
pentru utilizarea cu maximă eficien
tă a resurselor tehniee. materiale șl 
umane de care dispune. De altfel, 
prin exercitarea de ani de zile a 
autoconducerii si autogestiunii. în 
cele mai multe unităti s-a ajuns la 
competenta necesară în vederea 
adoptării unor metode superioare de 
organizare.
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Domnului MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

LISABONA
Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a zilei de 25 aprilie — Ziua 

Libertății — vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări 
de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul portughez 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului GLAFKOS CLERIDES
Președintele Partidului Adunarea Democratică din Cipru

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate, multi ani de viată și feri
cire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

• al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Republicii Populare Bangladesh, 
precum și al meu personal, vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru 
amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare adresat cu prilejul celei de-a 
18-a aniversări a Zilei Independenței — ziua noastră națională.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea 
dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea mărețului 
dumneavoastră popor.

HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

A apărut=

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Plenara 

Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

14 aprilie 1989
EDITURA POLITICA

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

George Homoștean a fost numit 
in calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica So-- 
cialistă Cehoslovacă, in locul tova
rășului Ion Pățan, care a fost re- 
chemaț.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat o 
telegramă de felicitare ministrului 
Forțelor Armate Populare ale R.P.D. 
Coreene, vicemareșal O Gin U, cu 
prilejul celei de-a 57-a aniversări a 
Zilei Armatei Populare Coreene.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al R.P.D. Coreene in 
țara noastră, colonel superior Pak 
Zi Săk, s-a întilnit cu cadre și ofi- 
țeri-elevi ai Academiei Militare, 
precum și cu cadre și elevi ai Șco
lii Militare de Ofițeri Activi de 
Tancuri și Auto „Mihai Viteazul", 
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului aniversat, Partici- 
panții la întîlniri au vizionat o ex
poziție de fotografii cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei Populare Coreene și filme docu
mentare.

★
La București, în cadrul Complexu

lui Expozițional din Piața Scinteil, 
s-a deschis, luni, expoziția interna
țională „Medicina ’89". Aflată la a 
XX-a ediție, această prestigioasă ma
nifestare reunește 115 firme din 17 
țări — Anglm. Austria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, Finlanda, Fran
ța, R. D. Germană, R. F. Germania, 
Israel, Italia, Japonia, Norvegia, Po
lonia, S.U.A., Ungaria și România.

Țara noastră prezintă, prin inter
mediul întreprinderilor de comerț 
exterior „Chimica", „Electroexport- 
import". „Tehnoimportexport" si 
„Dunărea", o gamă variată de apa
ratură și instrumentar medical pen
tru chirurgie și terapie intensivă, me
dicină generală și stomatologie, pre
cum și un bogat sortiment de medi
camente și alte preparate și sub
stanțe farmaceutice.

(Agerpres)

Manifestări dedicate României

Unitatea - izvor nesecat de putere 
a clasei muncitoare, a poporului

SAN JOSE. — In cadrul „Zilelor 
României". Colegiul universitar din 
orașul costarican Alajuela a orga
nizat o serie de manifestări dedi
cate istoriei poporului român, reali
zărilor tării noastre in anii con
strucției socialiste.

O expoziție de fotografii și carte 
românească a prezentat la loc de 
cinste volume din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

in conferința „România — trecut 
eroic, prezent luminos" au fost 
evocate momentele principale ale 
luptei poporului român pentru apă
rarea libertății și ființei sale națio
nale. ale dezvoltării independente a 
patriei, A fost reliefată impor
tanța marii demonstrații patriotice, 
antifasciste și antirăzboinice orga
nizate de Partidul Comunist Ro
mân la 1 Mai 1939.

Au fost prezentate, totodată, rea
lizările obținute de poporul român 
mai ales in ultimii 24 de ani. succe
sele in dezvoltarea echilibrată, ar
monioasă a tuturor regiunilor tării, 
forța economiei românești, demon
strată și de lichidarea, la finele lu
nii martie, a datoriei externe, pre
ocuparea permanentă a statului nos
tru pentru organizarea și moderni
zarea localităților.

Acțiunile cuprinse in cadrul „Zi
lelor României" au fost urmărite cu 
viu interes de cadrele didactice și 
de studenți.

