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In revoluția și construcția socialistă noi am 
pornit și pornim de la faptul că între general și par- 
ticular există o unitate dialectică inseparabilă, că 
generalul se realizează prin particular; pină la ur
mă, practica, viața sînt acelea care verifică, con
firmă sau infirmă valabilitatea adevărurilor generale,

NICOLAE CEAUȘESCU

/V ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

RĂSPUNDERE PATRIOTICĂ PENTRU 
REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI

Capătă o semnificație aparte în 
acește zile, cind in. întreaga tară se 
desfășoară mari adunări populare 
prin care se exprimă sentimentele 
de aleasă stimă și prețuire față de 
partid, față de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pen
tru . realizările istorice obținute in 
construcția socialistă a patriei, faptul 
că toate colectivele, de oameni ai 
muncii. organele si organizațiile ju
dețene de partid, organizațiile de
mocrației muncitoresti-revolutionare 
se angajează să realizeze exemplar 
sarcinile de plan pe acest an. pro
gramele de dezvoltare economico- 
sociala a patriei. Se dă. in acest 
fel. expresie hotărirli nestrămutate 
a muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor. a întregului popor de a ib- 
timpina cu noi si remarcabile rea
lizări marea sărbătoare a muncii, 
împlinirea a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
precum și a unui veac de la decla
rarea zilei de 1 Mai ca zi a solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc. Ampla mobilizare de forte 
din această perioadă constituie, in 
același timp, un răspuns concret, 
prin fapte, la cerințele exprimate 
de secretarul general al partidului 
la reoenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
de a se acționa in așa fel incit 
marile evenimente ale acestui an — 
sărbătorirea celei de-a 45-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și ontiimperialistă si Con
gresul al XIV-lea al partidului — 
să fie întîmpinate cu realizări care 
să asigure îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a planului, a progra
melor de dezvoltare a tării.

Sint semnificative în acest sens 
■numeroasele vești primite zilnic 
lă redacție din toate colturile tării, 
vesti care atestă înalta temperatură 
a muncii, a angajării patriotice pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci- 
nilpr de plan, pentru realizarea 
ritmică a producției fizice, și in pri
mul rîfid a exportului, la un nivel 
calitativ ireproșabil. în condiții de 
eficiență superioară. Așa, de pildă, 
colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea Minieră Pinoasa. 
din bazinul Gorjului. a realizat 
peste plan 100 000 tone de cărbune; 
energettcienii din județul Mureș au 
ridicat la mai bine de 80 milioane 
kWh producția de energie electrică 
livrată suplimentar de la începutul 
anului și pină in prezent ; con
structorii brașoveni de tractoare ra
portează și ei că, prin organizarea

Tineretul - în primele rinduri ale luptei revoluționare, 
conduse de partid, împotriva fascismului și războiului

îndelungata istorie a poporului ro
mân pune pregnant in relief adevă
rul că tineretul este purtător a.1 nă
zuințelor de libertate și dreptate 
umană, că el s-a aflat întotdeauna 
in centrul luptelor pentru o viață 
demnă, liberă, fiind forța care a re
luat și dus mâi departe, cu abnega
ție, făclia progresului și civilizației, 
acționind pentru înfăptuirea celor 
mai înalte aspirații ale maselor 
populare. Apreciind aceste înalte În
sușiri ale tineretului patriei noastre, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „în istoria multimilenară 
a patriei, tineretul, generațiile tine
re s-au aflat întotdeauna in prime
le rinduri ale luptătorilor pentru 
progres, pentru independență, pen
tru libertate și dreptate socială și na
țională. întotdeauna tineretul a pre
luat și dezvoltat pe o treaptă supe
rioară virtuțile și tradițiile înaintate, 
revoluționare ale poporului nostru, 
dorința de a fi stăpin in propria-i 
țară".

Activitatea de organizare a tinere
tului revoluționar, democratic din 
țara noastră a fost indisolubil lega
tă, de evoluția mișcării muncitorești 
și socialiste, de afirmarea clasei 
muncitoare drept forța cea mai îna
intată, a societății. Legătura nemij
locită cu mișcarea muncitorească și 
socialistă. îndrumarea permanentă 
de care s-a bucurat mișcarea de ti
neret, incă de la începuturile ei. au 
constituit fermentul care a grăbit 
maturizarea sa politico-ideologică.

Lupta revoluționară a tinerei ge
nerații, desfășurată sub conducerea 
partidului clasei muncitoare, a intrat 
într-o etapă nouă, superioară, după 
făurirea, in mai .1921, a Partidului 
Comunist Român. De la inceputul 
existenței sale, partidul comunist 
și-a asumat răspunderea pentru for
marea, creșterea și educarea tinerei 
generații in spiritul principiilor co
muniste, al luptei pentru construirea 
unei noi societăți, mai bune și mai 
drepte. Crearea Uniunii Tineretului 
Comunist în martie 1922, la numai un 
an după făurirea partidului, a con
tribuit în mod decisiv la sporirea 
capacității tineretului revoluționar 
de înrîUrire politică, de conducere și 
mobilizare a tinerei generații, alături 
de clasa muncitoare, de alte forte so
ciale progresiste la lupta revoluțio
nară.

Primejdia generată pe plan Inter
național de politica agresivă și re
vizionistă a statelor fasciste, accen
tuată după instalarea nazismului la 
putere in Germania, in ianuarie 1933, 
însoțită de recrudescența activității 
organizațiilor fasciste din interior, 
în primul rind a Gărzii de fier, ac
țiunile lor reacționare și teroriste, 

mai bună a muncii, diversificarea 
producției, modernizarea proceselor 
de fabricație si dotarea secțiilor cu 
linii-agregat. cu alte utilaje auto
matizate. au fabricat 15 000 motoare 
peste prevederile planului în actua
lul cincinal ; pe parcursul zilelor 
și schimburilor record în producție 
organizate pe platforma Combinatu
lui de îngrășăminte Chimice Turnu 
Măgurele a fost finalizată în avans 
întreaga producție prevăzută pentru 
export în primele patru luni ale 
acestui an ; oamenii muncii. ■ toti

cei care alcătuiesc tînărul colectiv 
muncitoresc al industriei ialomițene 
au îndeplinit, iată, cu 10. zile mai 
devfeme, prevederile asumate pe 
patru luni la productia-mai-fă și la 
export ; rezultat al accelerării pro
cesului de modernizare a producției, 
de perfecționare a organizării în
tregii munci. în unitățile economice 
din Cimpina a fost realizată in 
perioada care a trecut din acest an 
o productie-marfă suplimentară in 
valoare de peste 30 milioane lei. 
concretizată in piese si subansarhble 
pentru utilaje miniere si petroliere, 
alte produse importante destinate jp 
primul, rind exportului si industriei 
noastre extractive.

Tabloul realizărilor în muncă pen
tru progresul neîntrerupt al pa
triei este, desigur, mult mal cuprin
zător. Practic, nu există județ, mu
nicipiu. oraș sau comună. ,nu există 
u‘nitate economică în care șă nu se 
înregistreze asemenea faptă de 
muncă. Și este firesc să fie așa, 
este firesc să se situeze permanent 
în centrul preocupărilor îndeplinirea 
ritmică și chiar depășirea sarcinilor 
de plan, sporirea producției de 
bunuri materiale, valorificarea su

străine de interesele fundamentale 
ale poporului, au ridicat în fața cla
sei muncitoare din România, a parti
dului comunist o serie de obiective 
și cerințe noi. Acestea vizau, in pri
mul rind, necesitatea realizării unui 
front larg de luptă patriotică,, menit 
să împiedice ascensiunea fascismului 
spre putere în țara noastră, să salv
gardeze drepturile și libertățile cetă
țenești, ființa națională a României.

pe baza directivelor plenarelor 
C.C. al P.C.R. adoptate în acești ani, 
organizația . comunistă de tineret . a 
inițiat importante acțiuni pentru 
coalizarea in lupta antifascistă a ti
nerei generații. In vederea îndepli
nirii acestui imperativ al vremii, 
Uniunea Tineretului Comunist a sta
bilit numeroase contacte cu organi

în preajma aniversării a 50 de ani de la marea 

demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică 
de la 1 Mai 1939 și a 100 de ani de la declararea 

zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale 
a celor ce muncesc

zațiile social-democrate de tineret, 
național-țărăniste, radical-țărăniste, 
ale Institutului muncitoresc de sport 
și educație din România, organizind 
împreună o serie de acțiuni de com
batere și demascare a fascismului. 
Pe bună dreptate piesa democratică, 
referindu-se la marile manifestații 
muncitorești, democratice care au 
luat o amploare deosebită in mai 
1936, nota că : „tineretul muncitor 
a fost in primele rinduri ale acestor 
acțiuni și s-a manifestat cu o deo
sebită rîvnă". Și sub Impulsul acti
vității tineretului revoluționar, „or
ganizațiile democratice ale tinere
tului in majoritatea lor evoluează 
tot mai mult spre înțelegerea porun
cii momentului : închegarea fron
tului tinerei generații".

Ampla mișcare antifascistă șl 
antirăzboinică din România acelor 
ani detașează in prim plan perso
nalitatea proeminentă a militantului 
comunist și patriotului înflăcărat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, desem
nat de Partidul Comunist Român să 
facă parte din conducerea Comitetu
lui Național Antifascist, ca repre
zentant al tineretului revoluționar, 
în cadrul acestei cuprinzătoare or
ganizații — una din primele or
ganizații naționale antifasciste pe 

perioară a potențialului productiv 
modern de care dispune ' economia 
națională, creșterea mai puternică a 
eficienței economice, ihtruciț numai 
in felul acesta se pot asigura în
făptuirea programelor de -dezvoltare 
economico-socială a țării, creșterea 
nivelului de trai al întregului popor.

Iată de ce, în continuare. în toate 
sectoarele de activitate trebuie să 
se acționeze cu inaltâ răspundere 
patriotică, cu dăruire și abnegație 
revoluționară pentru realizarea rit
mică. integrală și la un nivel cali
tativ ridicat a tuturor prevederilor 
planului. O atenție sporită trebuie 
acordată și in perioada următoare 
realizării planului la producția fizi
că și. in mod deosebit, la export. 
Aceasta și pentru faptul, că reali
zarea planului la producția fizică la 
toate sortimentele prevăzute repre
zintă una din condițiile. de bază 
pentru îndeplinirea' tuturor celor
lalți indicatori. Este știut apoi că 
exportul, comerțul exterior, coope
rarea internațională constituie pen
tru economia românească o necesi
tate obiectivă pentru buna desfășu
rare a intregii activități, pentru în
făptuirea generală a programelor.de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. . Așa cum a subliniat in nenu
mărate rinduri secretarul general al 
partidului, economia noastră dis
pune de tot ce este necesar pentru 
a îndeplini programele adoptate in 
fiecare sector de activitate. 'Pe bâza 
bogatei experiențe acumulate pină 
în prezent, este insă nevoie să se 
intensifice preocupările pentru ri
dicarea calității, astfel incit toate 
întreprinderile să realizeze numai 
produse competitive, cu înalti pa
rametri tehnici si, funcționali.

în același timp, in toate unitățile 
tr-ebuie să să acționeze cu fermita
te si competentă profesională pen
tru sporirea eficientei, pentru gos
podărirea judicioasă a mijloacelor 
materiale si financiare - Încredin
țate de societate spre administrare. 
Un rol- deosebit în această direcție 
.țevine cercetării științifice si Ingi
neriei tehnologice, care trebuie să 
constituie o forță dinamizatoare a 
îptregii activități productive, a pro
gresului susținut al tării. Stă ' in 
puterea fiecărui colectiv., a fiecărui 
om ' al muncii ca prin intârirea 
spiritului de răspundere in Îndepli
nirea sarcinilor ce le revin, printr-o 
maximă mobilizare a forțelor dispo
nibile să se asigure dezvoltarea e- 
conomi-oo-socială a tării spre ori
zonturile înfloritoare ale civilizației 
socialiste.

plan european — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a evidențiat 
prin capacitatea organizatorică și de 
înriurire politică deosebite, prin 
combativitate, fermitate revoluționa
ră și patriotism înflăcărat în acțiu
nea de atragere pe făgașul mișcării 
antifasciste a unor largi forțe socia
le și politice din rîndul tinerei gene
rații, pentru mobilizarea și antrena
rea acestora la manifestări de masă 
împotriva fascismului și. războiului. 
In chip firesc in septembrie 1933, 
cind s-a creat Comitetul Național 
Antifascist al Tineretului, în condu
cerea acestuia a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Grupînd in rihdurile sale tineri 
muncitori, țărani, elevi și studenți, 
Comitetul Național Antifascist al Ti

neretului a reprezentat un organism 
dinamic de mobilizare și acțiune a 
unor diverse forțe sociale și politice 
ale tineretului,-, animate de dorința 
de a se opune fascismului pe plan 
internațional și ascensiunii lui spre 
putere in România. Activitatea sa, 
desfășurată sub conducerea directă 
a Comitetului Național Antifascist, 
a fost puternic inrîurită de perso
nalitatea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a contribuit 
în mod decisiv la dezvăluirea peri
colului fascist în rîndurile tinerei 
generații, la dezvoltarea unității sale 
de acțiune.

înaltele năzuințe revoluționare, 
patriotice, fermitatea convingerilor 
sale comuniste au făcut ca tova
rășului Nicolae Ceaușescu să i se 
încredințeze, in condițiile grele ale 
lupte’ ilegale, noi și mari răspun
deri în organizarea luptei revoluțio
nare. In timpul unei asemenea ac
țiuni a fost arestat în comuna Ulmi, 
județul Dîmbovița, împreună cu mai 
mulți uteciști și militanți antifasciști. 
Procesul ce i s-a intentat la Brașov 
(mai — iunie 1936) a fost transfor
mat într-un mijloc de luptă, de 
demascare a primejdiei fasciste și a 
războiului, de subliniere a necesită
ții unirii tuturor forțelor patriotice,

BERBEȘTI-ALUNU : Zile 
record — producții record

Angajați cu toate forțele pen
tru a intimpina ziua de 1 Mai 
cu rezultate dintre cele mai 
bune, minerii din Bazinul car
bonifer Berbești-Alanu au de
clarat ultimele 7 zile ale lunii 
aprilie drept săptămină .record 
in producție, perioadă in care 
ei și-au propus să ' adauge la 
cele 32 000 tone lignit, extrase 
in plus de la inceputul anului 
și pină in prezent, incă 1 500 
tone. De asemenea, in această 
săptămină premergătoare săr
bătorii muncii, ortacii din sec
toarele de exploatare carboni
feră Oltețu, Berbești și Cerna 
vor mai livra spre termocentra
lele patriei, peste graficele sta
bilite. incă 50 000 tone lignit, e- 
nergetic, ridicind astfel cantita
tea suplimentară de cărbune, 
expediată in cele aproape 4 luni 
unităților Ministerului Energiei 
Electrice, la 200 000 tone. (Ion 
Stanciu).

ALBA IU LI A : Utilaje 
de înaltă tehnicitate

Colectivul întreprinderii de 
Utilaje, unitate in profilul că
reia intră realizarea de produse 
unicat sau de serie mică. în
scrie un nou succes in cinstea 
marii sărbători a muncii de la 
1 Mai. A început fabricația, 
pentru prima dată in țara noas
tră. a nresei cu fricțiune auto
mată de 450 tone forță, uti
lajul cel mai complex realizat 
in întreprindere pină In pre
zent. Noul produs este destinat 
sectorului de produse refrac
tare din cadrul industriei meta
lurgice. De. mențîtxvlt că acest 
utilaj deosebit de complex a 
fost proiectat tot Ia Alba Tulia 
— la Centrul de Cercetări și 
Proiectări pentru Produse Re
fractare — și face parte din- 
tr-un program din care pină in 
prezent a fost realizată o presă 
cu fricțiune de 120 tone forță și 
se află in faza, de asimilare și 
pregătire a fabricației presa cu 
fricțiune automată de 250 tone 
torță. (Ștefan Diriică).

antifasciste pentru salvarea libertă
ții și independenței poporului ro
mân.

Un moment profund reprezentativ, 
care pune in lumină acțiunea revo
luționară a tineretului, lupta sa eroi
că alături de clasa muncitoare, de 
forțele democratice, patriotice împo
triva fascismului și războiului, pen
tru. apărarea independenței și suve
ranității patriei,, l-a reprezentat pre
gătirea și desfășurarea marii demon
strații de acum o jumătate de veac, 
de la 1 Mai 1939. Din insărcinarea 
partidului comunist, ti nărui militant 
comunist Nicolae Ceaușescu a Înde
plinit un rol hotărîtor in intreaga ac
tivitate de organizare și desfășurare 
a acesteia, expresie a prețuirii pe 
care conducerea partidului o acorda 
discernămintului său politic, dirze- 
niei și intransigenței revoluționare 
pe care le dovedise in numeroase 
împrejurări. Ih viitoarea acestei 
mari acțiuni antifasciste și antirăz
boinice s-a remarcat tovarășa 
Elena Ceaușescu (Petrescu), prin 
atitudinea fermă revoluționară, prin 
bogata activitate politico-organizato- 
rică desfășurată în rîndurile munci
torimii ■ din București.

Puternica demonstrație patriotică, 
antifascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939, care a atras, într-un 
front comun, numeroși tineri comu
niști, socialiști, social-democrați. a 
dat expresie, in acele momente de 
grea încercare pentru viața Europei 
și a lumii întregi, imaginii viguroa
se a unui popor, a unei generații ti
nere profund atașate idealurilor de 
pace, libertate și independență na
țională, opțiunii lor ferme de a de
clara război războiului nedrept, de 
agresiune și dominație a altor po
poare, pregătit de statele fasciste și 
revizioniste.

Spiritul de puternică angajare re
voluționară, patriotică ce caracteri
za activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist avea să-și găsească o con
cludentă concretizare in anii dicta
turii militare-fasciste și ai războiului 
hitlerist, oînd ea a fost singura or
ganizație politică de tineret care a 
activat continuu in mod organizat, 
afirmindu-se drept cea mai activă 
organizație condusă de partidul co
munist, principalul sprijin al aces
tuia în lupta de rezistență. Lupta 
antifascistă a tineretului a culminat 
cu participarea sa in masă la înfăp
tuirea revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă din August 1944.

Epoca nouă, de ample și profun
de transformări democratice in care 
țara noastră a pășit după, 23 August

(Continuare în pag. a V-a)

Reunirea. într-un volum — in
titulat „Concepția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU privind 
acțiunea legilor obiective ale dez
voltării economico-sociaie" — apărut 
zilele acestea in Editura politică, a 
celor mai ; semnificative texte din 
opera secretarului general al parti
dului referitoare la cerința respec
tării legităților obiective in dezvol
tarea socială, in făurirea noii socie
tăți. a imbogățirii lor cu datele noi 
pe care le propune practica 
socială prilejuiește cunoaște
rea in toată amploarea sa a 
contribuției științifice a secre
tarului general al partidului 
la analiza dialecticii raportu
lui general-particular și nece
sitatea aplicării permanente 
a principiilor de bază ale teo- 
riei revoluționare la condițiile 
concret istorice ale fiecărei 
etape.

Pornind de la adevărul filo
sofici materialist dialectice 
potrivit căruia ..generalul e- 
xistă in și prin particular", 
fondatorii teoriei socialismului 
științific au avertizat, stator
nic că a separa aceste două 
categorii, a impune suprema
ția unei laturi asupra celei
lalte înseamnă a aduce imense 
prejudicii concepției despre 
lume a clasei muncitoare, ac
tivității practice revolutionarc.

Acest mod de abordare este 
cu atit mai actual in epoca 
noastră de mări prefaceri so
ciale. Analiza științifică, mar- 
Xist-Ieninistă a realității, se 
arată in volum, reliefează in 
modul cel mai convingător că 
schimbările care se produc in 
lume au la origine acțiunea 
legităților sociale obiective, 
co se manifestă cu putere. 
Este cunoscut că există le
gități generale care acțio
nează și in socialism, se sub
liniază in lucrare, iar o dată 
cu dezvoltarea socialismului 
se afirmă noi legi obiective, 
a căror studiere și înțelegere, 
pentru a se acționa in con
cordanță cu ele, reprezintă 
condiția permanentă a elabo
rării unei linii politice juste, realiste, 

■ clarvăzătoare.
O asemenea legitate fundamentală 

a dezvoltării sociale o reprezintă 
trecerea de la capitalism la socia
lism. proces istoric de mare com
plexitate ce definește conținutul 
epocii actuale. sensul dezvoltării 
istorice a omenirii. Este sem
nificativă in acest context apre
cierea «din Expunerea tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu la forumul de
mocratic din noiembrie anul trecut 
potrivit căreia, deși- societatea capi 7 
talistâ mai dispune de mari resurse 
și forțe, ea s-a dovedit incapabilă 
de a soluționa problemele funda
mentale ale oamenilor, ale popoare
lor. ale păcii.

Un loc distinct ieste acordat tn 
volum prezentării procesualității 
noii orînduiri. ca o legitate obiec
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tivă a dezvoltării acesteia, care con
cretizează. sensul progresului istoric 
de afirmare. a potențialului noii 
orinduiri.. Pornind de la această le
gitate, secretarul general a dat o 
replică hotărită oricăror încercări de 
a ignora. sau de a denatura sensul 
legic de dezvoltare a societății, de 
a considera intr-un fel sau altul că 
modernizarea. înnoirea societății 
s-ar putea realiza astăzi prin reîn
toarcerea la forme șl metode .peri

CONCEPȚIA 
TOVARĂȘULUI 
NICOLAE 

CEAUSESCU 
PRIVIND ACȚIUNEA 

LEGILOR OBIECTIVE 
ALE

mate, la forme de proprietate depă
șite de evoluția istorică, la structuri 
de organizare împotriva cărora a 
luptat clasa muncitoare. „Conside
răm că dezvoltarea și perfec
ționarea formelor de organizare 
și planificare — evidenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — constituie o 
necesitate obiectivă, dar, in ceea ce 
ne privește, am avut in vedere ca 
toate acestea să nu afecteze in nici 
un fel principiile de bază ale socia
lismului, ci, dimpotrivă, să consoli
deze priucipiile socialiste, să Ie 
dezvolte in noile condiții politice și 
ecimomice".

De aceea. în elaborarea strategiei 
și politicii sale. partidul nostru a 
pornit și pornește de la studierea 
legilor obiective ■ care guvernează 
dezvoltarea economico-socială. Ne
socotirea sau subaprecierea legilor 
generale duc. după cum atestă ex

periența istorică, mal devreme sau 
mai tirziu, la apariția de anomalii, 
de disproporții in dezvoltarea eco
nomico-socială, generează greutăți 
in evoluția socială.

Aplicând consecvent și în mod cre
ator adevărurile generale ale socia
lismului științific Ța condițiile con
crete ale dezvoltării economico-socia- 
le a țării noastre. Partidul Comu
nist Român, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 

promovat in perioada inaugu
rată’ de CongresUI al IX-lea 
o viziune novatoare, dinami
că asupra edificării noii o- 
rinduiri. Abordarea într-un 
spirit nou, profund creator a 
problemelor fundamentale ale 
edificării orinduirii socialiste, 
ale dezvoltării forțelor de pro
ducție. și perfecționării reia-' 
fiilor de producție și sociale, 
ale organizării și conducerii 
societății au deschis o etapă 
dinamică, de transformări ca
litative in toate domeniile, au 
creat condițiile afirmării libe
re și independente a Româ
niei în rîndul națiunilor lu
mii. „Congresul al IX-lea — 
arăta in acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a descă
tușat energiile creatoare, a în
lăturat o seric de șabloane șl 
dogme și a pus in fața parti
dului nostru sarcina edificării 
socialismului cu poporul și 
pentru popor, pornind de la 
condițiile concrete din Româ
nia, aplicind principiile ma- 
terialist-dialectice, ale socia
lismului științific, adevărurile 
general valabile la realitățile 
României. Și tocmai înlătu
rarea acestor dogme și șa
bloane a descătușat energiile 
poporului nostru și a făcut să 
avem marile realizări de as
tăzi, care au ridicat țara pe 
treptele superioare ale dez
voltării multilaterale în toate 
domeniile". Partidul nostru a 
probat in mod practic, prin 
activitatea sa ca centru vital 
al națiunii, că înfăptuirea o- 
biectivelor construcției socia
liste se realizează in forme 

concret-istorice, corespunzător nive
lului de dezvoltare economico- 
socială. Nu există și nu poa
te exista un model unic al e- 
dificării noii orinduiri. In virtu
tea principiilor și legităților gene- 
ral-valabile ale revoluției și con
strucției socialiste, practica socială, 
experiența au probat adevărul că 
noua orinduire se dezvoltă cu succes 
pe temeiul strategiei și tacticii care 
țin seama permanent de cerința a- 
sigurării echilibrului optim al rela
ției general-particular. Respectarea 
principiilor generate nu exclude, de
sigur, forme diferite de transpune
re a lor in viață, potrivit particu
larităților fiecărei țări. „Ne-am pro
nunțat întotdeauna și am acționat, 
arăta în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conform tezei că

(Continuare in pag. a V-a)
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MARAMUREȘ
Luni, tn piața culturii din 

Baia Mare a avut loc o aduna
re populară la care au luat 
parte peste 80 000 de oameni ai 
muncii — mineri și preparatori, 
constructori de mașini, metalur- 
giști și chimiști, forestieri, ță
rani cooperatori și mecanizatori, 
studenti și elevi. Au luat cuvîn
tul : Gheorghe Roman, prim-se- 
cretar al Comitetului Municipal 
Baia Mare al P.C.R., Vasile To- 
moioagă, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea 
Minieră Baia Borșa, Cornelia 
Măriuț, director al întreprinde
rii Textile „Maramureș", Gavril 
Dancoș, președintele comitetului 
sindical de la I.M.M.N. Baia 
Mare, Cristina Derda, prim- 
secretar al Comitetului Munici
pal Sighetu Marmației al U.T.C., 
Ioan Roman, secretar al comi
tetului de partid de la mina 
Baia Sprie, Flavia Rus, pre
ședintele C.A.P. din orașul 
Seini, Vasile Bărbuleț, prim- 
secretar al Comitetului Județean 
Maramureș al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Roman

Marea adunare populară din 
municipiul Baia Mare, la care 
participă reprezentanți ai oame
nilor muncii din unitățile econo- 
mico-sociale ale județului Ma
ramureș, are loc in atmosfera 
de înălțător patriotism, de ex
primare a celor mai alese sen
timente de dragoste și profun
dă recunoștință pentru glorio
sul partid, pentru secreta
rul său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. generate de 
rambursarea completă a dato
riei externe de către țara noas
tră la sfîrșitul lunii martie 1989
— strălucită victorie, care asi
gură independenta economică și 
politică deplină a României so
cialiste.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în anii luminoși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", municipiul 
Baia Mare a cunoscut o dez
voltare economico-socială fără 
precedent în întreaga sa istorie, 
în acest scop, au fost investite 
peste 20 miliarde lei. Noile con
strucții economice, cele peste 
40 000 apartamente și importan
tele edificii social-culturale din 
Baia Mare constituie cea mai 
convingătoare dovadă a înțelep- 
t.ei politici a partidului de dez
voltare economico-socială ar
monioasă, de modernizare a tu
turor localităților patriei noas
tre.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele comuniștilor și oameni
lor muncii dip Ba|a Mare, să 
exprim, și cu acest, prilej.^ cel. 
mai fierbinte ornagiu tovarășu- 
lui Nicolae Ceaușescu. ilustrul 
conducător al partidului și po
porului nostru. proeminenta 
personalitate politică a lumii 
contemporane, tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic 
și de stat, savant de largă re
cunoaștere Internațională, pen
tru nilduitoarea activitate con
sacrată înfloririi multilaterale si 
a-monlorse a tutu-or zone’or tă
rii. angajamentul de a munci cu 
abne^at’e nentru a ’nt'mnim 
cu surcele deoaeb;te în muncă 
ce’e dou'i importante eveni
mente politice ale anului.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Tomoioagă

Participînd la această mare 
adunare populară, aduc prino
sul de recunoștință, cel mai 
ales omagiu pe care miile de 
mineri, preparatori si geologi, 
toți oamenii muncii din Borșa îl 
poartă celui mai iubit fiu al na
țiunii conducătorul intelect al 
partidului și poporului nostru, 
minerul de onoare al țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru eroica activitate revolu
ționară pusă, dt peste 55 de 
ani in sluiba intereselor fun
damentale ale poporului român.