BUENOS AIRES. — La Faculta
tea de istorie și filozofie a Univer
sității din Buenos Aires a avut loc 
o conferință pe tema „Momente im
portante din istoria poporului 
român". Au fost reliefate principa
lele etape ale formării poporului 
român, ale cuceririi independenței 
de stai și făuririi statului national 
unitar român, evidențiindu-se. tot
odată, importanța revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 și a participării României 
Ig lupta împotriva fascismului.

O atenție deosebită a fost acor
dată realizărilor obținute de poporul 
român în cei 45 de ani de edificare 
a noii societăți. îndeosebi în peri
oada care a trecut de la Congresul

al IX-lea al P.C.R.. de.cînd în frun
tea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost prezentate principiile care 
stau la baza politicii externe a țării 
noastre, inițiativele de pace ale pre
ședintelui României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

La conferință au fost prezenti 
membri ai conducerii facultății, pro
fesori, studenți,

PARIS. — In cadrul manifestări
lor dedicate comemorării a o sută 
de ani de la moartea lui Mihai Emi
nescu, la Biblioteca română din 
Paris a avut loc o acțiune culturală.

Contribuția marelui nostru poet 
la dezvoltarea limbii și culturii 
române, actualitatea operei sale au 
fost evidențiate în cadrul conferin
ței „Eminescu — azi", prezentată 
în fata unui numeros public de 
către profesorul Gheorghe Bulgăr.

Conferința a fost urmată de inter
venția profesorului Mihai Steriade, 
belgian de origine română, co- 
fondator al „L’Universite libre de 
la poesie — France", prezent la ac
țiune, și care a citit din poeziile lui 
Eminescu in traducerea sa.

In cadrul manifestărilor a fost 
proiectat filmul documentar „Pla
neta albastră" și a fost vernisată o 
expoziție de carte.

STOCKHOLM. — Sub auspiciile 
Asociației de prietenie Suedia- 
România. la Biblioteca municipală 
din Huvudsta. suburbie a Stock- 
holmului. a fost organizată o seară 
omagială dedicată comemorării lu
ceafărului poeziei românești, Mihai 
Eminescu.

Cu acest prilej, președinta Aso
ciației de prietenie. Kristina Gum- 
melson. a. evocat viata Și opera ma
relui poet și ginditor și a prezen
tat. in traducere proprie din limba 
română, poezii de Mihai Eminescu. 
A fost organizat un concert cu 
participarea unor artiști din Româ
nia. fiind interpretate melodii pe 
versurile lui Eminescu. In aula bi
bliotecii a fost deschisă o expoziție 

„de carte românească. în care sînt 
'expuse lucrări în limba română și 
traduceri in limbi străine din opera 
marelui poet. (Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN BERLINUL OCCIDENTAL

Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă exprimă profunde 
condoleanțe in legătură cu încetarea din viață a tovarășului Horst Schmitt, 
președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, militant de 
seamă al mișcării comuniste și muncitorești germane.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei indoliate întreaga noastră 
compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a președintelui Statului Palestina • Contacta 

diplomatice la Damasc și Tel Aviv
WASHINGTON (Agerpres). — Pre

ședintele Statului Palestina, Yas
ser Arafat, a declarat că palestinie
nii sint gata să accepte alegeri in 
Cisiordania și. Gaza sub supraveghe
rea Organizației Națiunilor Unite, 
„dar nu sub supravegherea ocupan
tului și sub auspicii israeliene". în- 
tr-un interviu, acordat unei stații de 
televiziune din S.U.A. și citat de a- 
genția F.A.N.A., Y. Arafat a arătat, 
de asemenea, că el își menține „an
gajamentul față de ce s-a adoptat 
de către Consiliul Național Palesti
nian".

DAMASC 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe președintele Adunării Na
ționale a Libanului. Hussein Husseini. 
aflat in viiită în capitala siriană. 
Postul de radio Damasc a anunțat că 
în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind situația din 
Liban, informează agenția MENA.

ABU DHABI 24 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută la încheierea 
vizitei sale in Emiratele Arabe 
Unite, ministrul sirian al afacerilor

externe. Farouk Al-Sharaa. a decla
rat că țara sa va .participa la viitoa- 
rea conferință arabă extraordinară 
la nivel înalt propusă de Maroc — 
.relatează agenția W.A.M. Totoda
tă, el a spus că Siria sprijină e- 
forturile Ligii Arabe pentru solu
ționarea crizei din Liban.

Pe de altă parte, Farouk Al-Sharaa 
a apreciat că relațiile dintre Siria 
și Egipt se dezvoltă pozitiv. Răs- 
punzind la o întrebare cu privire 
la relațiile cu Irakul. ministrul 
sirian a relevat că. după părerea 
Siriei, soluționarea deosebirilor de 
păreri dintre țările arabe va servi 
intereselor tuturor acestor țări.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Nego
cierile reprezintă singura cale pentru 
soluționarea situației din Orientul 
Mijlociu, a declarat presei primul- 
ministru al Italiei, Ciriaco de Mitta, 
la sosirea la Tel Aviv.

El a precizat că Italia întreține re
lații bune cu toate părțile din regiu
ne și va folosi prilejul oferit de ac
tualul turneu în zonă pentru a în
cerca reactivarea procesului de pace, 
informează agenția KUNA.

Nu, modernizării arsenalelor nucleare!

(Urmare din pag. I)
conținut revoluționar, patriotic, an
tifascist și antirăzboinic : „Trăiască 
Frontul Popular Antifascist", „Tră
iască democrația", „Vrem România 
liberă și independentă", „Vrem res
pectarea granițelor". „Jos războiul", 
„Jos Garda de Fier", „Jos agenții 
hitleriști", „Jos trădătorii de țară". 
La Mormîntul Eroului Necunoscut, 
participanții au depus o coroană de 
flori și au interpretat cintece revo
luționare. patriotice.

în după-amiaza zilei de 1 Mai 1939 
au fost organizate în împrejurimile 
Capitalei numeroase acțiuni culturale 
și politico-educative cu caracter an
tifascist si antirăzboinic. Acțiunea de 
la Stadionul muncitoresc a benefi
ciat de participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care s-a pronun
țat pentru realizarea Frontului Popu
lar, pentru salvgardarea indepen
dentei si integrității teritoriale a pa
triei. Organele de poliție notau ur
mătoarele in legătură cu această ac
țiune : „Nicolae Ceaușescu, fost con
damnat. la trei ani închisoare pen
tru activitate comunistă, pedeapsă 
executată la Doftana, a strigat in 
timpul serbării de pe Stadionul 
Muncitoresc lozinca comunistă : 
„Trăiască Frontul Popular".

Evenimentele de la 1 Mai 1939 au 
pus1 in evidență forța clasei noastre 
muncitoare, capacitatea Partidului 
Comunist Român de a acționa îm
potriva fascismului și a războiului, 
de a realiza un larg, front patriotic, 
antifascist ; ele au avut un larg 
ecou nu numai in țară, ci și peste 
hotare. Astfel, la Conferința interna
țională pentru apărarea păcii ținută 
la Paris între 12—14 mai 1939, s-a 
apreciat că manifestațiile muncito
rești din ziua de 1 Mai 1939 din 
București au fost „o expresie a 
voinței maselor, o dovadă că po
porul. român se raliază la mișcarea 
antifascistă și că voința sa este de a 
lupta, in mod real, împotriva agre
sorului și a fascismului".

Referindu-se la semnificația isto
rică a manifestației de la 1 Mai 1939, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
..marea demonstrație antifascistă din 
1939 a avut loc la mai puțin de două 
luni de la intrarea Germaniei hitle- 
riste in Cehoslovacia, că această de
monstrație a fost, după multi ani. 
prima mare demonstrație organizată 
pe baza Frontului Unic, împreună de 
către Partidul Comunist și Partidul 
Social-Democrat si alte forte demo
cratice si revoluționare. Ea a fost 
prima și poate printre cele mai im
portante demonstrații din Europa in 
acea perioadă, după invadarea de 
către hitleriști a Cehoslovaciei".