Cu deosebită bucurie si min- 
drie patriotică am luat cunoș
tință că România socialistă a 
lichidat, la sfirșitul lunii mar
tie 1983. datoria externă, victo
rie de malt prestigiu internatio
nal a tării noastre, care asi
gură independența economică și 
pel tică a patriei noastre.

Noi. cei ce muncim in minele 
intreprinder i Baia Borșa. min- 
dri de uriașele realizări ale 
..Epocii Nico’.ae Ceausescu" — 
orașul nostru fiind el insusi cti
torie a acestei glorioase epoci
— il asigurăm pe secretarul ge
neral al nart’du’ui. a spus în 
continuare vorbitorul, că nu 
vom precupeți nici un efort, că 
ne vom face exemplar datoria 
pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime si a da tării 
cit mai multe metale neferoase 
în concentrate. Este modul nos
tru de a răspunde la minuna
tele condiții de muncă si viată 
create minerilor, griiii constan
te pe care ne-o poartă minerul 
de onoare al tării.

Cuvîntul tovarășei 
Cornelia Măriuț

Trăim momente de înaltă sa
tisfacție politică, de emoționan
tă mîndrie națională, de nemăr
ginită recunoștință pe care oa
menii muncii de la înt-enrin- 
derea Textilă din Baia Mare — 
măreați ct torie a . Epocii 
Nicolae Ceaușescu", unde lu
crează aproape 8 000 de mun
citori si specialiști, in marea 
majoritate femei — le exprimă, 
din adincul inimii. Partidului 
Comunist Român, ilustru'ui său 
conducător. pentru strălucita 
victorie a poporului îonân — 
achitarea declină a datoriei ex
terne de către tara noastră la 
sfirșitul lunii martie 1989.

Vorbitoarea a spus in conti
nuare : în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii, in 
maiorita'e femei, d1 la între
prinderea Textilă „Maramureș", 
adresez cele mai fierbinți mul
țumiri. sentimentele de dragos

te si recunoștință si ce! mai 
inăltător omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. marele con
ducător al națiunii noastre, per
sonalitate proeminentă a lumii 
contemporane, mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. emi
nent om politic si savant de re
nume international, pentru e- 
roica activitate depusă in slui
ba libertăt.i si independentei 
economice si politice a Româ
niei. si ne angajăm să întim
pinăm cu cele mai bune rezul
tate marea sărbătoare naționa
lă de la 23 August si Congre
sul al XlV-lea al partidului, 
răspunzînd. in acest fel. griiii 
permanente ce ne-o poartă 
partidul.

Cuvîntul tovarășului 
Gavril Dancoș

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele puternicului colectiv de 
metalurgisti si chimiști de ne 
oele două platforme ale între
prinderii Metalurgice de Metale 
Neferoase din Baia Mane, să aduc 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
ctitorul celei mai glorioase epoci 
din istoria României, prinosul 
recunoștinței noastre, omagiul 
nostru muncitoresc pentru 
activitatea eroică pusă in slujba 
dezvoltării multilaterale a pa
triei.

Mărețele realizări obținute în 
toate domeniile construcției so
cialiste în anii glorioși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" și-au găsit o 
strălucită încununare în victoria 
obținută de poporul nostru prin 
lichidarea completă a datoriei 
externe, realizare măreață, uni
că in lume, care pune cu vigoare 
în lumină vitalitatea economiei 
românești, forța sa de dezvol
tare ascendentă chiar in condi
țiile crizei economice grave a 
lumii de azi.

Aducem, totodată, un fierbin
te omagiu mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului si 
statului. pentru contribuția 
remarcabilă la înfăptuirea poli
ticii interne si externe a parti
dului. pentru creșterea presti
giului României în întreaga 
lume.

Ca proprietari, producători și 
beneficiari, care acționează în 
vederea obținerii unor cantități 
sporite de metale neferoase 
pentru economia națională — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
ne angajăm să întimpinăm cu 
succese de seamă marea sărbă
toare națională de la 23 August 
șl Congresul al XlV-lea al parti
dului.

Cuvîntul tovarășei 
Cristina Derda

în aceste momente istorice, 
asemenea tuturor fiilor tării, tî- 
năra generație a Maramureșului 
dă glas celor mai înălțătoare 
sentimente de aleasă stimă, 
prețuire si recunoștință fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste, 
strălucită personalitate a lumii 
contemporane, pentru contribu
ția determinantă la. elaborarea 
si înfăptuirea programelor de 
dezvo’tare economico-socială a 
patriei, întărirea independenței 
economice si politice a tării, ex
primată în mod strălucit si prin 
lichidarea completă de către 
România a datoriei externe, 
pentru grija statornică ce o 
poartă asigurării unor minunate 
condiții de învățătură, muncă și 
viață tinerei generații.

Exprimăm, totodată, senti
mentele noastre de aleasă stimă 
și recunoștință fată de mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, eminent om politic 
si de stat, strălucit savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă. pentru contribuția sa remar
cabilă la înflorirea științei. în- 
vatămîntului si culturii, pentru 
preocuparea părinteasca acorda
tă creșterii si educării multila
terale a tineretului.

Noi. cei peste 190 000 de ute- 
cisti maramureșeni, crescuți si 
formați in cea ■ mai glorioasă 
epocă din istoria patriei, „Epoca 
Nico.ae Ceaușescu". profund 
recunoscători pentru condițiile 
create, de afirmare deplină în 
viata economica, socia.-politlcă 
si spirituală, ne angajăm ferm 
să urmăm neabătut strălucitul 
exemp.u de comunist si patriot 
neînfricat al secretarului gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să transpu
nem în viată vibrantele chemări 
pe care le-a adresat tinerei ge
nerații.

Cuvîntul tovarășului 
loan Roman

Alături de oamenii muncii din 
județul Maramureș, minerii și 
preparatorii de la mina din Baia 
Sprie trăiesc din plin cele mai 
puternice sentimente de satis
facție și profundă mîndrie pa
triotică pentru strălucita rea
lizare a poporului nostru, 
anunțată de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la deschide
rea lucrărilor Plenarei Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român — achitarea com
pletă a datoriei externe de 
către România, victorie de 
prestigiu internațional. Această 
măreață realizare a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". care de
monstrează. justețea politicii 
partidului și statului, ne-a 
umplut și nouă, celor 30 000 de 
mineri, preparatori și geologi 
din Maramureș. inimile de 
nemărginită bucurie și demni
tate muncitorească.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Răspunzînd înflăcăratelor 
c emări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adresate la 
Plenara Comitetului Central al 
partidului și la grandioasa adu
nare populară din București, ne 
angajăm să obținem pînă la fi
nele anului, peste prevederi, o 

producție de metale în concen
trate de peste 12 milioane lei, 
spre a cinsti cu demnitate mun
citorească cea de-a 45-a aniver
sare a marii noastre sărbători 
naționale de la 23 August și cel 
de-al XlV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Cuvîntul tovarășei 
Flavia Rus

între realizările de înalț pres
tigiu național șl internațional, 
consemnate în bilanțul glorioasei 
„i-poci Nicolae Ceaușescu". se 
înscrie și lichidarea' datoriei ex
terne. eveniment epocal, care 
asigură deplina independență 
economică și politică a Româ
niei.

Aduc cu bucurie la cunoștința 
acestei mari adunări că. toți lo
cuitorii Seiniului încearcă un 
sentiment de nespusă mîndrie și 
responsabilitate că și localita
tea noastră — în care in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" au 
fost create mari unități și ferme 
agricole, capacități industriale 
— a dobîndit statut de oraș, prin 
hotărîrile și legile adoptate de 
înaltele foruri de partid și de 
stat.

Folosim și acest prilej — a 
spus în continuare vorbitoarea — 
pentru a exprima, in numele lo
cuitorilor din cel mai tinăr oraș 
agroindustrial al Maramureșu
lui. al tuturor lucrătorilor din 
agricultura județului, cele mai 
alese sentimente de nemărginită 
stimă și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Eler.a Ceaușescu. pentru grija 
permanentă ce o acordă dezvol
tării. modernizării și sistemati
zării localităților, creării unor 
condiții demne de muncă și via
ță, pentru anularea datoriilor 
unităților agricole cooperatiste, 
angajîndu-ne să ne intensificăm 
eforturile pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agra
re. pentru a ne spori contribuția 
la creșterea bunăstării poporului.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Bărbuleț

Sîntem cu toții martori și 
participant la un eveniment 
epocal, care va rămîne înscris cu 
litere de aur în istoria multimi
lenară a patriei noastre: la sfîr
șitul lunii martie 1989. România

In încheierea adunării, participant» au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, in care se spune ;

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Intre strălucitele izbinzi din anii de glorie de după Con

gresul al IX-lea al partidului, de cînd vă aflati la cirma 
destinului național — 'epocă ’Ud' atîr :care poartă humele 
dumneavoastră ilustru — se înscrie și lichidarea pentru tot
deauna, la sfirșitul lunii martie 1989,. a datoriei externe a 
României, confirmare elocventă a justeței politicii realiste a 
Partidului Comunist Român, a gindirii și activității dumnea
voastră revoluționare, mult stimate tovarășe secretar general 
al partidului, care ne-a umplut inimile de deplină satisfacție 
și demnitate națională.

în ansamblul mărețelor succese din anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", asemenea tuturor zonelor țării, județul 
Maramureș a cunoscut cele mai profunde înnoiri in toate 
domeniile de creație materială și spirituală. Prin materiali
zarea unui volum de investiții de 40 miliarde lei s-au pus în 
funcțiune peste 150 de unități și capacități economice — în 
industria minieră și metalurgică, construcția de mașini, pre
lucrarea lemnului, industria ușoară, alimentară și în aite 
domenii —, au fost construite 120 000 de noi locuințe. Au 
cunoscut o dezvoltare fără precedent știința, invățărnintul, 
cultura, ocrotirea sănătății, serviciile.

Asemenea tuturor fiilor tării, maramureșenii vă aduc 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, și 
cu acest prilej, prinosul dragostei și recunoștinței pentru 
strălucitele realizări cconomico-sociale și spirituale din anii 
celei mai glorioase epoci din istoria multimilenară a neamu
lui românesc, pentru grija statornică ce o purtai! moderni
zării condițiilor de muncă și viată ale tuturor oamenilor mun
cii din Maramureș.

Punind in centrul preocupărilor traducerea in viață a in
dicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, ne angajăm ca, in perioada care urmea
ză, de clocotitoare efervescentă patriotică, specifică marilor 
sărbători — apropiata aniversare a 50 de ani de la marea 
demonstrație din 1 Mai 1939, cind v-ațl situat, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in fruntea luptei anti
fasciste și antirăzboinice, pentru independentă națională și li
bertate socială — să ne intensificăm eforturile în vederea 
realizării Integrale a sarcinilor de plan pe trimestrul II. pe 
întregul an 1989, a angajamentului de a livra peste plan, 
in acest an, o producție-marfă industrială de 300 milioa
ne lei și a obține cele mai bune rezuEate in agricultură, in
vestiții. spre a intîmpina cu rezultate deosebite cea de-a 
45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale de la 
23 August și cel de-al XlV-lea Congres al partidului.

CARAȘ-SEVERIN
La adunarea populară din 

municipiul Reșița au participat 
peste 40 000 oameni ai muncii. 
In cadrul adunării au luat cu- 
vintul tovarășii Ion Văduva, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, Gheorghe 
Filipescu, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinde
rea de Construcții de Mașini, 
Nicolae Stăncioi, președintele 
comitetului sindicatului de la 
Combinatul Siderurgic, pioniera 
Paulina Aniței, locțiitor ai pre
ședintelui Consiliului județean 
al organizației pionierilor, Geor- 
geta Vișan, președinta Comite
tului municipal al femeilor, Va
sile Plaucea, președintele Co
operativei Agricole de Produc
ție Varadia, Virgil Gheran, 
maistru la întreprinderea de 
Antrepriză de Construcții-Mon- 
taje Metalurgice și Reparații, 
Stelian Mănescu. prim-secretar 
al Comitetului Municipal Reși
ța al U.T.C., Szasz Iosif, prim- 
secretar al Comitetului Județean 
Caraș-Severin al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Văduva

în numele harnicelor co
lective muncitorești, al tutu
ror locuitorilor municipiului 
Reșița, aducem un respectuos 
și profund omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitor de 
țară nouă, deplin stăpînă pe 
destinele sale, tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru întreaga sa 
contribuție la elaborarea și în
făptuirea planurilor și progra
melor de dezvoltare multilate
rală a patriei.

Evenimentul istoric marcat de 

și-a plătit complet datoria ex
ternă. fiind unica tară din lume 
care a dobîndit acest act de 
demnitate națională, fiind cu a- 
devârat independentă și econo
mic. și politic. Acest remarcabil 
succes, cu adevărat istoric, de 
larg răsunet internațional, repre
zintă un rezultat stră’ucit al 
muncii poporului român, a cla
sei muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității și demonstrează 
forța economiei socialiste româ
nești.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea. ca ur
mare a politicii clarvăzătoare a 
partidului, a sprijinului nepre
cupețit acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a îndrumă
rilor date cu prilejul vizite’or 
de lucru, a dialogului cu mi
nerii. metalurgistii. constructo
rii de mașini, cu oamenii mun
cii din industria ușoară, din a- 
gricultură. si judetui Maramu
reș a cunoscut, asemenea tu- 
tuturor zonelor tării, o puter
nică dezvoltare economico-so
cială. în anii socialismului, prin 
materializarea unui volum de 
investiții de peste 50 miliarde 
lei. din care 40 miliarde in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", în 
județ au fost construite si date 
în producție peste 150 de noi 
unităti si capacități economice, 
in care au fost create 75 000 noi 
locuri de muncă. S-au produs 
profunde înnoiri în dezvoltarea 
economico-socială si spirituală, 
în modernizarea localităților 
maramureșene.

Mîndri si profund recunos
cători pentru asemenea minu
nate realizări socialiste, locui
torii județului nostru aduc, de la 
această mare adunare oooulară. 
cel mai fierbinte omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu 
al națiunii noastre, tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă re
cunoaștere internațională, pen
tru tot ce au făcut și fac. cu 
nemărginit patriotism. snre 
binele și fericirea poporului ro
mân.

De la tribuna marii noastre 
adunări populare, ne angajăm 
ferm de a acționa, strîns uniți 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne si externe a 
partidului si statului, asigurînd 
îndeplinirea integrală a planu
lui pe 1989. pe întregul cincinal.

lichidarea de către țara noastră 
a datoriei externe constituie o 
dovadă elocventă a forței și di
namismului economiei naționale, 
a superiorității orînduirii noas
tre socialiste.

Exprim angajamentul ferm, 
hotărirea nestrămutată a colec
tivelor muncitorești din muni
cipiul Reșița, de a munci cu pa
siune și spirit revoluționar 
pentru a face din anul 1989, 
anul istoricelor evenimente 
— sărbătoarea națională de 
la 23 August și Congresul al 
XlV-lea al partidului —, anul 
cu cele mai mari realizări din 
toate domeniile de activitate.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Filipescu
Permiteți-mi să exprim, în 

numele colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderea 
noastră cele mai calde senti
mente de stimă, profunda re
cunoștință față de secretarul 
general al partidițjui, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Am luat cunoștință cu profun
dă m’ndrie de rambursarea in
tegrală a datoriei externe, mo
ment istoric care confirmă cu 
putere justețea politicii de dez
voltare socială și economică a 
României.

Beneficiind din plin de prefa
cerile înnoitoare ale întregii 
noastre economii naționale, în
treprinderea de Construcții de 
Mașini Reșița a cunoscut un 
ritm de dezvoltare fără prece
dent în îndelungata sa istorie. 
Față de anul celui de-al IX-lea 

Congres al partidului, produc- 
ția-marfă a crescut de peste 5 
ori, ca și productivitatea mun
cii, iar peste 80 la sută din 
fondurile fixe existente au fost 
puse in funcțiune în acești ani.

Ne angajăm să acționăm în 
mod exemplar pentru realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate, pentru a în- 
timpină cu rezultate deosebite 
cea c'.e-a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
impe~ialistă și cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Stăncioi

Toți cei care plămădesc meta
lul pe aceste meleaguri au pri
mit cu profundă mîndrie pa
triotică strălucita realizare a 
României socialiste, care la 
sfirșitul lunii martie și-a achi
tat integral datoria externă.

Aceasta reprezintă pentru noi 
un minunat prilej de a ne 
exprima din nou recunoștin
ța față de genialul conducător 
de partid și de stat, Erou 
între eroii patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în etapa profundelor șl gran
dioaselor prefaceri revoluțio
nare pe care poporul o nu
mește cu mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". municipiul 
și combinatul reșițean au cu
noscut ample si complexe trans
formări înnoitoare, munca și 
via’a oamenilor de aici dobîn- 
dind noi virtuți ale hărniciei, 
civilizației și progresului.

în numele oelor peste 10 000 
de oameni ai muncii din Com
binatul Siderurgic Reșița exprim 
angajamentul și hotărîrea noas
tră nestrămutată de a munci cu 
mai multă dărui-e și pasiune, 
de a milita cu consecvență pen
tru ca Reșița să devină o cita
delă a calităț'i oțelului româ
nesc și de a intîmpina cu re
zultate deosebite marea sărbă
toare națională a poporului nos
tru — 23 August — și cel de-al 
XlV-lea Congres al partidului.

Cuvîntul pionierei 
Paulina Aniței

Permiteți-mi ca în numele 
pionierilor și șoimilor pa
triei din municipiul Reși-

con- 
ctitorul 

tovarășul 
tovarășei 

inginer

ța să aducem un omagiu 
ducătorului iubit, 
României moderne. 
Nicolae Ceaușescu, 
academician doctor 
Elena Ceaușescu.

Noi, generația Congresului al 
XlV-lea al partidului, vom 
munci îritr-o țară liberă, inde
pendentă economic și politic, 
continuînd opera comuniștilor 
de azi. a întregului nostru 
popor. în frunte cu ilustrul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în aceste zile, cînd în inimile 
noastre primăvara firii se îm
pletește cu primăvara vieții, ex
primăm, din adincul sufletelor 
noastre de copii, sentimentul 
mindriei de a fi cetățeni ai unei 
patrii libere și independente. 
„Acum, la ceas de sărbătoare, / 
Din inimile noastre calde de 
copii. / Cu glas fierbinte ne 
rostim iubirea / Față de cei ce-i 
este tării chezașul de-mpliniri!“.

Cuvîntul tovarășei 
Georgeta Vișan

Vă rog să-mi permiteți ca. fn 
numele tuturor femeilor care 
trăiesc și muncesc în „cetatea de 
foc" a Reșiței. să aduc prinosul 
recunoștinței noastre. împreună 
cu un vibrant omagiu secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste moderne, 
pentru întreaga activitate pusă 
în slujba intereselor fundamen
tale ale poporului român, cauzei 
socialismului și păcii.

Femeile Reșiței aduc, totodată, 
un înalt omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. militant de frunte 
ai partidului și statului nostru, 
eminent om de știință, pentru 
deosebita contribuție adusă la 
dezvoltarea și înflorirea patriei 
și culturii românești, pentru 
grija părintească acordată for
mării și afirmării tinerei ge
nerații.

Asemenea întregului popor, am 
luat cunoștință cu legitimă mîn
drie că la sfirșitul lunii martie 
România și-a achitat complet 
datoria externă, aceasta consti
tuind o victorie remarcabilă a 
întregului popor.

Noi. femeile reșițene. ne anga
jăm să realizăm în toate dome
niile sarcinile ce ne revin, in așa 
fel îneît să întimpinăm cu rezul
tate demne ziua de 23 August și 
cel de-al XlV-lea Congres al 
partidului.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Plaucea

Cooperatorii din comuna Va
radia. asemenea tuturor oameni
lor muncii din agricultura jude
țului nostru, au primit cu pro
fundă recunoștință hotărîrile a- 
doptate. din Inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pri
vind anularea unor datorii ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție și asociațiilor economice 
intercooperatiste. Vedem în a- 
ceasta o nouă dovadă a grijii 
permanente pe care conducăto
rul partidului și statului nostru 
o acordă țărănimii, dezvoltării 
agriculturii noastre socialiste. 
Prin această măsură, numai coo
perativei noastre i s-au anulat 
datorii de peste 70 milioane lei. 
ceea ce ne va permite ca în acest 
an, printr-o mai bună organiza
re a activități în toate sectoare
le. să devenim o unitate ren
tabilă.

Omagiul cel mai fierbinte pe 
care îl putem aduce conducăto
rului nostru iubit, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu. partidului și 
statului nostru, trebuie să fie 
faptele. Vom acționa cu hotărîre 
pentru mai buna gospodărire a 
fondului funciar, executarea de 
calitate a tuturor lucrărilor, ast
fel îneît. în acest an. să obținem 
ce’e mai mari recolte.

Puternic mobilizați de recen- 
te'e hotărî”! "d^p^ate. de majo
rarea retribuirii muncii In na
tură a membrilor cooperatori, 
noi. Cei ce muncim oe ogoarele 
județului, nu vom precupeți nici 
un efort pentru a pune mai bine 
în valoare fiecare palmă de pă- 
mînt. rfd’cîndu-ne astfel la înăl
țimea grijii permanente pe care 
conducătorul partidului și statu
lui nostru o poartă țărănimii, 
întregului nostru popor.

Cuvîntul tovarășului 
Virgil Gheran

în numele puternicului colec
tiv al constructorilor de obiecti
ve industriale, vă rog să-mi per
miteți să aduc prinosul recunoș
tinței noastre. împreună cu 
un vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
treaga și strălucita activitate 
pusă în slujba intereselor funda
mentale ale poporului român, a 
cauzei socialismului și păcii.

Folosim și acest prilej pentru 
a aduce cele mai vii mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru contribuția deosebită adusă 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, la dezvol
tarea științei, învățămîntului și 
culturii.

Mărețele realizări obținute 
In toate domeniile construc
ției sooialiste a țării noas
tre în epoca pe care cu mîn
drie patriotică o numim .Epoca 
Nicolae Ceaușescu". și-au găsit 
o strălucită încununare și în 
marea victorie obținută recent 
prin lichidarea totală de către 
România a datoriei externe.

Această mare izbîndă ne sti
mulează și ne angajează mai 
hotărît în înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor de plan, a Progra
mului partidului.

Ne angajăm să acționăm cu 
Înaltă răspundere muncitoreas
că. sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru a intîmpina cu 
cele mai bune rezultate împli
nirea a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifas
cistă și antirăzboinică de la 1 Mai 
1939, glorioasa noastră sărbătoa
re națională de la 23 August 
și cel de-al XlV-lea Congres 
al partidului.

Cuvîntul tovarășului 
Stelian Mănescu

Vă rog să-mi permiteți ca la 
această adunare populară să ex
prim, în numele uteciștilor, 
al întregului tineret din „Ceta
tea de foc" a Reșiței, cele mal 
vii mulțumiri și nemărginita 
noastră recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou 
între eroii neamului, ctitorul 
României socialiste moderne, 
pentru modul strălucit în care 
conduce destinele țării, pentru 
grija părintească și îndrumarea 
permanentă acordate formării și 
afirmării tinerei generații.

Aducem, totodată, un Înalt 
omagiu tovarășei. academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
pentru deosebita contribuție a- 
dusă la înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării multilaterale a pa
triei.