Ampla demonstrație de masă din 
Capitală de la 1 Mai 1939 a relevat 
din nou cu putere exemplara dărui
re, devotamentul fierbinte ale to
varășului Nicolae Ceaușescu față de 
cauza partidului comunist. înaltele 
sale calități politice și organizatori
ce, remarcabila capacitate de a mo
biliza și convinge masele largi 
populare de cauza dreaptă a lupte
lor revoluționare, patriotice. Se ’re
liefează viguros faptul că epoca 
acelor lupte antihitleriste și antire- 
vizioniste. datorită cărora s-a reu
șit să se bareze pentru o vreme

ascensiunea legionarilor spre putere 
și împingerea României in orbita 
Germaniei hitleriste, a impus in 
prim plan puternica personalitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. mare
le conducător al partidului co,- 
munist si poporului român, pe care 
istoria l-a desemnat să împlinească 
cele mai nobile aspirații și idealuri 
de libertate, de progres și bunăstare 
in anii edificării socialismului.

înțelegind marea lecție a unității 
poporului in lupta pentru salvarea 
țării. Partidul Comunist Român a 
organizat în anii ce au urmat re
zistența națională împotriva dicta
turii antonesciene și a Germaniei 
naziste și a realizat cea mai largă 
coaliție de forțe social-politice din 
istoria României, care a înfăptuit 
revoluția victorioasă de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944. O 
însemnătate deosebită a avut în acest 
sens realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare prin încheierea 
Frontului Unic intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Social-De
mocrat.

In dezvoltarea ei, mișcarea de re
zistență antifascistă din România a 
cunoscut o linie ascendentă, atit 
ca forme de manifestare a luptei, cit 
si sub raportul cuprinderii tuturor 
forțelor social-politice nefasciste si 
antihitleriste, de la clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate oină la 
cercurile Palatului regal, inclusiv re
gele, generali și ofițeri superiori ar 
armatei, reprezentanți ai partidelor 
burgheze. în iunie 1944 s-a creat 
Blocul Național Democratic ce cuprin
dea Partidul Comunist Român. Parti
dul Social-Democrat și principalele 
partide burgheze : Partidul Național 
Țărănesc și Partidul Național Libe-„ 
ral. Toate aceste ințelegeri și alian
țe au constituit cadrul organizatoric 
al consensului national care a stat 
la baza luptei de eliberare a po
porului român de sub dominația fas
cistă. în strînsă unitate, poporul ro
mân a reușit la 23 August 1944 să 
înlăture dictatura antonesciană. să 
desprindă România din alianța cu 
Germania hitleristă și să înceapă o 
eroică luptă pentru eliberarea teri
toriului național, pentru înfrîngerea 
fascismului pînă la victoria finală.

în anii ce au urmat, sub condu
cerea partidului comunist, poporul 
român a înfăptuit în deplină uni
tate profunde transformări revolu
ționare. a asigurat trecerea Româ
niei la un stadiu nou. calitativ su
perior de dezvoltare, acela al socia
lismului. în condițiile trecerii la 
noua etapă istorică a revoluției și 
construcției socialiste, viața ă impus 
crearea în 1948 a partidului unic al 
clasei muncitoare, punîndu-se capăt 
sciziunii din mișcarea noastră mun
citorească.

Congresul al TX-lea .al Partidului 
Comunist Român, desfășurat in iu
lie 1965. a inaugurat o epocă nouă 
în Istoria patriei noastre. Este pe
rioada cea mai bogată în înfăptuiri 
din întreaga istorie a României, pe 
care poporul nostru o denumește cu 
mindrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
în anii socialismului s-a creat, pentru 
prima dată în istorie’ baza econo
mică pe care se clădește unitatea

întregului popor. Desființarea pro
prietății privat-capitaliste și înfăp
tuirea proprietății socialiste a avut 
ca rezultai lichidarea inegalității 
sociale și politice, asigurarea parti
cipării plenare a poporului Ia fău
rirea noului destin socialist și co
munist al patriei.