Cu inimile pline de bucurie, și 
noi. tinerii Reșiței. am luat cu
noștință. asemenea Întregului 
nostru popor, că la sfîrșitul lu
nii martie România a plătit 
complet datoria externă.

Această istorică izbîndă des
chide noi și largi perspective 
pentru noi, tînăra generație, de 
a ne afirma neîngrădit persona
litatea într-o țară liberă și 
demnă.

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

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanțil la marea adunare populară din municipiul 
Reșița, consacrată momentului de profundă semnificație is
torică al lichidării datoriei externe, care marchează obținerea 
deplinei independente economice și politice a țării noastre, 
folosesc și acest minunat prilej pentru a exprima, in numele 
comuniștilor, al puternicelor colective muncitorești și al tu
turor locuitorilor Caraș-Severinului, sentimentele de profund 
respect și aleasă prețuire față de dumneavoastră, mult 
stimate și Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, 
marele fiu al poporului român, ctitorul României moderne, 
Erou intre eroii neamului, pentru exemplara și pilduitoarea 
activitate de patriot, revoluționar și luptător înflăcărat pentru 
infăptuirea nobilelor idealuri de libertate, progres și bună
stare, de ridicare a scumpei noastre patrii spre luminoasele 
piscuri ale comunismului.

Aducem și in acest inăltător cadru un respectuos st 
călduros omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului șl statului nostru, strălucit 
om de știință, de largă recunoaștere internațională, pentru 
remarcabila contribuție la elaborarea și infăptuirea planuri
lor și programelor de dezvoltare economico-socială a pa
triei. de continuă inflorire a științei, invățămintului și culturii 
românești.

Dăm cea mal Înaltă apreciere istoricelor documente adop
tate de Plenara C.C. al P.C.R și M.A.N.. cu hotărirea nestră
mutată de a traduce exemplar in viață măsurile și legile 
adoptate, de a contribui la dezvoltarea tot mai puternică a 
economiei noastre naționale, la participarea activă, echitabilă 
a tării noastre la diviziunea internațională a muncii și 
schimbul mondial de valori materiale și spirituale.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din toate domeniile de activitate 
ale Caraș-Severinului. sint angajați cu întreaga capacitate 
creatoare, pentru a obține rezultate deosebite in muncă, in 
intimpinarea istoricului I Mai, a celei de-a 45-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă și a celui de-al XlV-lea Congres al narti- 
dului. pentru înflorirea multilaterală a României socialiste.

COVASNA
La adunarea populară din 

municipiul Sfîntu Gheorghe au 
participat peste 20 000 de oa
meni ai muncii. Au luat cuvîn
tul tovarășii Iosif Mo’nar. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid. Francisc 
Pasztor. directorul întreprin
derii de Mașini-Agregat si Sub- 
ansamble Auto. Maria-Magda- 
lena Szakacs. președintele Co
operativei Agricole de Produc
ție Chilieni. Irimie Baciu, prim-

Ne angajăm să realizăm în 
cele mai bune condiții sarcinile 
ce ne revin în toate domeniile, 
pentru a intîmpina astfel cu re
zultate de prestigiu marile eve
nimente ale acestui an. a 45-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XIV-1 ea al parti
dului.

Cuvîntul tovarășului 
Szasz losif

Asemenea întregii noastre na
țiuni, cu nemărginită mîndrie 
patriotică și vie satisfacție, oa
menii muncii din toate domenii
le de activitate ale județului 
Caraș-Severin au luat cunoștin
ță de lichidarea datoriilor exter
ne ale țării noastre, eveniment 
de excepțională importanță, care 
exprimă eforturile depuse de în
tregul nostru popor, vitalitatea 
și robustețea economiei naționa
le românești.

Vă rog să-mi permiteți să dau 
glas sentimentelor de dragoste 
si recunoștință fată de secretarul 
nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. pentru 
contribuția si rolul său decisiv 
în conceperea întregii strate
gii a dezvoltării patriei si în
făptuirea ei în practică, pentru 
patriotismul înflăcărat, profun
dul umanism si clarviziunea cu 
care acționează spre a asigura 
mersul ferm înainte al scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Această victorie istorică este 
cu atît mai semnificativă cu cît 
ea a fost obținută în condițiile 
dezvoltării susținute economico- 
sociale a patriei și ridicării con
tinue a nivelului de trai mate
rial si spiritual al poporului.

Folosim si acest minunat pri
lej pentru a da expresie senti
mentelor de aleasă stimă și 
prețuire fată de tovarășa Elena 
Ceausescu pentru contribuția 
deosebită la infăptuirea politicii 
partidului si statului nostru, la 
dezvoltarea si înflorirea stiintei. 
învătămîntului. artei si culturii.

Remarcabilele realizări obți
nute în anii de profunde si per
manente înnoiri în viata econo
mico-socială a tării, de cînd în 
fruntea partidului si a tării 
a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se regăsesc 
si în economia județului nostru.

în această perioadă s-au con
struit 31 unități industriale în 
6 mari platforme, in care lu
crează peste 153 mii oameni ai 
muncii, au fost construite peste 
40 000 apartamente, din care 
mai mult de jumătate numai în 
municipiul Reșița.

Pe primul trimestru al anului 
1989, producția-marfă industria
lă a fost realizată în proporție 
de 101,3 la sută, productivita
tea muncii 101,4 la sută, iar con
tractele la export au fost ono
rate integral.

Oamenii muncii din agricultu
ra județului nostru au reușit, 
printr-o mobilizare generală, să 
finalizeze la timp și de bună 
calitate lucrările actualei cam
panii de primăvară.

în felul acesta răspund lucră
torii ogoarelor grijii statornice 
a partidului si statului pentru 
întărirea si consolidarea acestei 
ramuri de bază a economiei 
noastre socialiste, grijă ex
primată si orin măsurile privind 
anularea datoriilor unor coope
rative agricole de producție si 
asociații economice intercoope
ratiste.

Marea adunare populară are 
loc în piața cu denumirea sim
bolică — 1 Decembrie 1918, mo
ment istoric în care »-au împli
nit idealurile unității de gînd, de 
faptă si de acțiune a întregului 
popor. Uniți în cuget și simțire, 
in jurul partidului, al încercatu
lui său conducător, «tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să facem 
totul pentru a intîmpina istoricul 
1 Mai. cea de-a 45-a aniversare 
a eliberării patriei si cel de-al 
XlV-lea Congres al partidului 
cu realizări deosebite in toate 
domeniile.

secretar al Comitetului munici
pal al U.T.C.. Maria Szoke. pre
ședintele comitetului sindicatu
lui de la Combinatul de Pre
lucrare a Lemnului. Olah 
Laszlo, secretar al comitetului 
de partid de la Antrepriza Con- 
strucții-Montaj, Eugen Lazăr, 
directorul întreprinderii de Ți
garete. Ștefan Rab, prim-secre
tar al Comitetului Județean Co- 
vasna al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Josif Molnar

Organizată din dorința colec
tivelor de oameni ai muncii, a 
organismelor democrației mun- 
citoresti-revolutionare din mu
nicipiul Sfîntu Gheorghe. adu
narea populară la care partici
păm constituie un fericit pri
lej de a exprima încă o dată 
ilustrului nostru conducător de 
partid și de țară, marelui Erou 
intre eroii neamului, genialului 
ctitor al României moderne, to
varășul Nicolae Ceausescu, cele 
mai alese sentimente de dra
goste si profundă recunoștință, 
omagiul fierbinte pentru strălu
cita sa activitate revoluționară, 
care conferă astăzi demnitate 
si măreție fără precedent Româ
niei socialiste, independentă de
plină și glorie nepieritoare po
porului român.

Toți cei ce trăim aici. în de
plină unitate si frăție — a spus 
vorbitorul — aici, unde în anii 
epocii de aur a României so
cialiste s-a construit un puter
nic municipiu, simțim mîndria 
că sîntem constructori ai măre
țului edificiu socialist în cea 
mal fertilă perioadă din înde
lungata istorie a poporului ro
mân.

Cuvîntul tovarășului 
Francisc Pasztor

în numele puternicului co
lectiv de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de Ma- 
șini-Agregat și Subansamble 
Auto, vorbitorul a adus un 
vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
neobosita sa activitate pusă 
In slujba intereselor fundamen
tale ale poporului român, a 
cauzei socialismului si păcii, 
tovarășei Elena Ceausescu, pen
tru contribuția adusă la elabo
rarea și infăptuirea politicii 
partidului nostru, la dezvoltarea 
permanentă a științei, culturii 
și invățămîntului românesc.

Relevînd transformările care 
au avut loc în orașele si comu
nele județului, prtn înfăptuirea 
programului partidului de dez
voltare armonioasă a tuturor 
localităților. vorbitorul a dat 
glas hotăririf celor ce muncesc 
aici, de a face totul pentru a 
fi la înălțimea marilor realizări 
istorice obținute de ponorul 
român sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Cuvîntul tovarășei 
Maria-Magdalena 

Szakacs
Pătrunși de sentimente de 

profund patriotism, participăm 
la această mare adunare popu
lară la care as dori să trans
mit, în calitate de reprezentant 
al Cooperativei Agricole de 
Producție Chilieni si in numele 
tuturor lucrătorilor din agricul
tura municipiului si a satelor 
aparținătoare, deosebita mindrie 
si deplina satisfacție fată de 
noua mărturie a puterii e- 
conomiei noastre socialiste, de- 
demonstrată prin lichidarea da
toriei externe.

După ce a menționat că uni
tatea in care lucrează, aseme
nea tuturor cooperativelor a- 
gricole de producție din județ 
si din tară, a acționat cu toate 
forțele și în această primăvară 
pentru efectuarea unor lucrări 
de calitate care să permită ob
ținerea unor recolte cit mai 
bune în acest an. vorbitoarea a 
spus : Oamenii muncii din a- 
gricultură au primit cu vie sa
tisfacție si adlncă recunoștință 
legea privind anularea unor da
torii ale cooperativelor agricole 
de producție și asociațiilor e- 
conomice intercooperatiste. care 
ilustrează încă o dată atentia 
acordată continuu de partid, 
de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru ca. pe lîngă crearea condi
țiilor mobilizatoare ale înfăp
tuirii noii revoluții agrare, să 
se asigure rentabilizarea pro
ducției agricole. Răspunzînd a- 
cestei griji, ne angajăm să 
facem totul pentru a dovedi 
orin fapte că sîntem demni de 
sprijinul primit, realizînd pro
ducții agricole cît mai mari.

Cuvîntul tovarășului 
Irimie Baciu

Alături de toți oamenii mun
cii din municipiul Sf. Gheor
ghe, cei peste 18 000 de uteciști 
iși exprimă deplina lor satis
facție și mindrie de a trăi și 
munci in această perioadă de 
mărețe împliniri revoluționare, 
care vor fi înscrise cu litere de 
aur în istoria neamului, pur- 
tînd numele genialului ctitor al 
României socialise, făuritorul 
prezentului și viitorului fericit 
și demn al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

îngăduiți-mi, totodată. să 
aduc, in numele uteciștilor din 
municipiul Sf. Gheorghe, un 
înalt omagiu, însoțit de cele 
mai alese sentimente de pre
țuire și recunoștință, tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului 
nostru, om de știință de lar
gă recunoaștere internațională, 
pentru deosebita contribuție 
adusă la dezvoltarea și înflo
rirea științei, Invățămintului șl 
culturii românești, pentru grija 
sa părintească acordată for
mării și afirmării tinerei gene
rații.

Re'evind mindria patriotică 
cu care tinerii din această par
te a tării, asemenea întregului 
tineret al patriei, au luat cu
noștință de lic’-id-rea de către 
România a datoriei externe, 
vorbitorul a spus în Încheiere : 
Ne an^niăm să realizăm în cele 
mai bune condiții sarcinile

(Continuare in pag. a III-a)

Nico.ae
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ce ne revin. astfel incit 
prin activitatea noastră, strins 
uniți in jurul Partidului Co
munist Român, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, să intîmpi- 
năm cu rezultate deosebite 
marile evenimente politice si 
aniversări din acest an.

Cuvîntul tovarășei 
Maria Szoke

Colectivul de oameni ai mun-

Mindri de mărețele împliniri 
ale celei mai rodnice epoci din 
întreaga noastra istorie. . legata 
trainic si pentru totdeauna de 
numele, gindirea și fapta revo
luționară ale ctitorului ei, ne 
angajăm să depunem eforturi 
susținute, in intreaga activitate, 
pentru dobindirea unor rezul
tate superioare, aducmdu-ne o 
contribuție sporită la dezvol
tarea industriei județului Co- 
vasna, creație a perioadei inau
gurate de istoricul Congres al 
IX-lea.

Cuvîntul tovarășului

acest an al celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 
și al Congresului al XIV-lea al partidului, pentru a ne spori 
contribuția la înfăptuirea operei de edificare socialistă și co
munistă in scumpa noastră patrie.

PRAHOVA

cii de la Combinatul de Prelu
crare a Demnului aduce ilus
trului conducător al partidului 
și statului, marele Erou între 
eroii neamului, genial ctitor al 
României socialiste moderne, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai înalt omagiu pentru tot 
ce a făcut și face spre binele 
și fericirea întregului ponor.

Marile izbinzi in opera de 
dezvoltare socialistă a patriei, a 
spus in. continuare- vorbitoarea, 
incorporează rezultatele strălu
cite ale cercetării științifice ro
mânești, conduse cu inaltâ 
competență de 
Ceaușescu. căreia, 
tuturor membrilor 
din municipiul Sf. 
aducem omagiu de 
siderație. pentru contribuția sa 
de mare valoare la elaborarea 
și înfăptuirea politicii 
lui.

Strins uniți în jurul 
lui. al secretarului său .. 
vom da prin fapte de muncă 
dovada hotăririi noastre de a 
cinsti prin succese importante 
marile evenimente ale acestui 
an — cea de-a 45-a aniversare 
a glorioasei revoluții de elibe
rare din August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.

tovarășa I.iena 
în numele 
de sindicat 
Gheorghe. îi 
aleasă con-

partidu*

partidu- 
general.

Cuvîntul tovarășului 
Olah Laszlo

re- 
eco- 
anii

partidului și statului nostru, 
care își dedică cu neasemuită 
dăruire revoluționară intreaga 
activitate pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a tării, înflo
rirea fără precedent a științei, 
invățămintului și culturii, pen
tru creșterea prestigiului Româ
niei socialiste in întreaga lume.

Mărețele realizări obținute in 
toate domeniile construcției 
socialiste a țării in epoca 
pe care cu îndreptățită min
drie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" și-au găsit 
o strălucită încununare în marea 
victorie obținută de România 
prin lichidarea totală a datoriei 
externe, dobîndind astfel depli
na independență economică și 
politică.

Cuvîntul tovarășului 
Costică Mișcă

în acest an. al patruzecilea .de 
la începerea procesului de coope
rativizare a agriculturii, care a 
marcat un moment fundamental 
pentru viitorul agriculturii so
cialiste din România, trăim alese 
clipe de mindrie patriotică față 
de istorica realizare a poporului 
nostru, lichidarea completă a 
datoriei externe.

Asemenea tuturor lucrătorilor 
din agricultura țării, și co
operatorii din județul Pra
hova aduc calde mulțumiri Parti
dului Comunist Român, secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru Legea 
adoptată de recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale pri
vind anularea unor datorii ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție și asociații economice in- 
tercooperatiste, precum și pen
tru creșterea fondului de re
tribuire în natură, ceea ce ex
primă grija deosebită de care 
se bucură oamenii ogoarelor din 
patria noastră din partea parti
dului și statului.

Folosesc acest prilej pentru 
a raporta că în această primă
vară am efectuat la timp și la 
un nivel superior de calitate 
toate lucrările agricole, creind 
astfel condițiile necesare obți
nerii unor producții care să ne 
permită să candidăm la obți
nerea înaltului titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Așa în
țelegem noi. cooperatorii din 
Bucov, să ne sporim contribuția 
la realizarea programului de 
autoaprovizionare și fondului 
centralizat al statului, și să în- 

. tîmpinăm marea sărbătoare de 
la 23 August și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Frățilă

Trăim, astăzi, asemenea În
tregului nostru popor, clipe 
unice, de înaltă mindrie patrio
tică. de aleasă cinstire față de 
gloriosul nostru partid comu
nist. sub ale cărui flamuri bi
ruitoare România a dobîndit cele 
mai mari izbinzi din multimi
lenara ei existentă, avînd în 
fruntea șa pe marele Erou între 
eroii neamului, patriot înflăcă
rat. personalitate proeminentă a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sîntem fericiți să exprimăm, 
totodată, cele mal calde senti
mente. de aleasă prețuire și re
cunoștință pe care le purtăm 
tovarășei Elena Ceaușescu. 
eminent om politic, savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă. care aduce o contribuție re
marcabilă la elaborarea și în
făptuirea întregii politici a 
partidului și statului nostru. Ia 
dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a invățămintului. ști
inței și culturii românești.

împreună cu întregul partid și 
popor, comuniștii, toți cei . ce 
trăiesc și muncesc pe străbunele 
meleaguri ale Prahovei, strălu
citoare dovadă a vertiginoasei 
înaintări a țării pe magistrala 
construcției socialiste, au luat 
cunoștință cu deplină satisfacție 
și mindrie patriotică de achi
tarea datoriei externe, act de 
mare demnitate națională. A- 
ceastă izbîndă fără precedent a 
poporului român confirmă încă 
o dată in mod strălucit justețea 
politicii partidului nostru, forța, 
capacitatea și vitalitatea econo
miei noastre naționale, clarviziu
nea secretarului general al 
partidului ' în fundamentarea și 
elaborarea strategiei de dezvol
tare economico-socială a patriei, 
asigurind deplina independență 
politică și economică a tării, ri
dicarea ei pe noi trepte de pro
gres și civilizație. Este semnifi
cativ să relevăm faptul că 
în anii glorioși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", potențialul 
județului a crescut de peste 5 
ori. in prezent producția indus
trială fiind de 121 miliarde Iei. 
realizind în numai 71 zile în
treaga producție a anului 1965.

Adunarea populară a oameni
lor muncii din municipiul Plo
iești are loc in pragul aniver
sării a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifas
cistă și antirăzboinică, pentru 
independența României de la 1 
Mai 1939, în organizarea și des
fășurarea căreia o contribuție 
determinantă au avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. eveniment cu 
profunde semnificații in istoria 
patriei și partidului, o încunu
nare, cum releva secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „a luptelor 
de clasă din această perioadă, 
demonstrind hotărîrea fermă a 
oamenilor muncii, a poporului 
nostru, de a se opune fascismu
lui. de a asigura libertatea, in
dependenta și integritatea pa
triei".

în aceste zile de puternică 
efervescență patriotică, asemeni 
întregului popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județ Își re
înnoiesc angajamentul solemn de

a nu precupeți nici un efort, de 
a munci cu dăruire, în spirit re
voluționar. pentru a înfăptui cu 
succes marile sarcini ce le re
vin. întîmpinind cu rezultate 
demne de timpul eroic pe care

îl trăim cea de-a 45-a aniversa
re a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
și Congresul al XIV-lea al parti
dului.

Participonții la edunarea populară au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :

ventă dovadă a atenției și preo
cupării partidului și statului 
nostru pentru dezvoltarea mul
tilaterală a întregii țări.

Referindu-se în continuare la 
activitatea cooperatorilor din 
Costești pentru obținerea unor 
recolte tot mai bogate, vorbi
torul a • spus : Am acționat și 
acționăm cu hotărire pentru 
transpunerea în viață a indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind în
făptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare. Avuția coopera
tivei noastre a sporit' neconte
nit. producția globală agricolă 
fiind în prezent de cinci ori 
mai mare fată de acum două 
decenii. De asemenea, produc
țiile vegetală și animalieră sint 
mai mari cu mult față de anii 
precedent!. O atenție deosebită 
acordăm valorificării superioare 
a pămîntului, precum și obține
rii unor venituri din industria 
mică, din serviciile pe care uni
tatea le pune la dispoziția coo
peratorilor. în acest an am e- 
fectuat toate lucrările de bună 
calitate și în timp optim, apli- 
cînd tehnologiile necesare, și 
preliminăm obținerea unor pro
ducții superioare, atit în secto
rul vegetal, cit și în cel de 
creștere a animalelor.

Cuvîntul tovarășei 
Maricica Boicu

în aceste momente de aleasă 
semnificație politică și patrio
tică, gîndurile generației tine
re. ale tuturor locuitorilor pa
triei și județului Vaslui se în
dreaptă cu sentimente de alea
să dragoste și profundă re
cunoștință către gloriosul 
nostru partid, către strălu
citul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, către tova
rășa Elena Ceaușescu. cărora le 
aducem, din adîncul inimilor, 
cel mai fierbinte și respectuos 
omagiu pentru contribuția de 
seamă la afirmarea idealurilor 
luminoase ale socialismului și 
comunismului.

și strălucit savant de largă recu
noaștere internațională, pentru 
contribuția deosebită pe care a 
adus-o și o aduce la dezvoltarea 
chimiei și petrochimiei româ
nești, pentru activitatea revolu
ționară desfășurată sub flamurile 
partidului, în scopul dezvoltării 
necontenite a științei, invăță
mintului și culturii românești.

Eveniment unic în multi
milenara istorie a țării, li
chidarea în intregime a datoriei 
externe reprezintă un model 
de referință a forței și a via
bilității economiei noastre, a 
justeței politicii partidului nos
tru, al muncii eroice pline de 
dăruire și abnegație a întregului 
popor.

Cuvîntul tovarășei 
Paula Luca

Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Institutul de Cerce
tări. Inginerie Tehnologică și 
Proiectări Rafinării își exprimă 
totala adeziune la politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului nostru, la măsurile stabi
lite de Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român din 12—14 aprilie a.c., 
la hotărîrile adoptate de recenta 
sesiune a Marii Adunări Națio
nale. al căror promotor este to
varășul secretar general al parti
dului, Nicolae Ceaușescu. stră
lucitul ctitor al României socia
liste moderne. Erou intre eroii 
neamului, eminent militant co
munist și patriot înflăcărat, 
proeminentă personalitate poli
tică a lumii contemporane.

Este pentru noi o deosebită 
cinste și un prilej de înaltă emo
ție de a aduce tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și în- 
vățămintului. Încercat militant 
revoluționar a! partidului, om 
de știință de renume internațio
nal. cele mai alese mulțumiri 
pentru sprijinul nemijlocit, per
manent acordat întregii munci 
de cercetare și inginerie tehno
logică.

Mărețele realizări obținute în 
toate domeniile construcției so
cialiste ale tării în epoca 
de aur. pe care cu mindrie 
patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", și-au găsit o 
strălucită încunuparej in marea 
victorie obținută recent prin li
chidarea totală de către Româ
nia a datoriei sale- externe. Ea 
constituie o mindrie a clasei 
muncitoare, a întregului popor, 
ne stimulează și ne angajează 
mai hotărît la înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor de plan, 
a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Cuvîntul tovarășului

La marea adunare populară 
din municipiul Ploiești, la care 
au participat peste 55 G00 de oa
meni ai muncii, au luat cuvin- 
tul tovarășii : Alexandru Apos
tol. nrim-secretar al Comitetu
lui Municipal Ploiești al P.C.R., 
Nicolae Bucura, secretar al 
comitetului de partid de la în
treprinderea ..1 Mai“. Ion Bivo- 
laru. directorul Combinatului 
Petrochimic Brazi. Paula Luca. 
secretar al comitetului de partid 
clin sectorul cercetare de ia 
Institutul de Cercetări, In
ginerie Tehnologică și Pro
iectări Rafinării, Patriciu Răs- 
tău, președintele U.A.S.C.R. 
de la Institutul de Petrol si 
Gaze. Ileana Nistor. președin
tele comitetului sindicatului de 
Ia întreprinderea ..Dorobanțul*.  
Costică Mișcă. președintele 
Cooperativei Agricole de Pro
ducție Bucov. Ion Frătilă. nrim- 
secretar al Comite'ului Jude
țean Prahova al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Alexandru Apostol
Vă rog să-mi permiteți ca, 

de la tribuna acestei mari adu
nări populare, să aducem un 
vibrant si călduros omagiu, să 
exprimăm cele mai alese senti
mente de dragoste nețărmurită 
si fierbinte recunoștință, de 
înaltă stimă si adincă prețuire 
ne care le nutrim fată de stra
tegul de geniu al României so
cialista moderne. Erou între 
eroii neamului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Asa cum 
afirma secretarul general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, prin achita
rea integrală a datoriei externe 
pentru prima dată in îndelun
gata si zbuciumata sa istorie, 
in condițiile atit de complexe 
ale _ situației internaționale. 
România a devenit pe deplin 
independentă din punct de ve
dere economic si politic.

în acești ani glorioși ai 
..Epocii Nicolae Ceausescu", 
municibiul Ploiești, beneficiind 
de îndrumarea si snriiinul 
permanente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, care, cu prilejul vizi
telor ' efectuate împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
unităti economice ale munici
piului. ne-a orientat direct dez
voltarea economico-socială. a 
tljivajiil. un. lei'ernic centru al 
industriei de utilai petrolier, 
fbițiicș,i....,rpirj.ieri-, al construe-' 
tiei de mașini, al petrochimiei 
si cercetării științifice, al altor 
ramuri de vir'f ale economiei 
noastre socialiste, al culturii si 
invățămintului. în numele co
muniștilor; al tuturor oame
nilor muncii ploiesteni ne an
gajăm să acționăm neabătut 
pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile ce ne revin din holă- 
ririle Congresului al XIII-lea 
si Conferinței Naționale ale 
partidului.

Mult stimate și iubite tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu,

în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor mnneii și lo
cuitorilor județului Prahova, participanții la grandioasa adu
nare populară din municipiul Ploiești, animați de cele mai 
alese sentimente de stimă și înaltă prețuire, de adincă dra
goste și recunoștință, vă adresează, in aceste momente emo
ționante, de vibrantă trăire patriotică, un profund și res
pectuos omagiu pentru munca titanică pe care o desfășurat! 
in slujba intereselor supreme ale patriei, pentru contribuția 
de geniu la fundamentarea strategiei și tacticii de construc
ție revoluționară a societății socialiste și comuniste in Româ
nia, pe baza aplicării creatoare a materialismului dialectic și 
istoric, a socialismului științific, la condițiile concrete ale ță
rii noastre.