Unitatea poporului în jurul parti
dului s-a dovedit a fi o uriașă forță 
a progresului națiunii noastre so
cialiste, temelia tuturor înfăptuirilor 
obținute de poporul nostru, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea al 
partidului. Munca unită a poporului, 
voința sa unanimă de a clădi pa
triei scumpe un prezent și un vii
tor măreț, unitatea de gindire și 
acțiune a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, au repre
zentat factorii care au făcut ca, în- 
tr-o perioadă istorică scurtă. Româ
nia să înainteze cu pași mari și 
repezi pe calea progresului econo- 
mico-social, să străbată un drum 
lung jalonat de mărețe realizări in 
dezvoltarea generală a țării, in în
tărirea continuă a demnității și 
suveranității naționale ; pe acest 
drum, începutul acestei primăveri 
a marcat o nouă și istorică izbîndă 
— rambursarea integrală a datoriilor 
externe ale țării, expresie a puterii 
economiei românești, a marii forțe 
a unui popor liber, strins unit, sin
gur stăpin pe soarta sa. „Tot ce 
am realizat — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită în cadrul lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale — este 
rezultatul unității depline în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, sub conducerea partidului 
nostru comunist, a tuturor forțelor 
societății noastre". Unitatea de 
neclintit a poporului reprezintă 
chezășia a noi și. mărețe înfăptuiri 
viitoare, a trecerii țării noastre, in 
perspectiva anilor următori, la sta- 
dji noi. tot mai înalte de dezvoltare, 
a creșterii continue a forței econo
mice a patriei, a întăririi indepen
denței și suveranității sale.

Unit in jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
porul nostru este hotărit să întîm- 
pine cea de-a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare socială 
si națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă din August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al partidului cu 
noi și tot mai mari împliniri in 
toate domeniile de activitate. Cin
stind momentele de glorie din tre
cutul și prezentul nostru istoric, 
marile personalități ridicate din 
rindurile sale, prețuind cum se cu
vine marile împliniri românești din 
anii socialismului. poporul român 
privește cu optimism și încredere 
spre viitorul comunist pe care il 
clădește în deplină unitate. prin 
munca sa. avind in frunte un con
ducător înțelept și drept, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii 
neamului, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane. simbol al 
unității de monolit a națiunii noas
tre socialiste, al voinței de a înălța 
necontenit țara pe noi culmi de 
glorie, măreție și demnitate.

Dr. Iulian CARȚANĂ

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul combustibililor și materiilor prime

SOFIA 24 (Agerpres). — în R. P. 
Bulgaria a avut loc ședința a 2-a a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul combustibililor și 
materiilor prime.

Comitetul a examinat stadiul rea
lizării acțiunilor de colaborare din 
domeniul combustibililor și materii
lor prime, cuprinse in Programul 
complex al progresului tehnico-știin- 
țific al țărilor membre ale C.A.E.R. 
și a adoptat măsuri pentru urgenta
rea lucrărilor care se efectuează in 
comun, precum și pentru actualiza
rea programelor de colaborare pen
tru unele probleme.

La ședință s-au examinat, de ase

menea, probleme referitoare la fo
losirea gazelor drept combustibil, 
precum și propunerile privind crea
rea și organizarea producției de uti
laje cu un inalt grad de tehnicitate, 
care să asigure o ardere mai efi
cientă a gazelor în diferite ramuri 
ale economiei naționale. S-a stabilit 
să se elaboreze un program de cola
borare al țărilor membre ale 
C.A.E.R. în acest domeniu.

Comitetul a inclus noi acțiuni de 
colaborare în planul său de lucru pe 
perioada următoare și a stabilit mă
suri corespunzătoare pentru soluțio
narea lor in cadrul colaborării mul
tilaterale.

Luări de poziție împotriva
BONN 24 (Agerpres). — Președin

tele organizației Partidului Liber- 
Democrat din landul vest-german 
Rhenania de Nord-Westfalia, minis
trul învățămîntului in guvernul de 
la Bonn, Jurgen Mollemann, s-a 
pronunțat — la un congres al or
ganizației regionale a P.L.D.. des
fășurat La Duisburg — in favoarea 
renunțării la toate rachetele nu
cleare cu rază scurtă de 'acțiune 
aflate pe teritoriul vest-german. in
formează agenția A.D.N. El a evi
dențiat necesitatea începerii de ne
gocieri cu privire la eliminarea a- 
cestor periculoase arme din Europa.