Aducem și cu acest prilej un călduros omagiu mult stima
tei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și statului nostru, savant de 
largă recunoaștere internațională, pentru aportul de cea mai 
mare însemnătate Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare a patriei, Ia înflorirea științei, invățămintului și 
culturii românești.

Laolaltă cu intreaga națiune română, toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe cuprinsul județului Prahova dau cea mai înal
tă apreciere tezelor din magistrala cuvîntare prezentată de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, Ia recenta Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și își exprimă nețărmu
rita bucurie și legitima mindrie patriotică prilejuite de fap
tul că intre marile izbinzi dobindite de România socialistă in 
anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" se înscrie încă 
o realizare istorică — lichidarea completă a datoriei externe, 
care reprezintă o elocventă dovadă a justeței politicii in
terne a partidului și statului nostru, forța, capacitatea și 
viabilitatea economiei socialiste românești.

Toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile prahovene 
vă încredințează, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de unanima lor hotărire de a depune in
treaga energie creatoare pentru a intimpina cu realizări cit 
mai bune ziua de 1 Mai. cea de-a 45-a aniversare a actului 
istoric de la 23 August 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului, astfel incit să adăaigăm prinosul împlinirilor noas
tre la marile înfăptuiri ale României socialiste, țară liberă, 
independentă și suverană intr-o lume pe care o dorim fără 
arme și fără războaie, a păcii și demnității umane.

Ne-am întrunit la această im
presionanta adunare populara 
pentru a exprima, asemenea în
tregului nostru popor, satisfac
ția patriotica a tuturor oameni
lor muncii, romani și maghiari, 
din județul Covasna pentru mă
rețele realizări obținute de 
România socialistă, îndeosebi in 
perioada care a trecut de la în
noitorul Congres al IX-lea.

in continuare, după ce a 
levat puternica dezvoltare 
nomico-sociaiă a țârii m
;,Epocii Nicolae Ceaușescu",
marile înfăptuiri ale acestei pe
rioade, intre care un ioc de sea
mă il ocupă lichidarea de către 
România a datoriei externe, 
vorbitorul a spus :

Alături de alte județe, Ca- 
vasna a beneficiat din plin de 
politica de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor patriei. In 
ultimul sfert de veac, judeiul 
nostru a primit fonduri de in
vestiții care s-au cifrat la suma 
de 25 miliarde lei. Prin munca 
plină de dăruire patriotică a oa
menilor muncii, acestea s-au 
materializat in moderne plat
forme industriale, printre care 
cea mai puternică se află chiar 
aici, la St’intu Gheorghe. Altele 
s-au ridicat la Tg. Secuiesc 
intorsura Buzăului. S-au î. 
țat intreprinderi noi și in 
orașe și comune, au fost com
plet reutilate cele existente, 
sf-au înființat întreprinderi cu 
ramuri industriale de bază noi. 
în acest fel', s-au creat peste 
45 000 locuri de muncă, in prin
cipal in ramurile purtătoare de 
progres tehnic.

în această perioadă, nivelul 
de trai al oamenilor muncii a 
înregistrat o puternică creștere. 
S-au construit peste 32 000 a- 
partamente, importante clă
diri social-culturale, școli însu- 
mind sute de clase, impunătoare 
hoteluri cu baze de tratament in 

■ stațiunile balneare ale județu
lui. -Multe, majoritatea din a- 
ceste dotări, au revenit locali
tății reședință a județului. Din- 
tr-un orășel de nici' 20 000 de lo- 

• -cui'tpci,.’ l^fintu Gheorghe s-a 
transformat intr-un puternic

: si 
înăl- 
alte VASLUI

în numele, miilor de oameni ai 
muncii de la Antrepriza de Con- 
strucții-Montaj. vorbitorul a adus 
un profund omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. conducător 
neobosit al partidului și statu
lui nostru, care călăuzește po
porul cu atita clarviziune spre 
noi și tot mai însemnate victo
rii. tovarășei Elena Ceaușescu. 
pentru tot 
in vederea 
culturii si 
mânesc.

Ca semn 
depline la 
statului — 
vorbitorul, 
preget pentri*2 ’ndepliiysea în 
cele mai bane^ondftș.S^lanu- 
lui pe acest an și' pe întregul^..iXnuni.pipiU cu 70 000 de.locțiitori, 
cincinal, conțribiiînd astfel la ». ■ ..■..uz., — ,—i-z ~
ridicarea gradului de civilizație 
și schimbarea înfățișării tutu
ror localităților județului, la 
permanenta îmbunătățire a nive
lului de trai al oamenilor 
muncii.

Asigurăm pe secretarul gene
ral al partidului că vom face 
totul pentru a ne ridica la 
Înălțimea sarcinilor ce ne revin, 
întîmpinind ziua de 1 Mai. cea 
de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiim- 
perialistă si Congresul al XIV- 
lea al partidului cu rezultate 
pe măsura cuceririlor revolu
ționare ale acestui ev.

ce a făcut si face 
dezvoltării științei, 
invățămintului ro-

al adeziunii noastre 
politica partidului si 
a spus in continuare 
— vom acționa fără

Cuvîntul tovarășului

Asemenea întregii noastre na
țiuni. si noi. lucrătorii de pe 
platforma industriei alimentare 
din județ, am urmărit, cu cel 
mai viu interes, lucrările mari
lor forumuri desfășurate recent 
în Capitala patriei, manifestîn- 
du-ne. o dată cu. tara, totala 
adeziune la importantele mă
suri aprobate de Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, la legile a- 
doptate' de forul legislativ su
prem.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Exprimind sentimentele 

înaltă stimă si recu- 
fată de secretarul 

al . partidului. pre- 
Republicii. tovarășul 
Ceaușescu. pentru 

activitate consa- 
poporului, glo- 
socialiste. adu- 
omagiul , nostru 

tovarășei Elena 
pentru contribuția

de 
noștință 
general 
ședințele 
Nicolae 
neobosita 
erată fericirii 
riei României 
cern, totodată, 
respectuos 
Ceaușescu. ...... 
deosebită la elaborarea si în
făptuirea politicii partidului.

sa

în curind vor începe aici' -și lu-« 
crările de construire a unui nou 
și modern centru civic. Dar a- 
cest proces de urbanizare este 
caracteristic pentru întregul ju
deț. Dacă acum 25 de ani doar 
26 la sută din locuitori trăiau m 
orașe, acum ponderea populației 
urbane a ajuns la 53 la sută.

Toate acestea demonstrează 
cu puterea de netăgăduit a fap
telor că s-au creat bazele eco
nomice ale exercitării reale a 
drepturilor egale conferite, fără 
nici un fel de deosebire, tutu
ror fiilor patriei.

Acestea Sint temeiurile pro
funde pentru care aducem as
tăzi, mtr-un glas cu țara, omagiul 
nostru respectuos de adincă 
gratitudine și nesfîrșită dra
goste secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, pentru îndelungata si 
neobosita sa activitate, de pil
duitor patriotism revoluționar, 
consacrată ridicării tuturor loca
lităților țării, binelui și fericirii 
întregului popor, marelui băr
bat de stat sub a cărui condu
cere România socialistă și-a 
ciștigat deplina sa independență 
economică și politică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Aducem, totodată, omagiul 
nostru de aleasă considerație și 
profundă recunoștință tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru contri
buția sa de cea mai mare va
loare la dezvoltarea științei, in
vățămintului și culturii, la ela
borarea și aplicarea politicii in
terne și externe a partidului.,și 
statului nostru.

Răspunsul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Covasna la generoasa po
litică umanistă. a partidului 
nostru a fost și rămine munca 
plină de abnegație consacrată 
îndeplinirii in bune condiții a 
insuflețitoarelor noastre pro
grame de dezvoltare econo
mico-socială.

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

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

:l«

Comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Sfintu 
Gheorghe trăim, asemenea întregii națiuni, sub covirșitoarea 
impresie a magistralei dumneavoastră cuvintâri la Plenara 
Comitetului Central al partidului din 12—14 aprilie, moment 
istoric de profundă semnificație, ce marchează lichidarea în
tregii datorii externe și adevărata independență economică si 
politică a României socialiste, realizare evidențiind cu preg
nanță justețea politicii științifice a partidului si statului nos
tru, pe care ați fundamentat-o cu genială clarviziune și cu
tezanță revoluționară, in deplin consens eu aspirațiile și in
teresele supreme ale națiunii noastre socialiste.

în aceste zile de înălțătoare mindrie patriotică dorim să ex
primăm sentimentele noastre de nemărginită dragoste și pro
fundă recunoștință față de gloriosul nostru partid comunist, 
față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, președintele Republicii Socialiste România, pentru 
mărețele realizări obținute de poporul nostru in cei 24 de ani 
care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

In telegramă se exprimă. în continuare, satisfacția profundă 
pentru adoptarea Legii privind îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a țării — o nouă expresie a politicii 
autentic umaniste a partidului și statului nostru, a preocu
pării permanente a secretarului general al partidului pentru 
înlăturarea deosebirilor dintre sht și oraș, pentru asigurarea 
accesului egal al tuturor fiilor patriei, fără nici un fel de 
deosebire, la binefacerile civilizației și culturii socialiste — 
precum și față de măsura de anulare a unor datorii ale coope
rativelor agricole de producție și asociațiilor economice inter- 
cooperatiste.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa in spirit revoluționar pentru îndepli
nirea fără preget a indicațiilor dumneavoastră, muncind exem
plar pentru a intimpina cu noi și tot mai mari realizări in 
toate domeniile de activitate apropiatul Întîi de Mai, care 
dobindește pentru noi toți adinei semnificații patriotice, în

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Bucura

în aceste momente istorice, de 
nuternică vibrație si mindrie 
patriotică, cu adincă recunoștin
ță. aducem un fierbinte și vi
brant omagiu mult iubitului și 
stimatului conducător al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comunistul 
Înflăcărat și cutezător care 
acționează cu dăruire și abnega
ție revoluționară pentru înflo
rirea continuă a României, în
tărirea independenței și suvera
nității sale.

Am trăit momente de imensă 
satisfacție, de înaltă mindrie 
patriotică generate de eveni
mentul epocal, de adincă rezo
nanță internațională prilejuit 
de achitarea completă a datoriei 
externe de către țara noastră, 
eveniment care • asigură deplina 
independentă economică și poli
tică a României socialiste, 
ilustrînd în modul cel mai con
vingător cu putință justețea 
politicii partidului nostru de 
creștere puternică a forțelor de 
producție pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și.' tehnicii, 
vigoarea și dinamismul econo
miei noastre naționale.

După ce a prezentat realiză
rile obținute de colectivul (între
prinderii. vorbitorul a spus : 
Toate aceste succese ne dau 
convingerea că. acționind cu 
perseverentă și hotărire. in spi
rit muncitoresc, revoluționar, 
■vom reuși să ne îndeplinim 
exemplar sarcinile ce ne revin 
pe anul 1989 și la nivelul între
gului cincinal, contribuind astfel 
la ridicarea Ronjâriiei.pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Cuvîntul tovarășului

Patriciu Răstău
Noi. tinerii din județul Pra

hova, asemenea tuturor tine
rilor tării, si întregului nopor. 
ne exprimăm intreaga bucurie 
si nemărginita mindrie natrio- 
tică fată de faptul că România 
socialistă și-a achitat, la sfir^tul 
lunii martie anul acesta, dato
ria externă, văzind in acest act 
istoric cel mai grăitor exemplu 
.al iustetei politicii noastre in
tern? si externe, al cărei fon
dator si promotor este secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii. to
varășul Nicolae Ceausescu.-

Ca o mărturie a eforturilor 
pline de abnegație cu care ti
nerii înțeleg să răspundă con
dițiilor minunate de muncă si 
viată create de partidul si sta
tul nostru, perso'nal de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. re
zultatele in activitatea profe
sională. de integrare a invăță
mintului cu cercetarea si 
producția au demonstrat Si 
demonstrează ne deplin posibi
litățile de care dispune învăță- 
mîntul românesc de azi. inte
ligenta si, capacitatea creatoare 
a tinerei generații.

în acest context ne angajăm 
că vom acționa fără preget 
pentru infăntuirea cu înaltă 
răspundere a politicii partidu
lui si statului nostru, a progra
melor de dezvoltare multilate
rală a patriei socialiste, expri- 
mîndu-ne prin fante, strins 
uniți în jurul partidului. într-o 
deplină coeziune de gînd si vo
ință. sentimentele de nemărgi
nită bucurie, vibrantă mindrie 
patriotică, atașamentul fierbinte 
fată de strălucitul conducător 
de tară, deschizător de drumuri 
pentru realizarea idealuri
lor comuniste, a progresului 
si libertății tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ion Bivolaru
Particip cu emoție la această 

adunare populară și doresc să 
aduc, in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii de 
pe marea platformă a Combina
tului Petrochimic Brazi, cu deo
sebit respect, un profund omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, cele mai calde 
mulțumiri pentru tot ce a făcut 
și face spre binele celor ce lu
crează in industria chimică și 
petrochimică, pentru intreaga și 
strălucita activitate revoluționa
ră pusă în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului ro
mân. cauzei socialismului și 
păcii.

Cu cele mai alese sentimente 
de aleasă prețuire, aducem un 
vibrant omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic

Cuvîntul tovarășei 
Ileana Nistor

îngăduiți-mi ca la această 
mare adunare populară, în nu
mele colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
stofe „Dorobanțul" Ploiești, să 
exprim adeziunea deplină la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru și 
să dau glas profundului omagiu 
ce îl purtăm secretarului gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cel mai 
stimat fiu al poporului român, 
ctitorul de geniu al României 
socialiste moderne, luptător 
neobosit pentru întărirea inde
pendenței și suveranității pa
triei. ilustră personalitate a vie
ții politice contemporane.

Aducem, totodată. înalta noas
tră gratitudine tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al

La adunarea populară organi
zată în Piața centrală a muni
cipiului Vaslui au participat pes
te 30 000 de oameni ai muncii 
— chimiști și constructori de 
mașini, textiliști, lucrători de 
pe șantierele unor obiective in
dustriale și social-culturale. alți 
producători de bunuri materia
le din întreprinderile și unități
le industriale, mecanizatori și 
țărani cooperatori, elevi și pio
nieri.

Au luat cuvintul tovarășii 
Tincuta Luca. președintele Con
siliului județean al sindicate
lor. Nicolae’ Pascu, directorul 
întreprinderii de Materiale Izo
latoare. Florica -NăfoBnită. se
cretar al Comitetului de partid 

"de la întreprinderea' ./Textila". 
Gheorghe Cristea, președintele 
C.A.P. Costești, Maricica Boicu. 
secretar al Comitetului. U.T.C. 
de la Combinatul de Fire Sinte
tice. Nicolae Gentimir. pre
ședintele Comitetului județean 
al O.D.U.S., Ioan Pavel, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R.

Cuvîntul tovarășei 
Tincuța Luca

în numele oelor peste 1S0 000 
membri ai organizației de sin
dici t. vă rog <ă-mi permiteți 
ca de la tribuna acestei mari 
adunări populare să exprim 
din adincu] inimii cele mai cal
de mulțumiri secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii. . ctitorul Româ
niei moderne. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre 
binele, măreția și gloria po
porului român, a progresului 
necontenit al patriei noastre, a 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Aducem, totodată, cel mai 
fierbinte omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, om 
de știință de largă recunoaștere 
internațională, pentru deosebita 
contribuție adusă la înflorirea 
științei' invățămintului și cul
turii.

Asemenea întregului nostru 
popor, am luat cunoștință cu vie 
satisfacție și legitimă mindrie 
patriotică de faptul că. la sfîr- 
șitul lunii martie. România și-a 
lichidat complet datoria exter
nă. victorie de prestigiu inter
national . a poporului român, 
dovadă elocventă a capacității 
economiei naționale de a obți
ne rezultate remarcabile în edi
ficarea noii societăți. In măre
țele împliniri ale celei mai rod
nice epoci din multilaterala 
istorie, a patriei, se înscriu și 
realizările județului Vaslui, care 
a cunoscut o dezvoltare econo
mico-socială deosebită. Punind 
la baza întregii noastre activi
tăți orientările și tezele progra
matice reieșite din expunerile 
secretarului general al partidu
lui. am acționat mai ferm pen
tru îndeplinirea. în primul tri
mestru al acestui an. a sarcini
lor la productia-marfă indus
trială. pentru modernizarea pro
ducției, ridicarea calității și 
eficienței muncii, pentru pregă
tirea profesională și politico- 
ideologică a membrilor de sin
dicat. Ne angajăm. în numele 
tuturor oamenilor muncii din 
județ, să aducem o contribuție 
tot mai mare la ridicarea scum
pei noastre patrii pe cele mai 
înalte culmi de progres și civi
lizație socialistă.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Pascu

Dînd glas sentimentelor de 
aleasă stimă și înaltă prețuire 
pe care le nutresc comuniștii, 
întregul personal muncitor de 
la întreprinderea de Materiale 
Izolatoare față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. față de to
varășa Elena Ceaușescu, vorbi
torul a spus :

Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din întreprinderea noas
tră au luat cunoștință cu mare 
bucurie și deplină satisfacție 
patriotică de faptul că la sfir- 
șitul lunii martie țara noastră a 
lichidat complet datoria exter
nă. Această realizare demon
strează cu puterea faptelor gra
dul înalt de dezvoltare a econo
miei românești, capacitatea țării 
noastre de a se dezvolta pe mai 
departe prin forțele . umane și 
materiale proprii.

Ne facem o datorie de con
știință să raportăm conducerii 
de partid, iubitului nostru con
ducător că pe primul trimestru 
din acest an intreprindereâ 
noastră a realizat, la nivelul 
prevederilor planului, toți indi
catorii economici. Puternic în
suflețiți și mobilizați de conți
nutul documentelor recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R., de 
ideile, orientările și tezele for
mulate de secretarul general al 
partidului la grandioasa aduna
re populară din Capitală, ne an
gajăm să acționăm cu multă 
abnegație și responsabilitate co
munistă. revoluționară, pentru 
înfăptuirea neabătută a politi
cii interne și externe a partidu
lui și statului.

Cuvîntul tovarășei 
Florica Năforniță
în numele comuniștilor, al 

tuturor oamenilor muncii din 
întreprinderea „Textilă", ex
prim cele mai vii mulțu
miri și nemărginita noas
tră recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, ctitorul 
României socialiste moderne, 
pentru modul strălucit in care 
conduce destinele tării, pentru 
grija_ statornică și spiritul de 
Înaltă răspundere comunistă, 
revoluționară cu care acționea
ză permanent pentru progresul 
multilateral al patriei, pentru 
cauza socialismului și păcii in 
intreaga lume. Plata completă 
a datoriei externe de către 
România constituie un rezultat 
strălucit al muncii poporului 
nostru, desfășurată sub condu
cerea partidului, a secretarului 
său general, pentru dezvoltarea 
economico-socială a patriei și 
demonstrează cu putere forța 
economiei socialiste românești, 
deschizînd minunate perspecti
ve pentru înfăptuirea neabătu
tă a prevederilor programului 
partidului dc făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și de înaintare a României 
spre comunism.

După ce a evocat marile rea
lizări obținute de oamenii mun
cii din județul Vaslui in anii 
de impetuoase împliniri ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", 
vorbitorul a spus : Animați de 
hotărirea nestrămutată de a 
înfăptui sarcinile ce ne revin 
în consens deplin cu cerințele 
și exigentele unei activități e- 
conomice eficiente, asigurăm 
cu toată fermitatea pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, că vom ac
ționa în spirit revoluționar, în- 
tîmpinînd cu noi și remarcabi
le succese marile aniversări și 
evenimente politice din acest an.

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Cristea
Exprim, în numele coopera

torilor de la C.A.P. Costești, 
cele mai alese mulțumiri și 
profunda recunoștință tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
noua și prestigioasa realizare 
a poporului român privind li
chidarea completă a datori"! 
externe, precum și pentru anu
larea datoriilor cooperativelor 
agricole de producție și aso
ciațiilor economice intercoope- 
ratiste. Dăm o înaltă aprecie
re legilor adoptate de forul le
gislativ suprem al tării, eloc-

Mărețele realizări obținute 
de poporul nostru în toate do
meniile vieții economico-socia- 
le și-au găsit încununare în 
marea victorie a poporului ro
mân obținută recent prin lichi
darea totală de către România 
a datoriei sale externe. Pentru 
tinăra generație constituie un 
prilej de mindrie și un privile
giu de a putea munci, învăța 
și cerceta în această epocă is
torică, caracterizată printr-o 
desăvîrșită libertate de creație, 
cercetare și afirmare.

Mobilizați de chemările secre
tarului general al partidului, 
unitatea noastră a realizat ne 
primul trimestru din acest an 
sporuri însemnate Ma producția 
de- exporti âsfgurtnd o reducerii 
accentuată a ' consumurilor de 
itiăterii prime Si' ăttorgetice. Ne 
angajăm să acționăm cu mai 
multă energie, cu spirit revo
luționar și dăruire tinerească 
pentru a obține rezultate și 
mai mari, contribuind astfel la 
înflorirea patriei, la creșterea 
bunăstării și prosperității po
porului român.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Gentimir

în numele Comitetului jude
țean Vaslui al Organizației De
mocrației și Unității Socia
liste aduc un vibrant prinos 
de recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru stră
lucita sa activitate pusă in sluj
ba intereselor fundamentale ale 
poporului român, pentru crea
rea unui cadru larg democratic 
de participare activă și respon
sabilă a tuturor oamenilor 
muncii la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite in programul 
partidului, a hotăririlor mobili
zatoare adoptate de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Totodată, exprim cele mai 
alese mulțumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru întreaga con
tribuție ce o aduce la înfăp
tuirea politicii științifice, a 
partidului nostru, pentru spri- 
jinul statornic de care bene
ficiem in înfăptuirea progra
mului de dezvoltare multilate
rală a patriei.

Este o mindrie pentru noi de 
a fi martori ai profundelor pre
faceri revoluționare din anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Rod al politicii științifice și 
clarvăzătoare a partidului. în 
această perioadă județul nostru 
s-a dezvoltat puternic pe toate 
planurile, devenind un minu
nat colț înfloritor al patriei.

Mărețele realizări obținute in 
construcția socialistă a tării în 
anii de după■ istoricul Congres 
al IX-lea al partidului și-au 
găsit o strălucită încununare in 
victoria recentă a poporului ro
mân — lichidarea totală a da
toriilor externe; Această mare 
realizare confirmă justețea po
liticii partidului nostru, vitali
tatea economiei noastre socia
liste. deschizînd noi și minu
nate perspective infăptuirii cu 
succes a obiectivelor programu
lui partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate si de înaintare a 
României spre comunism.

Cuvintul tovarășului 
loan Pavel

în consens cu întreaga noas
tră națiune, oamenii muncii din 
județul Vaslui trăiesc un mo
ment înălțător și unic din isto
ria noastră națională — mo
mentul în care România și-a 
lichidat integral datoria sa ex
ternă, asigurindu-și prin aceas
ta independenta economică și 
politică, resursele și mijloacele 
proprii de dezvoltare nestinghe
rită și edificare cu succes a 
celei mai drepte și mai umane 
orinduiri. Această victorie de 
prestigiu internațional, precum 
și adoptarea legii de a se in-

(Continuare în pag. a IV-a)
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terzice să se mai recurgă la 
credite externe reflectă su
perioritatea orinduirii socialis
te. capacitatea economiei româ
nești de a obține — în condi
țiile în care asistăm pe plan 
mondial la o adincire a crizei 
economice — rezultate deo
sebite.

Ne facem o datorie de conști
ință ca de Ia tribuna adunării 
noastre să adresăm calde mul
țumiri și profundă recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
distins gînditor revoluționar și 
personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, pentru 
toate marile izbinzi obținute de 
poporul român pe drumul 
victorios al socialismului și 
comunismului.

De asemenea, exprimăm cele 
mai alese sentimente de stimă 
și prețuire tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru contribuția 
ce o aduce la elaborarea și în
făptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a 
țării, la dezvoltarea puternică a 
științei și culturii românești.

In continuare. vorbitorul a 
spus : Doresc să evidențiez și 
la această mare adunare popu
lară că, în glorioasa perioadă 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, județul 
Vaslui, asemenea întregii țări, a 
cunoscut profunde prefaceri re
voluționare. Beneficiind din 
plin de sprijinul nemijlocit 
acordat de partid, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cei peste 20 de ani de la îm
părțirea administrativ-teritoria- 
lă a țării, investițiile alocate 
dezvoltării acestor meleaguri 
au fost de peste 43 miliarde lei, 
care s-au materializat în con
struirea a peste 400 obiective 
și capacități noi de producție, 
grupate în 7 platforme indus

In telegrama adresată de participanții îa adunare tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU se spune :

Mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în aceste momente de aleasă trăire patriotică, marcate de 
lichidarea integrală a datoriei externe și adoptarea legii pen
tru ca România să nu mai recurgă niciodată la împrumuturi, 
sinteni mindri de a avea in fruntea partidului și statului pe 
cel mai iubii fiu al națiunii, ilustrul strateg și genialul ctitor 
al celei mai glorioase epoci din istoria țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de al cărui nume sint nemijlocit legate 
marile realizări din anii construcției socialiste.

Este pentru noi, locuitorii acestor străvechi și înnoitoare 
meleaguri românești, o deosebită onoare de a adresa un 
fierbinte omagiu de prețuire mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu. pentru prețioasa contribuție ia dezvoltarea științei, 
culturii și invățămîntului românesc.

Ne facem o inaltă datorie patriotică să relevăm și cu acest 
prilej, mult stimate tovarășe secretar general, că județul 
Vaslui a cunoscut în anii inaugurați de Congresul al IX-lea 
al partidului cea mai puternică înflorire din îndelungata sa 
istorie. Puternica dezvoltare industrial-agrară a determinat 
mutații profunde in sistematizarea și urbanizarea localități
lor, construindu-se, în această epocă de măreție fără seamăn, 
peste 60 000 de locuințe moderne, din care 38 000 apartamente 
edificii de cuUuță si țțvățămint,. o bogată rețea d.e asistență 
sanitară și âlfe obiertîve' dtLinteFes_ Obștesc.

Adresindu-vă, cu căldura jnimilor noastre, profunde mul
țumiri pentru tot ceea ce faceți pentru bunăstarea și.fericirea 
întregii națiuni, pentru prosperitatea continuă a patriei noas
tre socialiste, vă raportăm, iubite conducător, că, în primele 
trei luni din acest an, industria vasluiană și-a încheiat activi
tatea cu o producție suplimentară de peste 51 milioane Iei, în 
condițiile înfăptuirii programelor de modernizare, de creștere 
a nivelului tehnic și calitativ al produselor și de reducere 
accentuată a consumurilor materiale și energetice. De aseme
nea. lucrătorii ogoarelor, stimulați puternic, de hotănrea si 
Legea adoptate de Plenara Comitetului Central al P.C.R. și 
M.A.N. privind anularea datoriilor contractate de unele coope
rative agricole de producție și asociații economice intercoope- 
ratiste, au încheiat la timp lucrările agricole de sezon și 
acționează pentru ca în acest an să obțină producții mari in 
toate sectoarele. . . . _

Facem legămint solemn în fața partidului, a dumneavoastră, 
iubite conducător, că vom înfăptui exemplar sarcinile pe acest 
an și pe întregul cincinal.

MEHEDINȚI
Peste 40 000 de cetățeni au 

participat la adunarea populară 
din municipiul Drobeta-Turnu 
Severin. Au luat cuvintul tova
rășii Mihail Viziru, prim-secre- 
tar al Comitetului Municipal de 
Partid, Stelian Stăncioiu, di
rectorul întreprinderii de Con
strucții Navale și Prelucrări la 
Cald. Elena Encuțescu. secretar 
al comitetului de partid de la 
Combinatul de Prelucrare a 
Lemnului, Dumitru Paraschiv, 
secretar al Comitetului Jude
țean al U.T.C.. Ilie Leca, pre
ședintele C.A.P. Pristol. Maria 
Maloș, președinta comitetului 
sindicatului de la întreprinde
rea de Confecții, Eleodor Po
pescu, președintele Comitetului 
Județean de Cultură și Educa
ție Socialistă, Constantin Dinu, 
prim-secretar • al Comitetului 
Județean Mehedinți al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Mihail Viziru

Cetățenii municipiului Dro
beta-Turnu Severin, asemenea 
întregii națiuni, trăiesc senti
mente de nețărmurită bucurie, 
de legitimă mindrie patriotică, 
prilejuite de noua reafirmare a 
justeței' politicii partidului și 
statului nostru, demonstrată, 
încă o dată, in fața întregii 
lumi, prin lichidarea completă 
a datoriei externe de către 
România și renunțarea defini
tivă la credite din străinătate. 
Este o încununare strălucită a 
muncii eroice a poporului ro
mân. o dovadă a forței și dina
mismului economiei naționale 
românești, realizate prin contri
buția determinantă a gîndirii și 
acțiunii secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu cele mai alese sentimente 
de stimă și admirație. locuitorii 
străbunului plai românesc, în- 
tr-un glas cu întregul popor, 
adresează un fierbinte omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidu
lui. patriot înflăcărat și genial 
gînditor revoluționar, pentru 
tot ce a făcut și face pentru 
bunăstarea si fericirea poporu
lui nostru. Totodată, cu deose
bită stimă, aducem un profund 
omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic și savant 
de largă recunoaștere interna
țională, pentru rolul și contri

triale din municipii și orașe, cit 
și in întreprinderi și secții a’e 
acestora, repartizate în centrele 
agroindustriale Murgeni, Fălciu 
și altele. în agricultură au fost 
finalizate peste 12 miliarde lei 
investiții pentru realizarea unor 
ample și complexe lucrări anti- 
erozionale și de irigații, care au 
permis introducerea în circui
tul agricol a peste 12 000 ha de 
teren. Un loc central în activi
tatea județului l-a ocupat preo
cuparea pentru organizarea și 
modernizarea localităților ju
dețului, creșterea gradului de 
urbanizare a satelor, prin edifi
carea unor importante obiective 
social-culturale și edilitar-gos-
podărești.

Privind 
înfăptuiri 
decenii, 
deplină 
Vaslui 
marile 
Nicolae 
peste veacuri mărturii 
geniul creator al poporului 
român și al ilustrului său con
ducător, care a redat țării dem
nitatea și libertatea de a-și 
făuri de sine stătător cea mai

retrospectiv marile 
din ultimele două 

putem aprecia 
satisfacție că 
se înscrie 
ctitorii ale
Ceaușescu",

cu 
județul 
printre 
„Epocii 
purtînd 
despre

Înălțătoare orînduire.
După ce a relevat, apoi, reali

zările județului din primii trei 
ani ai actualului cincinal și din 
trimestrul I al anului 1989, 
vorbitorul a spus în încheiere : 
La această impresionantă adu
nare populară, comuniștii, toți 
oamenii muncii vasluieni facem 
legămint solemn ca, urmind 
neabătut îndemnurile patriotice 
ale marelui Erou al neamului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
facem totul pentru a înfăptui 
exemplar programul partidului, 
aceasta constituind singura cale 
de a contribui la dezvoltarea 
și măreția scumpei noastre 
Românii.

buția aduse la progresul 
României socialiste, la transfor
marea științei, invățămîntului 
și culturii in factori principali 
ai înfăptuirii politicii interne și 
externe a țării noastre.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Urmind cu încredere și 
devotament Partidul Comunist 
Român, strîns uniți în jurul 
eminentului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sintem hotărîți să ne mobili
zăm toate forțele și capacitatea 
creatoare pentru a contribui, 
alături de întregul popor, la ri
dicarea pe noi trepte de pro
gres și civilizație a scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Cuvîntul tovarășului 
Stelian Stăncioiu

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii de la 
întreprinderea de Construcții 
Navale și Prelucrări la Cald 
Drobeta-Turnu Severin, vă rog 
să-mi permiteți să exprim sen
timentele noastre de profundă 
dragoste și recunoștință față de 
cel mai iubit și stimat 
fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, genial con
ducător de partid și de țară, 
eminent om politic, personalita
te de prestigiu a lumii contem
porane, pentru strălucita activi
tate pusă in slujba celor mai 
nobile idealuri de progres si 
bunăstare ale poporului român.

Aducem, totodată, omagiul 
nostru fierbinte, înalta stimă și 
profunda recunoștință, mult 
stimatei tovarășe academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului 
și statului, savant de largă re
cunoaștere internațională, pen
tru contribuția deosebită pe 
care o aduce la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru, la dezvoltarea 
învățămintului, științei și cul
turii românești.

Acționînd în spiritul indicații
lor și orientărilor date de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitelor efectuate în 
întreprinderea noastră, am reu
șit ca, în anii glorioși ai epocii 
pe care cu respect o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", să 
înfăptuim programele de mo
dernizare, de creștere a produc
tivității muncii și nivelului teh

nic și calitativ al produselor, să 
sporim volumul fondurilor fixe 
de circa 7 ori, iar productia- 
marfă de 7,7 ori, in condițiile 
în care numărul de personal 
muncitor a crescut de 1,6 ori. 
în perioada scursă din acest an, 
colectivul nostru de muncă a 
livrat suplimentar economiei 
naționale două șalande, din care 
una de 600 mc la export.

în încheiere vorbitorul a spus: 
Alături de întregul popor, ne 
exprimăm și noi sentimentele 
de inaltă mindrie patriotică și 
profundă recunoștință pentriț 
marea victorie obținută de 
poporul român, sub condu
cerea partidului — lichida
rea completă a datoriei ex
terne —, care asigură inde
pendența economică și politi
că a României și deschide noi 
și luminoase perspective înfăp
tuirii Programului partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei spre comu
nism.

Cuvîntul tovarășei 
Elena Encuțescu

Cu sentimente de deplină sa
tisfacție și profundă mindrie 
patriotică am luat cunoștință 
— asemenea întregului nostru 
popor — de marea realizare a 
poporului român privind lichi
darea datoriei externe de către 
țara noastră la sfîrșitul lunii 
martie 1989. Ea confirmă cu pu
terea faptelor justețea politicii 
partidului, de dezvoltare armo
nioasă, accelerată a economiei 
noastre, capacitatea ei de a so
luționa cele mai complexe sar
cini. Pentru tot ceea ce a făcut 
și face pentru progresul multi
lateral al țării, permiteți-mi să 
aduc și cu acest prilej un vi
brant omagiu mult stimatului 
secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dăruirea și strălucita ac
tivitate pusă în slujba interese
lor fundamentale ale poporului 
român, cauzei socialismului și 
păcii.

Exprimăm, totodată, cel mai 
profund omagiu, cele mai alese 
sentimente de stimă șl prețuire 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și 
statului, om de știință de lar
gă recunoaștere internațională, 
pentru întreaga contribuție la 
înfăptuirea politicii științifice 
a partidului nostru, la progre
sul științei, invățămîntului și 
culturii noastre socialiste.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : Asemenea întregului nos
tru popor, ne angajăm să ac
ționăm cu spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă, cu deosebire a 
producției pentru -export, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Cuvîntul tovarășului 
Dumitru Paraschiv
Asemenea întregului nostru 

popor, și noi. tinerii, am luat, 
cunoștință cu deosebită bucu
rie și înălțătoare mindrie pa
triotică de faptul că. Ia sfirșitul 
lunii martie. România a plătit 
complet datoria externă, ceea 
ce reprezintă o remarcabilă vic
torie a poporului român, dova
dă elocventă a forței economiei 
noastre.

Folosesc acest minunat pri
lej să aduc, în numele tuturor 
tinerilor care trăiesc și muncesc 
pe străvechile și tot mai 
înfloritoarele meleaguri me- 
hedințene, un călduros și 
vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, cel mal 
strălucit și devotat fiu al po
porului, genial gînditor și stra
teg revoluționar, conducătorul 
de excepție al partidului și sta- 

' tului nostru, ctitorul României 
socialiste. cel mai de seamă 
erou al neamului, personalitate 
proeminentă a vieții politice in
ternaționale. pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea și înflori
rea patriei noastre.

Exprimăm, totodată, senti
mentele noastre de o deosebită 
admirație, stimă și respect to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. activist 
de seamă al partidului și statu
lui nostru, om de știință de lar
gă recunoaștere internațională, 
pentru rolul șl contribuția sa 
remarcabilă la dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, la în
florirea și afirmarea științei, 
culturii și învățămintului, pen
tru grija și îndrumarea părin
tească acordate creșterii, instru
irii și educării tinerei generații.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Deplin încrezători' în po
litica partidului și statului nos
tru, care asigură tinerei genera
ții cele mai bune condiții de 
muncă și viață, sintem ferm ho- 
tăriți să intimpinăm cea de-a 
45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul al 
XIV-Iea al partidului cu reali
zări deosebite, pe care să le 
așezăm în cununa marilor vic
torii ale poporului nostru.

Cuvîntul tovarășului 
Ilie Leca

împreună cu harnicul și ta
lentatul nostru popor, și noi. ță
ranii din comuna Pristol, am 
primit cu viu interes și pro
fundă mîndrie patriotică vestea 
lichidării prin propria muncă a 
tuturor datoriilor externe, rea
lizare de seamă în bilanțul în
făptuirilor din anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

In continuare, vorbitorul a 
spus: Hotărîți să înfăptuim o- 
biectivele noii revoluții agrare, 
să obținem în cel de-al 4-lea an 
al cincinalului cele mai mari 
producții, cooperatorii, toți lo
cuitorii comunei Pristol, sub 
impulsul măsurilor adoptata 
la propunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu privind îm
bunătățirile aduse sistemului 
de retribuire în natură și in 
bani, precum și anularea dato
riilor cooperativelor agricole de 
producție și asociațiilor eco
nomice intercooperatiste, mun
cesc cu însuflețire pentru exe
cutarea lucrărilor agricole, 
plantarea legumelor de vară, 
stringerea furajelor și înfăptu
irea programului din zootehnie. 

Ne angajăm cu acest prilej 
ca. prin muncă neobosită și e- 
forturi susținute, să punem mai 
bine în valoare posibilitățile și 
rezervele de care dispunem în 
folosirea pămîntului. să reali
zăm în acest an. așa cum 
ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, cele mai 
mari producții din istoria coo
perativei noastre.

Cuvîntul tovarășei 
Maria Maloș

Asemenea întregului popor, 
am luat și noi cunoștință, cu 
profundă satisfacție și mîndrie 
patriotică, de marea izbindă a 
poporului român — lichidarea 
în întregime a datoriei externe 
— care reprezintă cea mai eloc
ventă dovadă a forței, capacită
ții și vitalității economiei ro
mânești, a politicii profund ști
ințifice a Partidului Comunist 
Român.

în numele celor peste 2 500 de 
femei, care formează harnicul 
colectiv al întreprinderii de 
Confecții din Drobeta-Turnu 
Severin, aducem, cu profundă 
emoție, din adîncul inimilor 
noastre, cel mai fierbinte și 
respectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, Erou între 
eroii neamului, pilduitor exem
plu de înflăcărat patriot și mi
litant revoluționar, pentru ata
șamentul și dăruirea plină de 
abnegație față de popor, pentru 
modul in care conduce destine
le patriei noastre.

Aducem, totodată, un cald 
omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om de știință, de largă 
recunoaștere internațională, 
pentru contribuția de seamă la 
elaborarea și realizarea planu
rilor și programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, 
de continuă înflorire a științei, 
învățămintului și culturii româ
nești.

Folosesc acest minunat prilej 
pentru a reafirma angajamentul 
nostru solemn de a nu precu
peți nici un efort pentru a în
deplini în cele mai bune con
diții sarcinile de plan pe acest 
an și intregul cincinal și a în- 
tîmpina cu noi și mărețe fapte 
de muncă împlinirea a cinci 
decenii de tenjarea demonstra
ție patriotică^ ahtifas'cistă și 
antirăzboinică*  .cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă si antiimnerialistă si 
cel de-al XIV-Iea Congres al 
partidului.

Cuvîntul tovarășului 
Eleodor Popescu

Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim de la tribuna acestei adu
nări populare omagiul profund 
pe care cei ce-și desfășoară ac
tivitatea in domeniul științei și 
învățămintului, al culturii și 
artei mehedințene 11 aduc. în 
glas cu întreaga țară, marelui 
conducător al partidului și po
porului, Erou între eroii neamu
lui, strategul României de azi 
și de miine, înflăcărat patriot 
și luptător revoluționar, strălu
cit gînditor, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Exprim, totodată, un cald și 
respectuos omagiu tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului, strălucit 
om de știință de largă recunoaș
tere internațională, pentru con
tribuția adusă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
la continua Înflorire a științei, 
învățămintului și culturii.

Profund recunoscători pentru 
marea victorie a poporului ro
mân privind lichidarea comple
tă a datoriei externe, pentru mi
nunatele condiții create, pentru 
permanenta grijă ce-o poartă 
înflorirea culturii și artei noas
tre socialiste, îl asigurăm pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu că 
toți cei care ne desfășurăm ac
tivitatea pe tărîmul de nobilă 
responsabilitate al culturii și 
educației socialiste vom fi me
reu însuflețiți de exemplul de 
înflăcărat patriot, cutezător ar
hitect și neobosit făurar al ma
rilor succese ale patriei și vom 
depune toate eforturile pentru a 
întîmpina cu rezultate deosebite 
glorioasa aniversare de la 23 
August și Congresul al XIV-Iea 
al Partidului Comunist Român.

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Dinu

în deplină unitate de gînd și 
simțire cu întreaga națiune, și 
noi, participanții la această mare 
adunare populară. exprimăm, 
din adîncul inimilor, cel mai 
fierbinte și respectuos omagiu 
genialului conducător al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru mă
rețele înfăptuiri din glorioasa 
epocă ce-i poartă cu strălucire 
numele, marelui Erou între eroii 
neamului, care. într-o perioadă 
scurtă, a adus demnitate, măre
ție și prosperitate poporului, in
dependență economică și politi
că deplină României, un presti
giu fără precedent al țării pe 
toate meridianele lumii.

Aducem, totodată, cu nemăr
ginit respect, stimă și prețuire, 
vibrantul nostru omagiu to
varășei Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului și 
statului, savant de înalt presti

giu și largă recunoaștere inter
națională. pentru strălucita con
tribuție la elaborarea și înfăp
tuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare multilaterală a pa
triei, la afirmarea puternică a 
științei, învățămintului și cul
turii românești, la promovarea 
politicii noastre externe de pace, 
colaborare și prietenie cu toate 
națiunile.

Oamenii muncii din județul 
nostru, asemenea întregului po
por. trăiesc sentimente de înal
tă mîndrie patriotică și profun
dă satisfacție pentru marile 
realizări dobîndite de România 
socialistă, intre care se înscrie 
la loc de frunte și lichidarea in
tegrală a datoriei externe. A- 
ceastă remarcabilă realizare ilus
trează vigoarea și dinamismul 
economiei naționale, realismul 
și profunzimea politicii parti
dului și statului, elaborată 
cu clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

înscriindu-se pe coordonatele 
dezvoltării vertiginoase a pa
triei, și județul Mehedinți 
a cunoscut, în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", o dezvolta

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

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Dind o inaltă apreciere tezelor, ideilor si orientărilor cu
prinse in cuvintârile dumneavoastră Ia recenta Plenară a Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, la Plenara 
Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Ia grandioasa adunare populară din Capitală, expri- 
mînd deplina aprobare a comuniștilor, a tuturor mehedințe- 
nilor față de hotărirea istorică adoptată de Marea Adunare 
Națională, care a consfințit lichidarea datoriei externe a ță
rii Și renunțarea definitivă Ia credite din străinătate, vă adre
săm în aceste momente de vibrant patriotism, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un fierbinte omagiu 
și cele mai alese sentimente de adîncă stimă și prețuire, 
nețărmurită dragoste și profundă recunoștință pentru grija 
statornică ce o purtat: dezvoltării sociale și economice a ță
rii. bunăstării materiale și spirituale a întregului popor ro
mân.

Folosim acest minunat prilej pentru a vă adresa, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga noas
tră gratitudine și cele mai calde mulțumiri pentru inițierea 
legii privind anularea unor datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și asociații economice intercooperatiste, mă
suri ce ilustrează grija și preocuparea statornică a partidu
lui, a dumneavoastră, mult iubite și stimate conducător, pen
tru dezvoltarea agriculturii, pentru sprijinirea eforturilor ță
rănimii in vederea obținerii unor rezultate pe măsura condi
țiilor create, in infăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.

în aceste înălțătoare momente, adresăm un cald șt vibrant 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de 
stat, pentru strălucita contribuție la elaborarea și infăptuirea 
programelor de dezvoltare eeonomică și socială a țării, la 
promovarea susținută a progresului tehnic in toate dome
niile și sectoarele de activitate, te puternica înflorire a știin
ței, invățămîntului și culturii românești.

Conștient: pe deplin de marile răspunderi ce ne revin, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe Nicpiae Ceaușescu, eă, 
urmind neabătut luminosul dumneavoastră exemplu de mun
că neobosită și acțiune revoluționară puse in slujba înfăp
tuirii idealurilor supreme ale națiunii noastre socialiste, vom 
munci cu răspundere, abnegație și dăruire pentru a iniim- 
pina ziua de 1 Mai, a 45-a aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și aniiimperia- 
listă și Congresul al XIV-Iea al Partidului Comunist Român 
cu cele mai bupe rezultate, Contribuind astfel'Ia inainiarea 
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, pe dru
mul glorios ai socialismului și comunismului.

HARGHITA
La adunarea populară din 

municipiul Miercurea-Ciuc au 
participat peste 35 000 de oa
meni ai muncii.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Andrei Fabian, prim-secretar al 
Comitetului municipal de par
tid, Maria Antal, maistru, secre
tar al comitetului de partid de 
la întreprinderea de Tricotaje, 
Valentin Mincsor, director la 
întreprinderea de Prelucrare a 
Lemnului, Terezia Gal, munci
toare, președintele Comitetului 
Sindicatului de la întreprinde
rea de Filatură și Lină Pieptă
nată, Eugen Voaidoș, secretar 
al comitetului de partid de Ia 
întreprinderea de Tractoare. 
Nicolae Tomescu. secretar al 
Comitetului municipal al U.T.C., 
Aurel Costea. prim-secretar al 
Comitetului Județean Harghita 
al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului 
Andrei Fabian

Vă rog să-mi permiteți ca, de 
la tribuna acestei mari adunări 
populare, ce se desfășoară la 
cîteva zile de la importantele 
evenimente care au marcat 
pregnant viața politică a țării 
— să aduc, în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor mun
cii din municipiul Miercurea- 
Ciuc, cel mai fierbinte și res
pectuos omagiu gloriosului nos
tru partid comunist, secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Marile în
făptuiri din anii socialismu
lui, îndeosebi în perioada de 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., intre care se înscrie și 
achitarea completă a datoriei 
externe a țării, demonstrează, 
cu puterea faptelor, justețea 
politicii partidului, forța econo
miei noastre socialiste.

Cu profundă mîndrie subli
niem transformările înnoitoare 
ce au avut loc, in acești ani de 
mărețe împliniri, în toate loca
litățile județului. La Miercurea- 
Ciuc a fost realizat un impor
tant volum de investiții : s-au 
construit moderne platforme in
dustriale, s-au ridicat noi car
tiere de locuințe, practic astăzi 
peste 85 la sută din locuitorii 
municipiului trăiesc în case noi. 
Toate acestea au schimbat ra
dical peisajul urban al modes
tului tîrg de odinioară, au făcut 
din municipiul Miercurea-Ciuc 
unul dintre cele mai frumoase 
orașe ale țării.

Stimulați de pilduitorul 
exemplu de revoluționar și 
patriot înflăcărat al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu, oamenii mun
cii din municipiul Miercurea- 
Ciuc se angajează să acționeze, 
cu dăruire și patos revoluționar, 
pentru infăptuirea exemplară a 
hotăririlor adoptate de recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al partidului, pentru a întîm
pina cu rezultate remarcabile, 
în toate domeniile, importante
le evenimente din acest an. 

re economică și socială fără pre
cedent. Astfel, materializind un 
vast program de investiții, care 
se ridică la peste 80 miliarde lei. 
pe harta județului au aoărut 
ramuri noi, ca energia electrică, 
chimia, petrochimia, metalurgia 
și mineritul, care valorifică din 
plin, cu un grad tot mai ridicat 
de eficiență, resursele materiale 
și umane. De asemenea, agri
cultura. învățămîntul și cultura 
au cunoscut o puternică dez
voltare.

în încheiere vorbitorul a spus: 
De Ia această adunare populară, 
ne angajăm solemn să acționăm 
cu inaltă dăruire, abnegație și 
spirit revoluționar pentru a în
tîmpina ziua de 1 Mai. cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIV-Iea al parti
dului cu rezultate deosebite în 
toate domeniile și sectoarele de 
activitate, sporind astfel conti
nuu contribuția județului la ri
dicarea scumpei noastre patrii. 
România socialistă, pe trepte tot 
mai înalte de progres și civili
zație.

Cuvintul tovarășei 
Maria Antal

în numele celor peste 2 000 de 
oameni ai muncii, in majoritate 
femei, de la întreprinderea de 
Tricotaje din municipiul reșe
dință de județ, permiteți-mi să 
aduc un respectuos omagiu ce
lui mai iubit fiu al poporului 
român, marele Erou al națiunii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia se leagă tot ce 
s-a înfăptuit mai de preț, de 
mai bine de două decenii, pe 
pămîntul scump al patriei. în
tre realizările de seamă ale a- 
cestui timp eroic se numără și 
moderna noastră întreprindere, 
ca de altfel toate celelalte uni
tăți economice construite în mu
nicipiu, în celelalte localități ale 
județului, ilustrare elocventă a 
politicii partidului de dezvolta
re armonioasă, echilibrată, a tu
turor zonelor și așezărilor pa
triei, de asigurare a unor con
diții tot mai bune de muncă și 
de viață tuturor cetățenilor 
României socialiste.

De la înființarea ei, în 1969, 
Întreprinderea a beneficiat de 
sprijinul permanent al secreta
rului general ăl partidului, vi
zitele sale de lucru înscriin
du-se, de fiecare dată, ca mo
mente de cea mai mare însem
nătate în viața colectivului, a 
unității noastre.

Pentru minunatele condiții de 
muncă și de viață ce ne sint 
asigurate, exprimăm recunoș
tința noastră tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, și ne anga
jăm să acționăm cu responsabi
litate comunistă în vederea în
deplinirii exemplare a sarcini
lor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Cuvîntul tovarășului 
Valentin Mincsor

Cu inimile pline de bucurie, 
am luat la cunoștință și noi, 
oamenii muncii de la întreprin
derea de Prelucrare a Lemnu
lui din Miercurea-Ciuc, de ma
rea biruință a țării noastre — 
lichidarea datoriei externe — ce 
se alătură celorlalte înfăptuiri 
de seamă dobîndite de poporul 
nostru, in perioada care a tre
cut după Congresul al IX-lea al 
partidului.

Sintem profund recunoscători 
partidului și statului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul permanent a- 
cordat întreprinderii noastre — 
ctitorie a acestei epoci de re
marcabile înfăptuiri — care, în 
anul 1989, se înfățișează ca o 
unitate reprezentativă din sec
torul prelucrării lemnului. Ca 
urmare a investițiilor alocate, 
au fost puse în funcțiune mo
deme capacități, fiind create 
noi locuri de muncă. De aseme
nea, numai în acest cincinal 
producția de mobilă s-a dublat.