ATENA 24 (Agerpres). — Aproxi
mativ 10 000 de cetățeni eleni au 
participat la cel de-al 12-lea mara
ton al păcii, ce s-a desfășurat pe o 
distanță de 42 de km între Atena și 
Marathon. Marșul a fost organizat 
in comun de cele trei principale miș
cări pentru pace din Grecia — Co
mitetul pentru destindere internațio
nală și pace (EEDYE), Mișcarea pen
tru independentă națională, pace 
mondială și dezarmare (KEADEA) și 
Mișcarea independentă pentru pace 
(AKE). Participanții s-au pronunțat 
pentru desființarea imediată a baze
lor militare americane de pe teri-

continuării cursei înarmărilor
toriul elen. crearea în Balcani a 
unei zone libere de arme nucleare 
și chimice și pentru o Mediterană a 
păcii și cooperării. La încheierea ac
țiunii a fost adoptată o rezoluție in 
care se cere edificarea unei Europe 
lipsite de arme nucleare și blocuri 
militare.

VIENA 24 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările congresului 
mișcării internaționale „Oamenii de 
artă in favoarea păcii" (P.A.N.D.). 
Participanții au adoptat o rezoluție 
in care se pronunță împotriva pla
nurilor N.A.T.O. de modernizare a 
rachetelor nucleare cu rază scurtă 
de acțiune și se subliniază necesi
tatea realizării unei a treia „opțiuni 
zero" prin care să fie eliminate si 

. aceste arme nucleare de pe conti
nent. Totodată au fost discutate 
modalitățile prin care oamenii de 
artă își pot aduce contribuția la 
realizarea dezideratului supreim al 
umanității — o lume fără arme și 
fără războaie, a păcii și înțelegerii 
intre noDoarc.

P.A.N.D. a fost creată in 1983 st 
printre miile sale de susținători 
se numără Harry Belafonte. pre
ședinte de onoare al organizației, 
Meryl Streep. Jean-Louis Trintignant 
și Gisela May.

NICOSIA

Reuniune internațională
NICOSIA 24 (Agerpres). — La Ni

cosia au luat sfîrșit lucrările unei 
reuniuni internaționale asupra Afga
nistanului, la care au participat oa
meni de stat și personalități politice 
din diferite țări. A fost examinată 
situația din Afganistan — la un an 
după semnarea acordurilor de pace 
de la Geneva. Reuniunea a trimis 
secretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, conducerii mișcării 
d-e nealiniere, precum și guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A. și Pakistan mesaje 
in care se exprimă îngrijorarea cu 
privire la situația creată și se cere

consacrată Afganistanului
semnatarilor acordului să depună e- 
f orturi în continuare pentru aplicarea 
integrală a prevederilor acordurilor 
de la Geneva. In acest sens s-a hotă
rit crearea unui comitet internațional, 
care urmează să viziteze toate țările 
semnatare ale acordurilor.

Cartiere ale capitalei afgane, Ka
bul, au fost din nou. duminică seara, 
bombardate cu rachete, de către gru
pări ale opoziției intransigente, tn 
urma atacului, 12 loouitori au fost 
uciși, iar alți 21 răniți — a anunțat 
postul de radio afgan.

0 nouă rundă de negocieri iraniano-irakiene
GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge

neva s-a încheiat cea de-a patra 
rundă de negocieri iraniarjo-irakiene 
la nivel ministerial, consacrate re
glementării conflictului din Golf pe 
baza prevederilor cuprinse în Rezo
luția 598 a Consiliului de Securitate. 
Delegația Iranului a fost cpndusă de 
Aii Akbar Velayati, ministru al afa
cerilor externe, iar cea a Irakului —

de Tariq Aziz, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe.

Negocierile iraniano-irakiene la 
nivelul miniștrilor afacerilor exter
ne ai celor două țări vor fi reluate, 
probabil, in luna iunie, a declarat 
presei secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, sub auspi
ciile căruia s-au desfășurat negocie
rile de la Geneva.

Cercuri americane de afaceri cer anularea prevederilor 
comerciale discriminatorii

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Camera de Comerț din Sa.n Fran
cisco. organism ce reprezintă intere
sele cercurilor de afaceri din statul 
California (S.U.A.). a adoptat o re
zoluție în care se cere anularea a- 
mendamentului discriminatoriu Jack-

son-Vanik adoptat la legea comer
cială a Statelor Unite — relatează 
agenția T.A.S.S. în opinia oameni
lor de afaceri californieni — relevă 
T.A.S.S. — amendamentul Jackson- 
Vanik reprezintă, in condițiile ac
tuale. un anacronism politic.