Asigurăm pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de la întreprinderea de 

Prelucrare a Lemnului vor face 
totul, neprecupețind nici un 
efort, pentru îndeplinirea, in 
cele mai bune condiții, a sarci
nilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Cuvîntul tovarășei 
Terezia Gal

Particip cu emoție la această 
adunare populară și vă rog 
să-mi permiteți ca. în numele 
oamenilor muncii de la între
prinderea de Filatură de Lină 
Pieptănată, al tuturor membri
lor de sindicat din municipiul 
Miercurea-Ciuc, să aduc oma
giul nostru fierbinte tovară
șului Nicolae Ceaușescu pen
tru strălucita activitate pe care 
o desfășoară, în fruntea parti
dului și statului nostru, spre 
măreția și gloria patriei, spre 
binele și fericirea poporului ro
mân.

Exprimăm, totodată, senti
mentele noastre de profundă 
stimă și recunoștință tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru contri
buția deosebită la infăptuirea 
politicii partidului și statului, 
la creșterea rolului științei, în- 
vățămîntului și culturii in pro
cesul dezvoltării multilaterale 
a țării.

Intre mărețele înfăptuiri ale 
acestui timp glorios se înscrie 
și lichidarea datoriei externe a 
țării, rezultat de prestigiu al 
muncii poporului nostru, care, 
sub conducerea partidului, a se
cretarului său general, transpu
ne cu hotărîre în viață planu
rile și programele de dezvolta
re și înflorire continuă a pa
triei.

Reafirm angajamentul colec
tivului întreprinderii în care 
lucrez de a îndeplini și depăși 
sarcinile de plan, de a întîm
pina cu rezultate cit mai bune 
marile evenimente din acest an. 
adueîndu-ne o contribuție spo
rită la înălțarea scumpei noas
tre patrii pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Cuvîntul tovarășului 
Eugen Voaidoș

In numele colectivului de oa
meni ai muncii de Ia întreprin
derea de Tractoare Miercurea- 
Ciuc — ctitorie a luminoasei 
epoci inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. —. exprim 
omagiul nostru fierbinte tova
rășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al. partidului, 
președintele Republicii, pentru 
tot ceea ce a făcut și face spre 
binele tării și al poporului.

Totodată, exprimăm deosebi
ta noastră stimă și prețuire 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru importanta 
cOlitribUție adusă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidu
lui, la puternica afirmare a 
științei. învățămintului si cul
turii românești.

Cu profundă satisfacție, ase
menea întregii națiuni, noi, cei 
care muncim în Întreprinderea 
de Tractoare Miercurea-Ciuc, 
am luat cunoștință de lichida
rea datoriei externe a țării, 
victorie de prestigiu, care ilus
trează justețea politicii parti
dului, forța și vitalitatea eco
nomiei naționale, hotărirea po
porului nostru de a transpune 
cu fermitate în viață planurile 
și programele de dezvoltare 
multilaterală a patriei.

Sintem mindri că tn bilanțul 
marilor înfăptuiri ale poporu
lui se înscriu și realizările co
lectivului nostru de muncă. în 
acest an realizăm o produc- 
ție-marfă industrială de peste 
1 miliard de lei. exportînd trac
toare pe șenile in 25 de țări de 
pe toate continentele lumii. Ni
velul înalt al calității produ
selor noastre este confirmat si 
de medaliile obținute la o se
rie de tîrguri internaționale.

De la tribuna acestei adunări 
populare, doresc să reafirm a- 
deziunea deplină a oamenilor 
muncii din întreprinderea noas
tră la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, 
precum și hotărirea lor de a 
îndeplini, în cele mai bune 
condiții, sarcinile de plan.

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Tomescu
Este o mare mîndrie pentru 

noi. pentru întregul tineret al 
patriei, de a trăi și munci in 
această epocă de profunde îm
pliniri revoluționare, ce se lea
gă de numele genialului ei cti
tor, făuritorul prezentului și 

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

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Intr-o atmosferă de inaltă vibrație patriotică, generată de 
marile evenimente care au marcat pregnant, în ultimele zile, 
viața politică a țării, participanții la adunarea populară din 
Miercurea-Ciuc dau glas sentimentelor de nemărginită dra
goste, inaltă prețuire și aleasă gratitudine pe care le nutresc 
toți locuitorii județului față de dumneavoastră, ilustru con
ducător de partid și de stat, ctitor de țară nouă, pentru ma
rile izbinzi dobindite de poporul român, sub conducerea parti
dului. intre care se inscrie și lichidarea datoriei externe a 
României — strălucită realizare a „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Aducem un respectuos și fierbinte omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru deosebita contribuție la elaborarea și in
făptuirea cutezătoarelor programe de dezvoltare a țării, la 
afirmarea științei, învățămintului și culturii românești.

Adunarea la care participăm reprezintă un minunat prilej 
pentru a vă exprima, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru tot ce 
ați întreprins și întreprindeți spre binele și fericirea națiu
nii noastre socialiste, pentru recentele măsuri adoptate pri
vind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de pro
ducție și asociațiilor economice intercooperatiste — nouă și 
elocventă dovadă a preocupării statornice a partidului, a dum
neavoastră. pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, 
înflorirea satului românesc.

Mobilizați de vibrantele dumneavoastră chemări adresate în
tregului nostru popor de a face ca 1989 să reprezinte anul 
eu cele mai bune realizări in toate domeniile de activitate, 
ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm cu fermitate pentru aplicarea in viață a preve
derilor programelor de perfecționare a organizării și moder
nizare a producției, a celorlalte programe prioritare din in
dustrie, pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan, 
pentru a intimpina ziua de 1 Mai, cea de-a 45-a aniversare 
a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-Iea 
al partidului cu noi și remarcabile fapte de muncă, sporin- 
du-ne astfel contribuția la progresul multilateral al patriei.

viitorului fericit și demn 
al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Minunatele condiții de mun
că și învățătură create, in acești 
ani luminoși, in municipiul 
Miercurea-Ciuc — ca de altfel 
pe tot cuprinsul patriei — prin 
înălțarea a 23 de moderne între
prinderi industriale, a numeroa
se unități de invățămînt, labo
ratoare, ateliere-școală și alte 
unități social-culturale, consti
tuie un dar de neprețuit pen
tru tinerii municipiului nostru, 
o dovadă grăitoare a grijii per
manente a partidului, a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. minunatul 
părinte și îndrumător al tinerei 
generații.

Pentru tot ce s-a durat în 
acești glorioși ani, sintem pro
fund recunoscători și, totodată, 
hotărîți să răsplătim prin fap
te, punindu-ne întreaga capaci
tate creatoare și elanul nostru 
tineresc în slujba înfloririi 
scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

Cuvintul tovarășului 
Aurel Costea

Toate marile realizări obți
nute în construcția socialistă 
sint rezultatul muncii pline de 
abnegație și dăruire a întregu
lui popor, sub conducerea glo
riosului nostru partid comunist, 
a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Prin aplicarea consecventă 
a politicii partidului de re
partizare judicioasă a for
țelor , de producție pe în
treg teritoriul țării, județul 
Harghita a cunoscut, in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", o 
impetuoasă dezvoltare. asigu- 
rtndu-se în fapt condiții egale 
de muncă și viață pentru toți 
cetățenii patriei.

In acești ani luminoși au 
fost construite puternice plat
forme industriale în municipii
le Miercurea-Ciuc. Odorhei, in 
orașele Gheorghieni, Toplita și 
Crlstur, la Bălan și Vlăhița. 
S-au amplasat, de asemenea, o 
serie de unități industriale în 
mediul rural, unde se realizea
ză. de altfel. 14 la sută din pro
ducția industrială a județului.

Astăzi, industria harghiteană, 
prin dotarea modernă, de înal
tă tehnicitate de care dispune, 
produce tractoare, utilaje com
plexe pentru industria metalur
gică, energetică, chimică, fores
tieră și alimentară, materiale 
de construcții, mobilier, textile, 
tricotaje, încălțăminte, o gamă 
diversificată de produse ale in
dustriei alimentare. De altfel, 
producția industrială a județu
lui a fost de 8 ori mai mare în 
1988 fată de cea realizată cu 
două decenii în urmă.

Concomitent eu dezvoltarea 
industrială, progrese însemnate 
s-au înregistrat și în domeniul 
agriculturii, care dispune de o 
puternică bază tehnieo-mate- 
rială.

Adoptarea de către Marea 
Adunare Națională a Legii pri
vind anularea unor datorii ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție și asociațiilor economice 
intercooperatiste pune în evi
dență. încă o dată, grija stator
nică pe care secretarul general 
al partidului o manifestă pen
tru dezvoltarea agriculturii, 
crearea unor cit mai bune con
diții de înfăptuire a noii revo
luții agrare, pentru înflorirea 
satului românesc și creșterea 
necontenită a nivelului de via
tă al oamenilor muncii din a- 
ceastă ramură de bază a eco
nomiei naționale.

în plan social trebuie să sub
liniem că in anii luminoși ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" s-au 
construit și modernizat peste 
85 000 locuințe. Practic, 82 la 
sută din populația județului 
trăiește in case noi.

O puternică dezvoltare au 
cunoscut, de asemenea, în ju
dețul nostru știința. învățămîn
tul, cultura, ocrotirea sănătății, 
turismul.

Pentru toate minunatele rea
lizări obținute în dezvoltarea 
județului, pentru grija și aten
ția permanente acordate înflo
ririi acestor meleaguri ale pa
triei noastre, de la această în- 
suflețitoare adunare populară, 
în numele tuturor locuitorilor 
județului, adresăm cele mai vii 
și călduroase mulțumiri se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, o 
dată cu angajamentul nostru 
ferm de a nu precupeți nici un 
efort pentru a întîmpina cu noi 
și remarcabile succese marile 
aniversări și evenimente politi
ce ale acestui an.
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
de participant» la Plenara Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Comunist
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții ia Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, expriniind gindurile și voința milioanelor de tineri ai patriei, 
dau glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și adîncă recunoștință, 
înaltă stimă și aleasă prețuire pe care Ie nutresc fată de dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, creatorul vizionar al 
intregii politici interne și externe a partidului și statului nostru. Erou 
intre eroii neamului, simbol suprem al tinereții noastre revolutionarc, 
proeminentă personalitate a lumii contemporane, pentru tot ce ați făcut 
și faceți spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru edificarea cu 
succes a societății socialiste și comuniste pe pămintul scump al patriei.

_ Desfășurîndu-și lucrările în climatul de înălțătoare mindrie patrio
tică cu care tînăra generație a României socialiste, întregul nostru po
por au luat cunoștință de achitarea integrală a datoriei 
nouă și strălucită realizare, de excepțională însemnătate 
nomică, a intregii națiuni, o mare victorie a muncii și 
creatoare, indisolubil legată de gîndirea dumneavoastră 
fică, novatoare, plenara noastră ne oferă prilejul de a

externe a țării, 
politică și eco- 
activității sale 

profund științi- 
. _ . vă adresa cele

mai respectuoase și vii mulțumiri pentru grija statornieă pe care o 
acordați asigurării celor mai bune condiții de muncă, învățătură și viață 
pentru toți tinerii tării, educării și formării lor multilaterale, in spiri
tul înaltelor valori ale societății noastre socialiste.

Exprimăm, de asemenea, cele mai alese sentimente de recunoștință 
și inaltă prețuire față de activitatea desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, strălucit militant revoluționar, eminent om politic și savant 
de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă 
la elaborarea și înfăptuirea politicii , ‘ :
progresul necontenit al învățămintului, științei și 
pentru atenția deosebită pe care o acordă creșterii și 
revoluționare, a tinerilor țării, afirmării idealurilor 
intre popoare.

Pe baza orientărilor și indicațiilor formulate 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au fost stabilite 
măsuri corespunzătoare pentru participarea tot mai activă a tineretului 
Ia îndeplinirea prevederilor Planului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe anul 1989, a cerințelor revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane și noii revoluții agrare, pentru implicarea sa plenară 
in grandiosul efort creator al întregului nostru popor consacrat înain
tării neabătute a României spre zările luminoase ale comunismului.

Reafirmăm și cu acest prilej adeziunea noastră deplină la politica 
externă consecventă de pace și cooperare internațională promovată de 
țara noastră, ai cărei strălucit promotor sînteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cunoscut pe toate meri
dianele lumii drept marele Erou al păcii, militant neobosit pentru cauza 
colaborării și înțelegerii intre națiuni, pentru soluționarea, în interesul 
popoarelor, al tinerilor de pretutindeni, a marilor probleme care confrun
tă omenirea, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Expriminilu-și mindria patriotică de a fi cetățenii acestei țări libere 
și demne, tinerii României socialiste, organizațiile lor revoluționare, in 
deplin consens cu politica externă de pace și cooperare promovată cu 
consecvență de partidul și statul nostru, iși afirmă din nou hotărirea 
de a contribui, împreună cu toate forțele progresiste și democratice, la 
întărirea solidarității tineretului de pretutindeni pentru edificarea unei 
lumi lipsite de arme nucleare, a păcii, progresului, destinderii și colabo
rării între popoare.

Ne angajăm ca, in atmosfera de vibrantă efervescență patriotică, re
voluționară, prilejuită de apropiata aniversare a 50 de ani de la des
fășurarea marii demonstrații patriotice, antifasciste și antirăzboinice de 
Ia 1 Mai 1939, în organizarea și conducerea căreia dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu ați avut o contribuție determinantă, să ne in
tensificăm eforturile pentru realizarea exemplară a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a 
sarcinilor ce ne revin din magistrala dumneavoastră cuvintare rostită la 
recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
spre binele, prosperitatea și înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Marți a avut loc, în București, 
Plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, care a 
analizat activitatea desfășurată de 
U.T.C., de organele șl organizațiile 
sale în vederea participării tinerei 
generații la înfăptuirea sarcinilor 
reieșite din hotăririle Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., din planurile și programele 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei pe anul 1988 și pe primul tri
mestru al anului 1989, in lumina 
exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, în magis
trala cuvintare prezentată la Ple
nara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 12—14 apri
lie a.c., precum și in cadrul recen
telor forumuri ale democrației noas
tre muncitorești-revoluționare.

A fost, de asemenea, analizată 
activitatea desfășurată în anul 1988 
de organizațiile U.T.C. și A.S.C. in 
domeniul muncii organizatorice și 
politico-educative, de selecționare,

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI

Prezentăm. în continuare, rezultatele obținute in întrecerea socia
listă pe primele trei luni care au trecut din acest an de colective frun
tașe de oameni ai muncii din unități industriale, de construcții, trans
porturi și din agricultură, precum și din domeniul circulației mărfurilor 
și al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor înregistrate și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizarea indicatorilor previzuți in criteriile de organizare a 
intrecerii socialiste, la 31 martie pe primele locuri s-au situat :

Baia Sprie, ju

Deva, județul

FORAJULUI

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea Electro- 

eentrale Porțile de Fier, Drobeta- 
Turnu Severin.

Locul II : întreprinderea Elec- 
trocentrale Rimnicu Vilcea.

Locul III : întreprinderea Elec- 
trocentrale Curtea de Argeș.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR 

Locul I : Mina Coranda Certej, 
județul Hunedoara. _

Locul II : Mina 
dețul Maramureș.

Locul III : Mina 
Hunedoara.

ÎN DOMENIUL 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 

Locul I : Schela de Foraj Chi- 
lila. București.

Locul II : Schela de Foraj 
Tg. Ocna, județul Bacău.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI AUTO

TURISME, RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea de Gar

nituri de Frină și Etanșare Rimni
cu Sărat, județul Buzău.

Locul II : întreprinderea 
nică Brașov.

Locul III : 
dromecanica"

ÎN
CONSTRICȚIILOR 

DE MAȘINI — ALTE 
MINISTERE

Locul I : întreprinderea 
nică pentru Agricultură Roșiori 
de Vede, județul Te'-orman.

Locul II : întreprinderea de Pie
se de Schimb și Ut'laje nentru In
dustria Chimică Satu Mare. 

Meca-

Hiîntreprinderea 
Brașov.

DOMENIUL

Meca-

partidului și statului nostru, la 
culturii românești, 

formării comuniste, 
păcii și înțelegerii

de dumneavoastră,

pregătire și promovare a cadrelor, 
precum și activitatea internațională 
a Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Plenara C.C. al U.T.C. s-a consti
tuit intr-un nou prilej de a reafirma 
adeziunea întregului tineret la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, al cărei inițiator 
și promotor strălucit este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea fermă 
de a acționa cu întreaga energie și 
capacitate pentru îndeplinirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R., de a întîmpina cu noi și sem
nificative succese, în toate domenii
le de activitate, marile evenimente 
istorice și politice ale acestui an.

într-o atmosferă entuziastă, de 
Îiuternică angajare patriotică, revo- 
uționară, participa nții la plenară au 

adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Locul III : întreprinderea „Ener- 
go-enarații“ București.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE 

Locui i • întreprinderea de Alu
mină Tulcea.

Locu’ II : întreprinderea, de Alu
miniu Slatina.

Locul III : întreprinderea Meta
lurgică ..Neferal" București.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 

LEMNULUI
I : Combinatul de 
Lemnului Rimnicu
II : Combinatul de 
Lemnului Oradea.
III : Combinatul de Pre-

Locul
crare a

Locul
cr?re a

Locul
lucrare a Lemnului Bacău.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — 
LÎNA

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea* * Sibiu.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 18 ; (sala Ate
lier) : Act venețian — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio) : „Literatura 
contrabasului*. Liubima Kalinkova 
(R. P. Bulgaria), Săndel Smărăndescu. 
La pian : Viorica Rădoi — 17,30 ; (la 
Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România) : Concertul orches
trei „CAMEBATA*. Dirijor : Iosif Ion 
Prunner. Soliști : Glgi Manac — chi
tară, Adrian Manatu — violoncel, Ni
colae Bică-junior — vioară, Mădăli- 
na Pașol — plan — 18; Ateneul Ro
mân) : „Integrale camerale*. Virgil 
Frâncu — flaut, Cristinel Coconeea
— orgă, clavecin. Program Johann Se
bastian BACH — 19
• Opera Română (13 18 57) ; Concert 
cameral de muzică românească — 18
• Teatrul de operetă 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Grădina Icoanei, 
Clinele grădinarului — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Sca
iul — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) ; Taifun — 18 ; (sala Stu
dio) : Amintirile Sarei Bernhardt — 
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna, cind au murit can
gurii — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de ctntece și dansuri populare 
românești — 18
• Teatrul 
Pistruiatul
• Teatrul 
Victoria) :
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
O fetiță mai cu moț — io ; Anotim
purile mimului — 15
• Circul București (10 41 95) : „Vede
tele Circului din Varșovia* — 19

alocuri tn celelalte regiuni. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat, cu Inten
sificări trecătoare din sector sudic In 
regiunile vestice și estice. Temperatu
rile minime nocturne vor fl cuprinse 
intre 6 șl 16 grade, mai scăzute In pri
ma noapte, iar maximele, diurne, se 
vor situa tn general intre 16 și 26 gra
de. tn București : Vremea va conti
nua să se încălzească îndeosebi tn pri
ma parte a intervalului. Cerul mai mu 
senin la început se va înnora temporar 
și trecător va ploua. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura mi
nimă va fi cuprinsă intre 8 și 12 grade, 
mai scăzută tn prima noapte, iar maxi
ma, între 22 și 26 de grade.—

Locul II : întreprinderea „Pos- 
tăvăria Română**  București.

Locul III : întreprinderea de 
Stofe ..Dorobanțul**  Plo’esti.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI 
Locul I : întreprinderea de Spu

me Poliuretanice Timișoara.
Locul II : întreprinderea d' Pie

le, încălțăminte și Marochinărie 
„13 Decembrie**  Sibiu.

Locul III : întreprinderea de 
Piele și încălțăminte „Progresul*  
București.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI SI PRODUSELOR 

ZAHAROASE 
Locul I : Întreprinderea 

Industria’izarea Sfeclei de 
Roman, județul Neamț.

Locu’ II : întreprinderea 
Industrializarea Sfeclei de 
Buzău.

Loo! III : întreprinderea de 
r>-0^uer> Zaharoase Brasov.
ÎN DOMENTTTT, transportului 

SPECIALIZAT 
PENTRU AGRICULTURĂ 

Locul I : întreprinderea de 
T-aneport Specializat pentru Agri- 
cult"-ă V’lcea.

Locul II : întreprinderea de 
Tre.ne^ort Specializat pentru Agri- 
cu’turâ Mureș.

T ocul III : întreprinderea de 
Transport. Specializat pentru Agri- 
ru’tură Giurgiu.

pentru 
Zahăr

nentru 
Zahăr

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.

Am fost impresionat de căldurosul mesaj de felicitări și urări pe care 
ați avut deosebita amabilitate să mi-1 adresați cu ocazia celei de-a 29-a 
aniversări a independenței Senegalului.

In numele poporului și guvernului senegalez, precum și în numele meu, 
doresc să vă mulțumesc din inimă pentru acest gest delicat și să vă 
adresez, la rindul meu, dumneavoastră și familiei dumneavoastră, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten prosperi
tate și bunăstare continuă.

Cronica zilei
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, 

vlceprim-ministru al guvernului, 
s-a întilnit cu Brian Thomas Burke, 
fost prim-ministru al Statului Aus
tralia de Vest, aflat în vizită în țara 
noastră.

în cursul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării cola
borării economice româno-austra- 
liene pe linia înfăptuirii înțelege
rilor convenite la nivel înalt,

★
Lâ Ambasada Republicii Democra

te Germane a avut loc, marți, o 
masă rotundă prilejuită de „Zilele 
germanisticii din R.D.G.“ în țara 
noastră, manifestare ce se va desfă
șura in perioada 8—12 mai a.c. Au 
luat parte ziariști, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ca
dre didactice, cercetători.

Expresie a colaborării cultural-ști- 
ințifice dintre cele două țări. „Zile
le germanisticii din R.D.G." in 
România vor include în program 
conferințe, dezbateri, colocvii pri
vind limba și literatura din R.D.G. 
organizate Ia universitățile din 
București, Cluj-Napoca și Timișoara.

Tineretul în primele rînduri
ale luptei revoluționare

(Urmare din pag. I)
1944 a marcat începutul unui nou fă
gaș și in evoluția mișcării de tineret, 
a organizației sale revoluționare. In- 
trînd in legalitate, extinzindu-și cu 
rapiditate rîndurile, sporindu-și me
reu influența în masa tinerei gene
rații, Uniunea Tineretului Comunist 
— în fruntea căreia s-a aflat, din 
însărcinarea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a integrat ac
tiv și hotărit luptei tumultuoase a 
maselor populare, conduse de comu
niști, pentru prefaceri înnoitoare, 
profund democratice în societatea 
românească. Tineretul a dat princi
pala contribuție de singe in lupta 
pentru alungarea trupelor hitleriste 
de pe pămintul țării, pentru elibera
rea ei completă de sub fasciști, apoi 
dincolo de frontierele patriei, pentru 
zdrobirea definitivă a Germaniei na
ziste.

In temeiul acestor glorioase tradi
ții de luptă revoluționară, avînd per
manent drept călăuză exemplul eroic 
de viață și activitate revoluționară al 
secretarului general al partidului, 
tînăra generație s-a găsiț permanent 
angajată în primele rînduri ale în
făptuirii obiectivelor construcției so
cialismului in România. în condiții
le de astăzi, cînd întregul popor ac
ționează cu toate forțele pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, a cerințelor perfec
ționării generale a activității econo- 
mico-șociale, formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 
noiembrie 1988, precum și în cuvîn- 
tarea secretarului general al parti
dului rostită la recenta Plenară a 
C,C. al P.C.R., tineretul, organizația 
sa revoluționară acționează cu ener
gie și patos revoluționar pentru a-și 
onora exemplar sarcinile și răspun
derile ce le revin. în întreprinderi,

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA

Locu! I : 
rată Ploiești.

Depoul de Cale Fe-

Locui II : Depoul de Cale Fe-
rată Sibiu.

Locul III :: Depoul de Cale Fe-
rată Galați.

ÎN DOMENIUL
Prelu- 
Vilcea. 
Prelu-

TRANSPORTURILOR AUTO
Locul I : întreprinderea de

Transporturi Auto Dîmbovița.
Locul II ;; întreprinderea de

Transporturi Auto Vrancea.
Locul III : întreprinderea de

III : întreprinderea Co- 
cu Ridicata pentru 

Metalo-Chimice Timi-

Transporturl Auto București.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea Comer

țului cu Ridicata pentru Mărfuri 
Textile-încălțăminte Constanta.

Locul II : întreprinderea Comer
țului cu Ridicata pentru Produse 
Alimentare Tîrgu Jiu.

Locul 
merțului 
Mărfuri 
șoara.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea Balneo- 

climatică Tușnad, județul Harghita.
Locul II : întreprinderea Balneo- 

climatică Vatra Dornei, județul 
Suceava.

Locul III : Oficiul Național de 
Turism „Carpați" Brașov.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE 
Locul
Locul II : Baza Județeană Me

hedinți.
Locul III : Baza Județeană Gorj.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de Con

strucții, Reparații și Administrație 
Locativă Colentina. București.

Locul II : întreprinderea de 
Construcții, Reparații și Adminis
trație Locativă Cotroceni. Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de 
Construcții, Reparații și Adminis
trație Locativă Giulești, București.

I : Baza Județeană Buzău.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

reprezentanți ai 
Externe, ac- 

stat, generali

m iii tari, aero 
tara noastră.

Cu prilejul celei de-a 57-a ani
versări a creării Armatei Populare 
Coreene, atașatul militar, aero și 
naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Pak Zi Săk, a organizat, marți, 
la sediul ambasadei, o gală de film, 
urmată de cocteil.

Au participat membri al consiliu
lui de conducere al Ministerului A- 
părării Naționale, 
Ministerului Afacerilor 
tiviștl de partid și de 
și ofițeri, ziariști.

Au luat parte atașați 
și navali acreditați în

★
Cu prilejul încheierii misiunii in 

țara noastră, ambasadorul Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord la București. Hugh J, Arbuth- 
nott. a oferit, marți, o recepție.

Au luat parte membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale. oameni de cultură și artă,

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

pe șantiere, în cercetare, pretutin
deni unde se făuresc valorile civili
zației socialiste, uteciștii sînt în pri
mele rînduri ale luptei pentru ca
litatea inaltă a muncii, pentru des
fășurarea unei activități pe măsura 
cerințelor actuale, sporindu-și me
reu contribuția, alături de toți fiii 
țării, de toți oamenii muncii, la asi
gurarea progresului multilateral al 
României.

Asemenea întregului nostru popor, 
tineretul țării a primit cu vii sim
țăminte de mindrie patriotică vestea 
că, la începutul acestei primăveri, 
România a achitat datoriile sale ex
terne — nouă ilustrare a forței și 
vitalității economiei românești, a 
marilor resurse creatoare ale unui 
popor liber, singur stăpin pe desti
nele sale, a rigorii științifice și clar- 
viziunii ce caracterizează politica 
partidului de dezvoltare generală 
accelerată a societății socialiste ro
mânești. Tînăra generație a patriei 
este adine pătrunsă de adevărul că 
această măreață înfăptuire ce con
sacră dobîndirea deplinei indepen
dente ecpnomi.es și politice a țării 
deschide noi și luminoase perspecti
ve pentru înaintarea neabătută a 
acesteia De calea civilizației, bună
stării și propășirii poporului, pentru 
progresul economico-social multila
teral, ceea ce creează largi posibili
tăți pentru afirmarea capacității și 
forței de creație a tineretului, de 
împlinire a personalității fiecărui 
tinăr, a marilor sale resurse de 
elan, de dăruire și abnegație revo
luționară, sub semnul răspunderii 
pentru prezentul și viitorul țării. 
Aceste luminoase orizonturi deschi
se participării tinerei generații la în
făptuirea cutezătoarelor obiective pe 
care România socialistă și le propu
ne în actuala etapă și în anii ce vor 
urma reprezintă un puternic imbold 
pentru angajarea sa deplină, cu en
tuziasmul și însuflețirea proprii 
vîrstei tinere, in ampla lucrare con
structivă ce se desfășoară acum in 
țara noastră. în munca și lupta me- 
nite să asigure progresul necontenit 
al țării, devenirea 
nistă, 
înalte 
zație.

noastră comu- 
mersul neabătut sr>re cele mai 
piscuri de cultură și civîli-

Dr. Gheorqhe SBARNA

cinema teatre
6 O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 1», CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
O Marla și Mirabela in Tranzistoria : 
MELODIA (11 13 49) — 9; U; 13; L5; 17; 
19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Franțois Villon : PATRIA (11 86 25)
— 9,30; 14; 18, FEROVIAR (50 51 40) — 
9,30: 14; 18
O De ce are vulpea coadă : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
6» Vacanța cea mare : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19, STUDIO
(59 53 15) — 10: 12,30: 15; 17: 19
• Martori dispăruți : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; II; 13; 15; 17; 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Evadarea 8 COTROCENI (81 68 88)
— 15: 17; 19

Domnișoara Aurica : PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• imposibila iubire : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 18
• Valurile Dunării : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Pădurea nebună : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17; 19
• Tigrul cenușiu : DACIA (50 35 94)
— 15: 18
> Iubire statornică î FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
S Misiune * ' *
(35 04 66) — 9;
Â Oricare 
POPULAR (35 15 17) 
O Ultima
LIRA (31 71 71) .
61 Agentul de legătură nr. 8 : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• întoarce-te și mai privește o dată 2 
ARTA (213186) — 15; 17; 19
$ Caz cu 
FESTIVAL 
17; 19
• Ce mal 
PURI NOI 
17; 19

specială : AURORA
11; 13; 15; 17; 19 

rată iubește un băiat t ------------ l5. I7; [9 
noapte a Seherezadei : 

9: 11; 13; 15: 17: 19

se potrivește : 
- 9; 11; 13; 15;

caz nu 
(16 63 84)

este nou
(15 61 10)

pe acasă : TIM- 
— 9; 11; 13; 15;

vre e a
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 26 aprilie, ora 20 — 
29 aprilie, ora 20. In țară : vremea va 
continua să se încălzească, îndeosebi tn 
prima parte a intervalului, Iar cerul 
mai mult senin la început se va aco
peri treptat tncepind din vestul țării. 
Ploi care vor avea și caracter de aversă 
vor cădea tn a doua parte a intervalu
lui pe arii relativ extinse din vestul, 
nordul și centrul țării și doar pe

Dialectica acțiunii legilor obiective
în procesul dezvoltării istorice

(Urmare din pag. I)

fată de 
munci

și clasa

fiecare popor, fiecare partid trebuie 
să-și elaboreze de sine stătător li
nia sa general-politică, să aplice le
gile generale și principiile socialis
mului la realitățile și condițiile din 
fiecare țară. Dar am subliniat întot
deauna — și nu pot să nu subliniez 
și acum — că toate acestea presu
pun o poziție clară, consecventă față 
de principiile revoluționare, 
apărarea intereselor clasei 
toare, care reprezintă forța 
conducătoare in societate'*.

In lumina acestui adevăr, 
mii 24 de 
elaborare 
partidului 
rului său generai, probleme funda
mentale ale teoriei sociale marxis
te, cum sînt acelea care se referă 
la factorii progresului social neîn
trerupt. la evoluția statului și a 
funcțiilor sale, dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste, pornind de 
la adevărul că rolul esențial în fău
rirea socialismului revine maselor. 
Elaborarea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Programul ideologic, ex
punerile secretarului general al 
partidului din aprilie și noiembrie 
1988 dau expresie concludentă aces
tei concepții principiale.

Textele incluse în volum pun cu 
putere în lumină viabilitatea prin
cipiului conducerii de către partid 
a procesului revoluționar, condiție 
majoră și factor hotărîtor ale succe
sului în făurirea noii societăți, in 
accelerarea progresului social. Expe
riența edificării socialismului a de
monstrat pe deplin că elaborarea și 
înfăptuirea programului revoluțio
nar de făurire a noii societăți fac 
istoricește necesare existența și ac
țiunea partidului conducător, re
voluționar, în jurul căruia să se 
realizeze unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității, a întregului popor.

în organizarea și conducerea 
transformărilor revoluționare, a pro
cesului de edificare a noii orînduiri, 
se evidențiază în volum, partidului 
ii revine sarcina de a sintetiza în
treaga experiență socială, de a 
studia continuu, aprofundat noile 
fenomene ale vieții, legile obiective 
ale dezvoltării societății, de a stabili, 
in fiecare etapă dată, calea de acțiu
ne pentru lichidarea vechiului, pen
tru triumful noului, pentru mersul 
hotărit înainte, pornind de la ade
vărul că lupta dintre nou și vechi 
este una din legitățile universale 
ale dezvoltării sociale. Este pusă in 
lumină teza științifică, realistă, po
trivit căreia contradicțiile, tensiuni
le între nou și vechi, care apar și 
tn procesul dezvoltării societății so
cialiste. dacă nu sînt rezolvate 
timp pot determina frămîntări 
convulsii în cadrul societății.

_ _________ , in ulti-
ani au cunoscut o amplă 
teoretică, in documentele 
nostru, în opera secreta-

la 
si

ZALĂU : Capacități 
sporite prin modernizare

Colectivul de muncitori, ingi
neri. maiștri si tehnicieni de la 
întreprinderea de Conductori E- 
lectrici Emailați Zalău rapor
tează o realizare remarcabilă in 
intimpinarea zilei de 1 Mai : 
modernizarea a două instalații 
de emailat de tip , orizontal, 
care produc conductoare ultra- 
subtiri. Prin această moderni
zare. care a presupus foarte Se
rioase eforturi de documentare, 
cercetare, concepție si elaborare 
de tehnologii superioare, se ob
ține un spor de capacitate de 
160 tone conductoare ultrasub- 
țiri pa an, într-o gamă dimen
sională largă. în acest fel se 
asigură intreg necesarul de con
ductoare ultrasubtiri pentru 
întreprinderile de motoare e- 
Iectrice cu sarcini la export. 
(Eugen Țeglaș).

(13 S3 48) :

Bulandra*
11 95 44) :

„Ion Creangă*  (50 26 55) : 
— 15
„Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Aventuri cu Scufița Roșie

Ca operă istorică a Întregului po
por, edificarea noii societăți pre
supune în mod necesar intensifica
rea activității ideologice a partidu
lui pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste. pentru cultivarea trăsături
lor înaintate ale omului nou. în 
toate domeniile activității teoretice 
și ale muncii educative, se arată în 
acest sens în volum, partidul di
namizează gindirea social-politică, 
are un rol important în generali
zarea experienței construcției socia
lismului. contribuie la lichidarea 
formelor anchilozante. șablonarde, 
promovează spiritul creator în în
treaga activitate ideologică. Are o 
deosebită însemnătate aprecierea to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind rolul cercetării din domeniul 
științelor sociale, al economiei po
litice. filozofiei, sociologiei, care nu 
trebuie să se mulțumească a repeta 
adevăruri generale, ci să desfășoa
re o muncă laborioasă pentru elu
cidarea fenomenelor noi apărute in 
viața socială, să dezvolte schimbul 
de opinii pe fundamentul solid al 
ideologiei partidului, al concepției 
revoluționare. „A fi revoluționar, a 
fi comunist in condițiile cind parti
dul a devenit forța conducătoare; in 
societate, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. înseamnă a lupta 
împotriva a tot ceea ce este vechi, 
perimat, înseamnă a promova cu 
îndrăzneală si fermitate noul, in 
toate domeniile! Nu trebuie să uităm 
că pentru a asigura realizarea pro
gramului partidului trebuie să orga
nizăm intreaga viață economico-so
cială pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cunoaște
rii umane in general. Iată de ce in 
noua etapă de dezvoltare 
creste și mai puternic rolul 
invățămintului, culturii, al 
activități politico-educative 
mare a omului nou“.

Partidul nostru a acționat în așa 
fel incit întreaga sa activitate să ss 
călăuzească permanent după legită
țile generale ale dezvoltării econo- 
mico-sociale, după principiile atotbi
ruitoare ale socialismului științific, 
după materialismul istoric și dialec
tic — baza teoretică a concepției des
pre lume a clasei muncitoare, singu
ra concepție care dă o perspectivă 
măreață transformării revoluționare 
a societății.

Schimbările pe care le-a adus 
epoca noastră în dezvoltarea for
țelor de producție, a științei și 
tehnicii, a culturii nu diminuează, 
ci. dimpotrivă, amplifică posibili
tățile clasei muncitoare de a juca 
un rol tot mai important în con
ducerea și transformarea societății, 
înfăptuirea rolului său istoric are 
drept garanție existența și dezvolta
rea proprietății socialiste, posibilita
tea planificării unitare a dezvoltării 
forțelor de producție ca premise in
stituționale hotărîtoare ale exercitării 
puterii politice de către clasa mun
citoare și ale înfăptuirii aspirațiilor

a tării 
științei, 
intregii 

de for-

ACTUALITATEA SPORTIVA

ASTASEARA, LA ATENA

România Grecia în preliminariile

campionatului mondial de fotbal
ATENA (prin telefon) : La puține 

ore după sosirea in capitala Greciei, 
jucătorii lotului nostru reprezentativ 
s-au îndreptat spre stadionul „Olim
pic". pe al cărui teren va avea loc 
astăzi, de la ora 20, meciul dintre, 
echipele României »i Greciei din 
preliminariile Campionatului mon
dial. Era un prim antrenament, de 
acomodare, insă acesta a durat peste 
două ore. pe un gazon foarte bine 
întreținut, in pofida climei cam se
cetoase. Un inel de spectatori, situat 
in imediata apropiere a terenului, a 
urmărit programul românilor cu mult 
interes, tn spate, jur împrejurul șiru
lui de privitori, se înaltă tribunele cu 
78000 locuri ale unuia dintre cele mai 
elegante stadioane din lume, expresie 
modernă a unei experiențe construc
tive milenare. Dar. la Atena, există 
părerea printre amatorii de fotbal că 
la partida de astă-seară numărul 
spectatorilor va fi destul de redus 
față de capacitatea maximă a stadio
nului. Rezultatele echipei elene din 
ultimele 6—7 luni i-au cam deziluzio
nat pe susținători. Totuși, se întîlnese 
încă destui optimiști, care mai cred 
fn șansele calificării echipei Greciei 
la Turneul final al C.M. : rămîne — 
afirmă ei — posibilitatea calificării 
formației celei mai bine plasate din
tre secondantele din cele 3 grupe eu
ropene cu cite 4 echipe (la punctaj, 
golaveraj, număr de victorii). „Ulti
ma ocazie pentru echipa noastră — 
totul sau nimic" — titrează revista 
„Tiletheatis" („Telespectatorul") un 
articol de îndemn pentru jucătorii și 
antrenorii eleni. Ziarul „Fos“. sub 
titlul „Surprizele lui Giorgiadls la 
echipa națională", informează despre 
convocarea intempestivă a mai mul
tor noi jucători la lotul reprezenta
tiv. Se spune că antrenorul Antonios 
Giorgiadis. foarte preocupat de sta
bilirea unui paznic personal pentru 
Gheorghe Hagi. s-ar fi oprit asupra 
jucătorului mai puțin cunoscut — 
Papadopoulos. menit a fi „ventuza" 
lui Hagi. Certe sînt însă următoarele 
fapte : sînt menținuți în lot cei 7 ju
cători de la Panathinaikos. cu cen
trul atacant Saravakos printre aceș
tia I în al doilea rind, nu va juca Mi-

*

GIMNASTICA. Proba feminină din 
cadrul concursului internațional de 
gimnastică de la Ostrava a revenit ti
nerei sportive românce Mihaela loji- 
ban cu 38,65 puncte, urmată în cla
samentul final de Huan (R. P. Chi
neză) — 38,50 puncte. Zabrova (Ceho
slovacia) — 38,40 puncte, La mascu
lin, pe locul I s-a situat Ci Juan 
(R. P. Chineză) 56,70 puncte, urmat 
de Grigore Cătănoiu (România) — 
56,20 puncte și Csolani (Ungaria) —

t V
19,00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun

citoresc
19,20 Idealuri Împlinite (II) (color). Azi, 

$1 țelurilor proprii socialismului, ma
selor populare in general.

Stadiul actual de dezvoltare a for
țelor productive ale societății, mar
cat în mod decisiv de noua revoluție 
tehnico-științifică, nu diminuează ro
lul relațiilor socialiste de proprie
tate, ci favorizează realizarea lor pe 
o treaptă superioară de eficientă so
cială. Partidul nostru apreciază de 
aceea că dezvoltarea proprietății so
cialiste, conducerea unitară a proce
selor economice în strinsă îmbinare 
cu cerința afirmării autoconducerii 
muncitorești au o importanță hotă- 
ritoare pentru asigurarea progresu
lui general al societății noastre so
cialiste.

Pozițiile consecvente ale Partidu
lui Comunist Român, ale secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în abordarea prin
cipiilor de bază ale socialismului 
constituie remarcabile contribuții 
originale, de certă actualitate la îm
bogățirea teoriei și practicii con
strucției socialiste, atestă elocvent 
preocuparea statornică de a elabora 
o strategie de dezvoltare, de per
fecționare continuă a noii societăți 
în spiritul și în lumina legităților ge
nerale, obiective ale edificării noii 
societăți.

Realitatea, viața demonstrează în 
acest cadru, cu puterea faptelor de 
netăgăduit, că planurile de dezvolta
re economico-socială ale fiecărui po
por, deci și ale poporului nostru, se 
pot realiza numai în condiții de pace, 
că unitatea dintre socialism și pace 
constituie o legitate a progresului 
istoric. In spiritul acestei legități 
obiective, partidul nostru acționează 
cu hotărire în întreaga sa activitate 
internațională pentru realizarea unei 
largi colaborări economice și 
co-științifice cu toate statele 
pentru înlăturarea pericolului 
lor nucleare, pentru pace — 
cel mai de preț al omenirii.

România socialistă, se relevă în 
volum, consideră că, în actualele 
împrejurări, problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie apăra
rea păcii, a opririi cursei înarmări
lor nucleare și trecerea la lichidarea 
lor totală. în mai multe etape. Este 
necesar de aceea să se facă totul 
pentru unirea ^forturilor popoarelor, 
a forțelor progresiste de pretutin
deni în lupta pentru o nouă politică 
democratică, de dezarmare, 
de colaborare intre toate 
lumii.

Noul volum constituie o 
grăitoare a caracterului 
creator al gîndirii social-politice a 
secretarului general al partidului, a 
consecvenței cu care promovează 
principiile socialismului, contribuind 
în mod strălucit lâ analiza unei pro
blematici de cel mai actual interes, 
Ia definirea științifică a direcțiilor de 
acțiune pentru dezvoltarea și perfec
ționarea societății noastre socialiste, 
la îmbogățirea patrimoniului teoriei 
și practicii revoluționare.

tehni- 
luniii, 
arme- 
bunul

de pace, 
națiunile

ilustrare 
profund

tropoulos care, asemenea lui Rotariu, 
are două cartonase galbene...

Pe teren, Marius Lăcătuș face un 
intens antrenament individual. Va 
juca sau nu va juca Lăcătuș 7 — iată 
marele semn de întrebare privind 
echipa noastră. Conducerea tehnică a 
lotului — Emerich Jenei și Cornel 
Drăgușin — pare hotărită să elimine 
chiar si cel mai mic pericol de re
cidivă la accidentul suferit de Lăcă
tuș. astfel ca acesta să fie sigur apt 
de joc la ora finalei ..Cupei campio
nilor europeni", tn cazul menținerii 
nesiguranței de care vorbeam mai 
înainte se va adopta soluția din me
ciul Polonia — România, adică ..vir- 
furi" : Hagi — Cimătaru. tn această 
situație, iată că se va ivi și posibi
litatea unui nou debut în formația 
noastră națională — al tinărului mij
locaș de atac Hie Dumitrescu. Deci o 
formație pentru partida de azi. Româ
nia — Grecia, ar fi : Luna — Iovan. 
Rednic. Rumbeșcu. Klein — Sabău, 
Popescu. Mateut. Hagi (Dumitrescu) 
— Lăcătuș (Hagi). Cămătaru.

Iată că la marginea terenului a 
apărut și observatorul F.I.F.A.. fostul 
arbitru international francez Roper 
Bart. El a examinat îndelung datele 
terenului și ale întregului stadion, 
s-a întreținut amical cu membri ai 
delegației române, vechi cunoscuți 
din indelungata-i carieră fotbalis
tică. Meciul România—Grecia — pe 
care iubitorii sportului din tara 
noastră îl vor putea urmări 
In transmisiune directă pe micul 
ecran — va fi condus de o brigadă 
de arbitri din R. F. Germania. Fă 
urăm tricolorilor o prestație de suc
ces pe frumosul stadion atenian !

Valeria M1RONESCU
Tn celălalt meci al grupei, 

zentativa Bulgariei va întllni, 
fia. formația Danemarcei.

repre. 
la So-

camTot astăzi, tn preliminariile 
pionatului mondial de fotbal mai sînt 
programate următoarele partide : 
Anglia — Albania ; U.R.S.S. — R. D. 
Germană : Olanda — R. F. Germa
nia ; Scoția — Cipru ; Irlanda — 
Spania ; Malta — Irlanda de Nord ; 
Portugalia — Elveția.

* 

56,05 puncte. în concursul special pe 
aparate. Florentina Cîmpureanu 
(România) s-a clasat pe locul I la J 
bîmă cu 19,35 puncte, urmată de Po- 
Uhronova (19,10 p.) și Klincova (19 p).

FOTBAL. Marți, la Bacău, echi
pa Sport Club din localitate a in- 
tilnit intr-un meci internațional a- 
micai formația poloneză Stal Mie- 
lec. Au ciștigat fotbaliștii băcăuani 
cu scorul de 2—1 (1—1).

pe locurile marii' demonstrații de 
la 1 Mal 1939

19,35 Industria — programe prioritare
19,55 Fotbal : Grecia — România. 

Transmisiune directă de la Atena 
(color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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artaiMi FWMiBffMt nu patinai bm mwiiibîi 
Tratativele - calea rațională 

de soluționare a conflictelor, 
a tuturor problemelor litigioase 

„Xe-am pronunțat întotdeauna și ne pronunțăm pentru renun
țarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state numai și numai prin tratative”.

NICOLAE CEAUSESCU
Trecînd pe larg în revistă evolu

țiile și tendințele ce caracterizează 
in prezent viața internațională, care 
continuă să fie complexă, contradic
torie și gravă, în cuvîntare» rostită 
la Plenara C.C. al P.C.R. — docu
ment , programatic de cea mai 
mare Însemnătate — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
liniile directoare ale politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, ale activității multilaterale și 
consecvente menite să asigure con
dițiile internaționale indispensabile 
procesului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României, înaintării spre 
comunism. S-a evidențiat, o dată 
mai mult, cerința unei abordări con
structive a problemelor majore care 
confruntă omenirea, a adoptării unor 
soluții care să țină seama de in
teresele vitale ale popoarelor. In 
acest context, secretarul general al 
partidului a reafirmat cunoscuta 
teză din expunerea la marele forum 
democratic din noiembrie potrivit 
căreia noua gîndire politică presu
pune nu numai eliminarea definiti
vă a armelor nucleare, a celorlalte 
arme de distrugere în masă, trecerea 
la măsuri hotărîte de dezarmare, dar 
și renunțarea completă la calea mi
litară de rezolvare a problemelor 
dintre state, soluționarea tuturor 
conflictelor existente, a tuturor 
chestiunilor litigioase exclusiv prin 
tratative.

Calea spre destindere, spre pace 
și colaborare — arăta în cuvintarea 
sa tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este calea renunțării la forță, la 
amestec în treburile altor state, a 
respectării neabătute a dreptului 
fiecărui popor de a-și alege calea 
dezvoltării in mod liber și inde
pendent. Așa cum bine se știe, 
aceasta reprezintă o poziție con
secvent promovată de partidul 
și statul nostru in întreaga pe
rioadă care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, ea 
constituind unul din izvoarele prin
cipale ale prestigiului și considera
ției de care se bucură în lume Româ
nia. Nu a existat diferend, indife
rent de origine, natură sau evoluție, 
nu a existat caz de recurgere la 
arme, în orice parte a lumii s-ar fi 
produs, în legătură cu care România 
să nu-și fi făcut auzit glasul, să. nu 
fi făcut apel la rațiune, la încetarea 
ostilităților, la inițierea de trata
tive între părțile interesate.

De altfel, întreaga experiență isto
rică. inclusiv de dată recentă, atestă 
că recurgerea la forță, la mijloacele 
militare nu a dus niciodată și nici 
nu poate duce la o soluționare reală 
și efectivă, deci trainică a proble
melor. întotdeauna, politica de forță, 
războaiele nu au făcut decit să com
plice și mai mult problemele, să le 
agraveze, să accentueze neîncrede
rea. să compromită viitorul relațiilor 
dintre statele respective pentru în
delungate perioade de timp, să 
aducă mari prejudicii popoarelor. 
Calea armelor s-a dovedit o cale 
nefastă, soldată cu imense pierderi 
de vieți omenești și distrugeri ma
teriale, cu un cortegiu nesfirșit de 
suferințe. Potrivit statisticilor O.N.U., 
în primele patru decenii ale pe
rioadei postbelice au avut loc 143 
de conflicte armate locale, in care 
și-au pierdut viața milioane și mi
lioane de oameni. Numai războiul 
dintre Iran și Irak a provocat peste 
1.5 milioane de morți, răniți și 
dispăruți, precum și uriașe pagube 
materiale ambelor țări.

Dacă în trecut se putea afirma, 
îndreptățit sau nu, că războiul re
prezintă o continuare a politicii cu 
alte mijloace, astăzi, dimpotrivă, se 
poate spune cu deplin temei că poli
tica, orice politică rațională lucidă, 
impune renunțarea cu desăvîrșire la 

folosirea forței. De la această prefni- 
să a inadmisibilității războiului, 
avînd în vedere că in zilele noastre 
un război mondial s-ar transforma 
inevitabil intr-un război nuclear de
vastator, care ar duce la dispariția 
vieții pe Pământ, decurge concluzia 
logică, pusă în evidență în perma
nență de România, că tratativele, 
negocierile reprezintă singura cale 
rațională, capabilă să ducă la rezol
vări durabile, corespunzător intere
selor tuturor popoarelor, intereselor 
generale ale păcii

Fără îndoială, datorită complexi
tății unor probleme, nu întotdeauna 
tratativele pot conduce la soluții 
rapide, deseori pe calea spre înțele
gere apar obstacole, a căror depășire 
se poate dovedi dificilă. Important 
este însă ca părțile să acționeze cu 
răbdare și perseverență, să contri
buie la netezirea drumului spre rea
lizarea de înțelegeri. Chiar dacă tra
tativele cer adesea mult timp, față 
de pierderile umane, față de distru
gerile războiului, negocierile, oricît 
de lungi și dificile ar fi, reprezintă 
singura alternativă rațională.

în acest sens, țara noastră a des
fășurat și desfășoară o amplă activi
tate pe plan internațional pentru 
afirmarea metodei tratativelor, pen
tru soluționarea pe cale pașnică a 
situațiilor conflictuale, a diferende
lor dintre state.

Așa cum relevă în cuvîntare secre
tarul general al partidului, o serie 
de evenimente din ultimul timp, 
între care încetarea unor conflicte, 
dau omenirii multe speranțe cu 
privire la posibilitatea realizării 
a noi acorduri și înțelegeri care să 
deschidă calea eliminării războiului 
din viața omenirii și asigurarea 
unei păci trainice. De altfel, însuși 
faptul că în prezent s-ă creat po
sibilitatea deblocării unor situații 
conflictuale constituie expresia afir
mării — chiar dacă acest proces se 
află încă la început — a unui nou 
mod de gîndire și abordare a proble
melor internaționale.