Critici la adresa presiunilor exercitate de S.U.A. 
asupra Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA 24 (Ager- 
pres). — Președintele interimar al 
Republicii Panama, Manuel Solis 
Palma, a lansat un apel la solida
ritate latino-americană cu poporul 
panamez, in contextul accentuării 
amestecului S.U.A. in treburile in
terne ale tării sale — transmite a-

genția T.A.S.S. El a subliniat că so
lidaritatea popoarelor Americii La
tine cu lupta panamezilor pentni 
independentă și suveranitate na
țională are un rol foarte important 
și poate preveni o viitoare escala
dare a presiunii Statelor Unite a- 
supra Republicii Panama.

Agențiile de presa
e scurt

ÎNTÎLNIRE BULGARO-ELENA. 
La încheierea întîlnirii bulgaro- 
elene la nivel înalt, desfășurată 
simbătă in Grecia, la Aleksandou- 
polis, și continuată duminică in o- 
rașul bulgar Haskovo, Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Andreas 
Papandreu, primul-ministru al 
Greciei, au semnat o declarație co
mună. Documentul menționează, 
intre altele, că guvernele celor 
două state elaborează norme de 
conduită privind transformarea 
teritoriilor țărilor lor in zone fără 
arme nucleare și chimice — rela
tează agenția B.T.A

DE
La

FORUM AL FORȚELOR 
STÎNGA DIN FINLANDA. 
Helsinki s-a încheiat forumul for
țelor de stingă, care a prilejuit am
ple și utile schimburi de păreri 
privind căile de intensificare a 
mișcării de stingă din țară, sarci
nile și formele de activitate in 
condițiile In plină schimbare din 
Finlanda și pe plan international. 
La forum au participat aproape 
1 000 de reprezentanți ai unor par
tide politice, precum și ai organi
zațiilor de tineret, de femei și ai 
sindicatelor.

junge la 219 milioane de locuitori, 
anticipindu-se concentrarea ei cu 
precădere în zonele urbane.

DECES. Horst Schmitt, 
ședințele Partidului Socialist Unit 
din Berlinul occidental, a incetat 
din viață, la virsta de 63 de ani. 
Membru al acestui partid din anul 
1946, Horst Schmitt a Îndeplinit dip 
1976 funcția de vicepreședinte al 
Partidului Socialist Unit din Berli
nul occidental, iar din 1978 pe cea 
de președinte.

pre-

URIAȘE ALUNECĂRI DE TE
REN. în Caucazul de Nord, de o 
lună și jumătate continuă lupta 
împotriva consecințelor unor uriașe 
alunecări de teren survenite in 
urma ploilor torențiale și topirii 
rapide a zăpezilor in munți. După 
cum anunță autoritățile citate de 
agenția T.A.S.S., au fost distruse 
total sau parțial 68 de localități, 
138 km de șosele, 13 instituții me
dicale, 22 de cluburi și 42 de școli.
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ALEXANDRIA :
Materialele recuperabile 

reintroduse 
în circuitul productiv

La Filatura de Bumbac din mu
nicipiul Alexandria, muncitorii, si 
specialiștii acordă o atenție deose
bită recuperării și reintroducerii în 
circuitul productiv a materialelor 
secundare rezultate din procesul de 
fabricație. Urmare a măsurilor în
treprinse aici pentru gospodărirea 
unor astfel de materiale și elabo
rarea de rețete tehnologice spe
ciale, în perioada care a trecut din 
acest an au fost realizate din ase
menea resurse peste 80 tone de fire 
livrate unor beneficiari din indus
tria textilă. (Stan Ștefan).

tv
19,00 Telejurnal © 1 Mai — raport mun

citoresc
19,25 Din cronica luptei patriotice, re

voluționare (color) 0 Unitate și 
solidaritate pentru dreptate socia
lă, progres și pace

19.45 Industria — programe prioritare
20,05 Teatru TV (color). ..întîlnire pe 

pod“. Scenariu pentru televiziune 
de Constantin Banu

21,20 Idei în acțiune (color)’® Forța ini
țiativei muncitorești

21,40 Din frumusețile patriei (color) 
• Oaspeți de primăvară. Produc
ție a Studioului de film TV

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Demisia guvernului iordanian
AMMAN 24 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile MENA, 
T.A.P. și A.D.N., primul-ministru al 
Iordaniei. Zeid Rifai, a prezentat 
luni demisia guvernului pe care îl 
conduce.

Demisia survine in urma manifes
tațiilor împotriva creșterii costului 
vieții, care au avut loc în mai multe 
orașe din sudul țării, și a ciocnirilor 
dintre manifestanți și politie, solda
te cu victime.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 25 aprilie, ora 20 — 28 aprilie, ora 
20. In țară : Vremea se va încălzi trep
tat. Cerul va fi temporar noros la în
ceputul intervalului, în regiunile nord- 
estice, și variabil, mai mult senin, in 
restul teritoriului. Se vor semnala 
ploi, care vor avea și caracter de aver
să, la începutul intervalului în nord-

estul țării. în restul teritoriului, ploi 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime se vor 
situa, în general, între 4 și 12 grade, 
iar cele maxime între 16 și 26 de gra
de, mai ridicate în sud. în ultima zi. 
Izolat, la începutul intervalului, sînt 
condiții de brumă. In București : Vre
mea se va încălzi treptat. Cerul va fi 
temporar noros, la începutul interva
lului, cînd sînt condiții reduse de 
ploaie slabă. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 9 și 12 grade, iar cele 
maxime între 22 și 26 de grade.

R. F. G. * Mii de cadre medicale afectate 
de șomaj

BONN 24 (Agerpres). — PersDeoti- 
vele medicilor aflați la început de 
carieră din R.F.G. sint foarte proaste 
și nu se vor îmbunătăți nici in anii 
viitori, a declarat președintele Ca
merei federale a medicilor din R.F.G., 
Karsten Vilmar, citat, de agenția 
A.D.N. Potrivit estimărilor Camerei 
federale, in prezent există între 12 000

și 15 000 de medici șomeri. Rata șo
majului in rindul cadrelor medicale 
vest-germane se cifrează in prezent 
la 4,6 la sută. O altă organizație a 
medicilor vest-germani. ..Liga de la 
Marburg", aprecia, chiar, că numărul 
șomerilor în rindul cadrelor medica
le a ajuns Ia 25 000.

APEL LA PACE ȘI UNITATE. 
Președintele Republicii Sri Lanka, 
Ranasinghe Premadasa, a lansat 
un apel la pace și unitate pe plan 
intern, respingind orice amestec 
din afară. în cuvintul adresat par- 
ticipanților la lucrările Comitetului 
Executiv al Partidului Național 
Unit (de guvernămînt), care a avut 
loc la Colombo, șeful statului sri- 
lankez a subliniat importanța uni
tății între partidele politice din 
Sri Lanka pentru menținerea su
veranității și independentei țării. 
El a precizat că guvernul poate so
luționa, fără intervenție externă, 
problemele proprii, pe calea con
sultărilor, consensului și concilie
rii, informează agenția China 
Nouă.

POPULAȚIA REPUBLICII BAN
GLADESH se ridică în prezent la 
110 milioane de locuitori. Potrivit 
prognozelor experților în demo
grafie, pină în anul 2025 ea va a-

VAL DE FRIG. O vreme deose- , 
bit de friguroasă se înregistrează I 
în provincia Qinghai, din nord- l 
vestul Chinei. Ninsorile abundente 
căzute aici au dus la blocarea căi- I 
lor de comunicație și au provocat | 
moartea unui mare număr de vite 
aflate pe pășunile din regiune — . 
informează agenția China Nouă. I 
Actualul val de frig și ninsori s-a I 
declanșat, la mijlocul lunii februa
rie, Întinse suprafețe de 
ind încă acoperite cu un 
de zăpadă.

teren fi- 
strat gros I
PE BA-

se
PRIMUL CICLOTRON 

ZA DE SUPERCONDUCTORI 
află la ultimele probe înainte de a 
fi instalat la un spital din Detroit 
— a anunțat Fondul științific na
tional al S.U.A. în noul ciclotron 
atomii de hidrogen greu circulă cu 
o viteză de 42 000 mile pe secundă 
și se focalizează intr-o fasciculă 
direcționată spre o plăcuță din be- 
riliu. în urma interacțiunii atomi
lor de hidrogen greu cu beriliu se 
formează un flux de neutroni care 
poate fi folosit in tratarea unor 
forme de cancer în care radiotera
pia Roentgen se dovedește inefici
entă.
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