în concordanță cu aceste poziții 
principiale, in cuvîntare sînt salutate 
evoluțiile pozitive, concrete înregis
trate in legătură cu diferite conflic
te existente în lume. Așa cum se 
știe, țara noastră a salutat cu sa
tisfacție încetarea după aproape 
opt. ani a ostilităților armate dintre 
Jrak și Iran și începerea negocieri
lor dintre ele. în prezent, România 
își exprimă speranța că ambele părți 
vor face totul pentru ca în cadrul 
negocierilor desfășurate sub egida 
O.N.U. să se poată găsi soluții reci
proc acceptabile, în vederea regle
mentării definitive a conflictului din 
zona Golfului și încheierii unei păci 
durabile.

Noi evoluții au intervenit și în 
Orientul Mijlociu, crearea statului 
independent palestinian — Palestina 
fiind apreciată ca un pas de în
semnătate deosebită pe calea unei 
soluționări juste a problemelor exis
tente. Așa cum a reafirmat secre
tarul general al partidului, țara 
noastră, care a fost inițiatoarea ideii 
unei conferințe internaționale de 
pace în această zonă, consideră că a 
sosit timpul să se ajungă la convo
carea acestei reuniuni internaționa
le, cu participarea atit a noului stat 
palestinian, cit și a Israelului, pre
cum și a membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate, care să 
ducă la realizarea unei păci trainice 
și juste in regiunea Orientului 
Mijlociu.

Fără îndoială că faptele pozitive 
petrecute în acest din urmă timp 
demonstrează că atunci cînd se ma
nifestă perseverență, răbdare și 
bunăvoință orice conflicte locale își 
pot găsi rezolvarea prin mijloace 
politice. Experiența arată însă că 
simplul fapt că sînt semnate sau 

încheiate acorduri sau înțelegeri nu 
poate însemna și rezolvarea proble
melor in suspensie ; este nevoie ca 
litera și spiritul acestora să fie 
respectate cu strictețe, aceasta re- 
prezentind condiția sine qua non a 
rezolvării în interesul părților direct 
implicate a situațiilor conflictuale 
respective, a restabilirii drumului 
spre pace și înțelegere.

In acest sens, în legătură cu si
tuația existentă în Afganistan, 
România consideră .necesar, așa cum 
se subliniază in cuvîntare, să 
înceteze orice sprijin pentru forțele 
antiguvernamentale din această țară, 
să se sprijine realizarea unei recon
cilieri naționale, a unui guvern care 
să asigure dezvoltarea democratică, 
independentă și nealiniată a Afga
nistanului. în același spirit, țara 
noastră salută hotărirea Vietnamii- 
lui de a-și retrage trupele din 
Kampuchia și își exprimă speranța 
că se va ajunge la reconciliere na
țională, la un guvern de unitate 
națională, care să asigure dezvolta
rea democratică, independentă șl 
nealiniată a Kampuchiei.

încă de la început. România a 
sprijinit procesul de pace în curs 
de desfășurare din America Centra
lă și s-a pronunțat pentru respec
tarea drepturilor statelor din zonă 
de a-și asigura viitorul in mod in
dependent, fără nici un amestec din 
afară. în cuvintarea rostită la ple
nară, secretarul general al partidu
lui a reafirmat sprijinul deplin al tă
rii noastre fată de hotărârile statelor 
din America Centrală privind înceta
rea oricărui amestec din afară în 
treburile Republicii Nicaragua, ca și 
ale altor state. România se pronunță 
pentru soluționarea politică, pentru 
asigurarea independentei și dezvol
tarea democratică a Republicii Ni
caragua și a altor state.

O situație nouă s-a creat în Na
mibia, unde, cu începere de la 
1 aprilie, s-a trecut la înfăptuirea 
planului O.N.U.- cu privire la in
dependenta acestui ultim bastion al 
colonialismului de pe continentul 
african. Ultimele evoluții din această 
zonă au pus și mai mult ân evi
dentă necesitatea de a se face totul 
pentru transpunerea în fapt a Rezo
luției 435 a Consiliului de Securitate, 
care însă nu trebuie. să se facă, 
după cum se arată în cuvîntare. în 
detrimentul forțelor progresiste, care 
se pronunță pentru adevărata inde
pendentă a tării.

Ansamblul acestor evoluții eviden
țiază, o dată mai mult, justețea po
zițiilor României, ale președintelui 
țării, a demersurilor românești pen
tru înlocuirea armelor distrugerii cu 
„armele" rațiunii, a confruntării cu 
dialogul și tratativele pașnice. Se 
poate chiar spune că multe din 
nenumăratele suferințe umane și 
materiale cauzate popoarelor im
plicate intr-un conflict sau altul 
ar fi putut fi evitate dacă propu
nerile raționale și pline de umanism 
avansate de țara noastră de-a lungul 
timpului ar fi fost însușite și și-ar 
fi găsit, încă de pe atunci, materiali
zarea.

De pe această poziție consecventă, 
principială, președintele României 
socialiste a adresat în cuvintarea la 
Plenara C.C. al P.C.R. un vibrant 
apel la unirea eforturilor tuturor 
forțelor pentru soluționarea în chip 
nou, democratic a marilor proble
me cu care este confruntată în pre
zent omenirea, pentru eliminarea 
definitivă a politicii de forță, pentru 
rezolvarea tuturor conflictelor și 
chestiunilor litigioase numai pe cale 
pașnică, prin tratative, prin respec
tarea neabătută a dreptului popoare
lor la dezvoltare liberă și indepen
dentă.

Radu BOGDAN

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Dezbateri în Consiliul de Securitate în legătură cu situația 

din Liban • Contacte diplomatice
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).

— Consiliul de Securitate al O.N.U., 
reunit pentru a examina situația din 
Liban, a cerut părților implicate in 
conflictul din această țară să adopte 
o atitudine pozitivă față de apelu
rile la încetarea efectivă a focului.

In cadrul ședinței, președintele în 
exercițiu al Consiliului de Securita
te a prezentat textul unei declarații,: 
convenite in urma consultărilor, 
care exprimă îngrijorarea profundă 
pe care o provoacă suferințele popu
lației civile generate de înrăută
țirea situației din Liban. Membrii 
Consiliului de Securitate au expri
mat, de asemenea, sprijinul deplin 
față de acțiunile Comitetului mi
nisterial al Ligii Arabe vizind înce
tarea focului, ca premisă pentru 
soluționarea crizei libaneze. Ei au 
propus secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, ca, 
în colaborare cu Comitetul ministe
rial al Ligii Arabe, să depună toate 
eforturile și să stabilească toate 
contactele necesare și utile pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv.

KUWEIT 25 (Agerpres). — Comi
tetul „celor șase" al Ligii Arabe a 
propus ca o forță comună arabă să 
fie trimisă in Liban pentru a su
praveghea menținerea încetării focu
lui în tară, a declarat vicepremierul 
și ministrul de externe kuweitian 
Sabah Al Ahmed Al Jaber, pre
ședintele acestui comitet, care a fost 
însărcinat cu sprijinirea eforturilor 
de soluționare a Crizei libaneze. El 
a precizat că propunerea va fi su
pusă aprobării în plenul reuniu
nii speciale Ia nivelul miniștri
lor de externe din țările organiza
ției. programată . să se desfășoa
re miercuri. Ia Tunis, informează 
agenția Taniug.

Necesitatea rezolvării pe cale pașnică 
a problemei afgane

— evidențiată in dezbaterile Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a continuat dezbaterile asupra plîn- 
gerii Afganistanului cu privire la 
agresiunea militară și intervenția 
străină în treburile sale interne. 
Luind cuvîntul, ministrul afgan al 
afacerilor externe, Abdul Wakil, a 
declarat că guvernul Afganistanului 
va respecta și în viitor acordul de 
la Geneva. El intenționează să de
pună toate eforturile pentru asigu
rarea dialogului interafgan și în
făptuirea reconcilierii naționale, ce
tind în același timp ca toate părți-

Plan prezentat de Nicaragua în scopul 
instaurării păcii în zonă

NĂȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Nicaragua a 
prezentat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, un 
„plan de acțiune privind repatrierea 
și strămutarea forțelor antisandinis- 
ie staționate pe teritoriul Hondura
sului" — relatează agenția T.A.S.S.

Difuzat ca document oficial al 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
planul are ca scop) instaurarea păcii 
în conformitate cu acordurile pri
vind reglementarea situației din A- 
merica Centrală. El stipulează re
patrierea benevolă a forțelor anti- 
sandiniste sau strămutarea acestora 
in terțe țări. Guvernul nicaraguan 
propune ca acest plan să fie semnat 
de șefii de stat centro-americani. in 
cadrul viitoarei lor reuniuni Ia ni
vel înălt ce va avea loc,' wF cursul 
lunii iunie, în Honduras.

Pentru creșterea încrederii 
și promovarea destinderii în Europa

BONN 25 (Agerpres). — La Dussel
dorf s-a desfășurat un simpozion in
ternațional privind necesitatea asi
gurării păcii în Europa..

într-un apel adresat de organiza
torii simpozionului opiniei publice 
din R.F.G. se arată .necesitatea edifi
cării unei lumi fără războaie și se 
cere încetarea cursei înarmărilor, in-

BEIRUT 25 (Agerpres). — în 
noaptea de luni spre marți, la Beirut 
s-au produs noi dueluri de artilerie 
între forțele opuse. După cum 
transmit agențiile de presă, au fost 
bombardate mai. multe cartiere și 
suburbii ale orașului. S-au înregis
trat pagube materiale grele in cele 
două sectoare ale capitalei.

Pe de altă parte, forțele aeriene 
îsraeliene au întreprins, noaptea 
trecută, zboruri de recunoaștere 
deasupra sudului Libanului.

AMMAN 25 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a conferit cu 
președintele R, A. Yemen, Aii 
Abdullah Saleh, care a efectuat o 
scurtă vizită la Amman, informează 
agenția MEN A. Au fost abordate 
aspecte ale situației din regiune și 
probleme ale relațiilor bilaterale.

CAIRO 25 (Agerpres), — Minis
trul pakistanez de externe, Shahib- 
zada Yaqoub Khan, și-a încheiat 
vizita la Cairo. în cadrul convorbi
rilor cu oficialitățile egiptene au 
fost examinate ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu și aspecte ale re
lațiilor bilaterale. Următoarea etapă 
a turneului pe care îl întreprinde 
ministrul pakistanez în regiune este 
Arabia Saudită, informează agenția 
MENA.

ABU DHABI 2S (Agerpres). — 
Președintele Emiratelor Arabe Uni
te, șeicul Zayed Bin Sultan al Na- 
hayyan, l-a primit pe ministrul si
rian al afacerilor externe, Farouk 
Al-Sharaa, care a efectuat o vizită 
la Abu Dhabi. Oaspetele sirian a 
transmis președintelui E.A.U. un 
mesaj din partea președintelui Si
riei. Hafez Al-Assad, cu privire la 
ultimele evenimente petrecute în lu
mea arabă, în special criza din 
Liban.

le semnatare ale acordului de la Ge
neva să-și respecte angajamentele 
asumate.

Alți vorbitori au exprimat îngri
jorarea în legătură cu evoluțiile din 
Afganistan și au scos în evidență 
necesitatea respectării integrale a 
acordurilor de la Geneva privind 
soluționarea pe cale pașnică a pro
blemei afgane.

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

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — într-o declarație făcută în 
capitala Mexicului, unde întreprinde 
o vizită oficială, Bayardo Arce, coor
donatorul adjunct al Comisiei exe
cutive a Frontului Sandinist de Eli
berare Națională din Nicaragua, s-a 
pronunțat pentru intensificarea ac
tivității Grupului de la Contadora în 
direcția realizării dezarmării în 
America Centrală și impulsionării 
procesului de pace în regiune — 
transmite agenția Notimex. El a 
precizat că Nicaragua a solicitat 
Mexicului —. care este țară membră 
a Grupului de la Contadora — să 
inițieze contacte cu celelalte state, 
în vederea lansării unui program de 
măsuri concrete pentru dezarmare 
în America Centrală.

clusiv prin renunțarea la preconizata 
modernizare a armelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune. în cursul dez
baterilor. participapții au evidențiat 
necesitatea adoptării de noi măsuri 
de > dezarmare și stimularea acțiuni
lor care pot duce la creșterea încre
derii și promovarea destinderii în 
Europa și întreaga lume.

ZIUA NAȚIONALĂ d REPUBLICII UNITE TANZANIA

Domnului ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cea de-a XXV-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Unite 

Tanzania îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele poporului 
român și al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că, pe baza acordu
rilor și înțelegerilor pe care le-am convenit împreună, raporturile de prie
tenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu. în folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului tanzanian 
prieten progres și prosperitate.

Poporul tanzanian sărbătorește 
astăzi împlinirea a 25 de ani de la 
crearea Republicii Unite Tanzania, 
unul dintre cele mai importante 
momente ale istoriei sale naționa
le. Actul din primăvara anului 
1964, încununare a luptei pentru 
libertate, a dus la unirea teritoriu
lui continental Tanganika cu insu
lele Zanzibar și Pemba și crearea 
unui nou stat în zona Africii ori
entale. Apărută ca o expresie a 
aspirațiilor legitime ale poporului 
tanzanian la unitate și dezvoltare 
economico-socială, tinăra republică 
(suprafață : 945 087 kmp ; popu
lația : 18 milioane de locuitori) a 
cunoscut, în decursul acestui ultim 
sfert de veac, un proces de înnoiri 
profunde, puternic stimulate de o 
serie de măsuri adoptate de foru
rile conducătoare de la Dar Es Sa
laam, și, în special, de amplul pro
gram de dezvoltare cunoscut sub 
numele de „Declarația de la Aru
sha" (1967).

Pe harta țării au apărut, ca ur
mare a transpunerii în viață a a- 
cestor măsuri, numeroase obiective 
industriale în sectoarele textil, 
chimic, alimentar ; s-au intensifi
cat prospecțiunile geologice ; a luat 
o tot mai mare amploare acțiunea 
de extindere a suprafețelor agri
cole. Programul de redresare eco
nomică pe trei ani, lansat în 1986, 
a avut rezultate încurajatoare. Pro
dusul național brut a crescut de la 
3,6 la sută, in 1986, la 4,5 la sută.

Reunificarea țării prin dialog și consultări
năzuință a întregului popor coreean

PHENIAN 25 (Agerpres). — In 
toastul rostit la banchetul oferit cu 
ocazia vizitei la Phenian a lui Zhao 
Ziyang, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez. Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, a evocat ultimele inițiative 
ale R.P.D. Coreene in problema re- 
unificării țării, subliniind că realiza
rea acestui obiectiv prin dialog și 
consultări constituie năzuința între
gului popor coreean și corespunde 
tendințelor actuale, relatează agenția 
A.C.T.C. El a apreciat că S.U.Ă., 
care- au o mar e răspundere și ur* țol 
important de jucat în asigurarea pă
cii in Coreea și în soluționarea pro

CONVORBIRI LA MADRID. Se
cretarul general al P.C. Italian, 
Achille Occhetto. a avut, la Bar
celona. convorbiri cu secretarul 
general al P.C. din Spania. Julio 
Anguita — transmit agențiile 
ANSA și Efe. La un miting, 
secretarul general al P.C. din Spa
nia s-a pronunțat în favoarea 
dezarmării, pentru pace și apăra
rea mediului înconjurător.

RETRAGERE. După cum trans
mite agenția T.Â.S.S., marți a 
început prima etapă a retragerii 
parțiale a contingentului militar 
sovietic aflat în R. P. Ungară.

ÎNTÎLNIRE LA TOKIO. La 
Tokio s-a desfășurat întâlnirea 
dintre primul-ministru al Japo
niei. Noboru Takeshita. și premie
rul Irlandei. Charles Haughey, 
aflat într-o vizită oficială în capi
tala niponă. Au fost examinate o 
arie largă de probleme internațio
nale. precum și aspecte legate de 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

REDUCERI ALE EFECTIVELOR 
MILITARE. Italia își va reduce 
pint în sfîrșitul acestui an efecti
ve'o militare cu 20 000 de comba- 
t’-f. ■’ r b-jgetu1 militar cu 1 300 

lire, a declara* ministrul 
r-5-r-i'.. Valerio Zanone. Un plan 
c’n r-'ormă a forțelor armate care 
.....vnde noi reduceri in deceniul 
Vitor urmează să fie prezentat in 
cuț'nd în parlament, a spus mi

S.U.A. Cereri pentru anularea 
prevederilor comerciale discriminatorii

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Statele Unite trebuie să anuleze a- 
mendamentul Jackson—Vanik adop
tat la legea comercială a S.U.A. — 
apreciază fostul senator Adlay Ste
venson și Alton Fry, vicepreședinte 
al Consiliului pentru relații exter
ne. într-un articol semnat în coti
dianul „Washington Ppst". Arfet a- 
mendament — subliniază autorii —

Noua Zeelandă ar putea lua în considerare ideea 
retragerii oficiale din pactul ANZUS

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Primul-ministru al Noii Zeelande, 
David Lange, aflat in vizită in 
S.U.A., a declarat că țara sa ar pu
tea lua in considerare ideea retra
gerii oficiale din pactul militar 
ANZUS — relatează agenția China 
Nouă. Acest pact, creat în 1951 de 
S.U.A.. Australia și Noua Zeelandă, 
practic și-a încetaț existenta în 1986, 
după ce S.U.A. au refuzat să conti
nue cooperarea militară cu Noua

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

in 1988 ; exporturile au sporit cu 
12 la sută, de la 316,6 milioane do
lari, in 1985—1986, Ia 388 milioane 
dolari, în 1987—1988 ; importurile 
au crescut, de asemenea, cu 8,9 la 
sută. Progrese a cunoscut și agri
cultura (populația trăiește in pro
porție de 85 la sută in mediul ru
ral), înregistrindu-se sporuri la 
principalele culturi — cacao, cafea, 
bumbac și, mai ales, cuișoare (pa
tru cincimi din producția mondia
lă). Populația rurală este organi
zată în sate de tip cooperatist, de
numite „ujama", beneficiind de 
sprijinul statului.

Poporul român, prieten apropiat 
al popoarelor africane, urmărește 
cu interes și simpatie succesele ob
ținute de poporul tanzanian pe ca
lea făuririi unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Unită Tanzania s-au sta
tornicit îndată după proclamarea 
independentei acestei țări relații 
de prietenie și colaborare, înteme
iate pe stimă și respect •reciproc, 
întâlnirile și convorbirile la cel 
mai înalt nivel de la București și 
Dar Es Salaam au avut un roi de
cisiv în cadrul evoluției ascendente 
a relațiilor româno-tanzaniene, 
soldîndu-se cu importante înțele
geri. care au impulsionat puternic 
relațiile dintre cele două po
poare, curs ce corespunde interese
lor reciproce, ca și intereselor pă
cii și înțelegerii internaționale.

blemei coreene, trebuie să renunțe 
la politica „celor două Coree" și la 
împiedicarea reunificării Coreei.

La rândul său, Zhao Ziyang a rele
vat că P.C. Chinez și Guvernul 
R. P. Chineze sprijină cauza justă a 
poporului coreean în direcția reali
zării reunificării independente și 
pașnice a țării. China, a spus el, 
apreciază marile eforturi ale guver
nului coreean pentru a crea condiții 
favorabile reunificării pașnice a Co
reei și susține în continuare necesi
tatea retragerii forțelor și echipa
mentului militar ale S.U.A. din Co
reea de Sud și încetarea tuturor 
manevrelor militare comune ameri
cano—sud-coreene cane pot agrava 
tensiunea în această regiune.

„a fost conceptual greșit", iar din 
punct de vedere economic a adus 
mari prejudicii S.U.A.

„Experiența tristă a trecutulu 
servește ca argument puternic în 
favoarea unor schimbări. Iar aces
tea trebuie incepute prin anularea 
amendamentului Jackson—Vanik", 
scriu autorii articolului, citați de a- 
genția T.A.S.S.

Zeelandă, drept contramăsură la le
gislația antinucleară adoptată de a- 
ceastă țară, prin care se interzice 
accesul în porturile neozeelandeze a 
navelor cu încărcătură nucleară. în 
condițiile in care Noua Zeelandă nu 
mai participă la consultările dintre 
membrii ANZUS, se ridică proble
ma retragerii oficiale a țării din a- 
ceastă organizație, a declarat David 
Lange.
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nistrul italian, citat de agenția 
Taniug.

GUVERNUL REPUBLICII PA
NAMA a solicitat convocarea de 
urgentă a Consiliului de Securitate 
pentru a analiza politica de agre
siune desfășurată de Statele Unite 
Împotriva acestei țări — infor
mează agenția Prensa Latina.

TURNEU. în cadrul turneului 
său vest-european, președintele 
Republicii Nicaragua. Daniel Or
tega. a efectuat o vizită oficială la 
Paris, unde a conferit cu președin
tele Franței. Francois Mitterrand, 
și cu primul-ministru Michel 
Rocard, informează agenția Efe. 
A fost examinată situația din 
America Centrală, cu prioritate 
din Nicaragua.

ALEGERE. Primarul capitalei 
Salvadorului. Armando Calderon 
Sol. a fost ales în funcția de pre
ședinte al Alianței Republicane 
Naționale (ARENA), partid care a 
obținut victoria în alegerile prezi
dențiale de la 19 martie din tară 
— transmite agenția A.P.A. El îl 
în'ocuiește în această funcție pe 
Alfredo Cristiani, care a devenit 
președinte ales al Salvadorului.

PROTEST. Liga antifascistă din 
R.F.G. (V.V.N.) a protestat, într-o 
declarație dată publicității la Diis- 
seldorf. împotriva deciziei autori
tăților vest-germane de a permite 

formațiunilor neonaziste partici
parea la alegerile pentru parla
mentul vest-european. programate 
în această vară.

PREMIUL pe anul 1988 al Comi
siei mondiale pentru mediul în
conjurător și dezvoltare — orga
nism din cadrul O.N.U. care își 
propune să se ocupe de proble
mele mediului înconjurător în 
perspectiva anului 2000 — a fost 
decernat președintei acestui orga
nism și prim-ministru al Norve
giei, Gro Harlem Brundtland. pen
tru activitatea sa în acest domeniu.

CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN 
JAPONIA. în primele 10 zile ale 
lunii aprilie, preturile cu ridicata 
în Japonia au crescut cu 2,5 la 
sută, în comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut și cu 1.5 
la sută fată de luna martie, se 
arată într-un raport al Băncii Ja
poniei.

DUPĂ DEMISIA GUVERNULUI 
IORDANIAN. Regele Hussein al 
Iordaniei a acceptat demisia pri- 
mului-ministru, Zeid Rifai, surve
nită în urma manifestațiilor împo
triva creșterii costului vieții, care 
au avut loc în mai multe orașe 
din sudul tării. Suveranul hașemit 
a cerut adjunctilor miniștrilor de- 
misionari să asigure conducerea 
ministerelor respective pînă la for
marea unui nou cabinet

MISIUNEA COSMICA a cosmo- 
nauților sovietici Aleksandr Vol
kov, Serghei Krikalev și Valeri 
Poliakov se apropie de sfirșit — 
relatează agenția T.A.S.S. Membrii 
echipajului finalizează ultimele 
experimente științifice, pregătin- 

du-se pentru revenirea pe Pămint 
Antrenamentele de pregătire a re
venirii pe Terra sint efectuate în 
costumele speciale „Cibis". Sînt 
continuate, de asemenea, experi
mentele astrofizice. in baza pro
gramului internațional „Roentgen", 
precum și seria de experimente 
biologice. Starea sănătății celor 
trei cosmonauți este bună — pre
cizează agenția citată.

RESPINGERE, indonezia a res
pins o propunere recentă a Aus
traliei și Japoniei de creare a unui 
sistem de piață comună între ță
rile din regiunea Asiei și Pacifi
cului, după modelul Comunității 
Economice (vest-) Europene. După 
cum a arătat la Jakarta un purtă
tor de cuvint guvernamental, des
chiderea pieței naționale indone
ziene ar afecta dezvoltarea indus
trială a tării.

MIȘCAREA BRITANICĂ ANTI- 
APARTHEID a cerut guvernului 
de la Londra să-l expulzeze pe 
ambasadorul R.S.A. și să închidă 
secția militară a ambasadei sud- 
africane, ca urmare a informații
lor potrivit cărora R.S.A. ar fi 
fost implicată în traficul de arme 
pentru mișcarea teroristă din 
Irlanda de Nord — informează 
agenția A.D.N. Ministrul britanic 
de externe i-a comunicat amba
sadorului R.S.A. profunda sa în
grijorare în legătură cu implicarea 
sud-africană in această acțiune.

CONDAMNARE. Alți cinci mili- 
tanți pentru pace vest-germani. 
participant la o acțiune de protest 
în zona bazei de rachete america
ne de la Mutlagen (R.F.G.), âu 
fost condamnați la amenzi de un 
tribunal din Schwaebisch Gmuend. 

în total, justiția din R.F.G. a lan
sat peste 5 600 de asemenea pro
cese împotriva unor demonstranți 
contra cursei înarmărilor și 
pentru pace, informează agenția 
A.D.N.

MESAJ. Președintele Braziliei, 
Jose Sarney, a subliniat necesitatea 
multiplicării eforturilor. în direcția 
Stabilizării economiei naționale, 
transmite agenția T.A.S.S. într-un 
mesaj adresat națiunii, el a arătat 
că in , urma măsurilor aplicate de 
guvern s-a obținut o reducere a ra
tei lunare a inflației de la 40 la 
șută la 6 la sută.

INCENDIU. Cu numai patru 
zile înaintea lansării navetei spa
țiale americane „Atlantis", la 
centrul spatial Cape Canaveral a 
izbucnit un incendiu la etajul al 
cincilea al clădirii unde sint am- ( 
plasate serviciile pentru controlul 
pregătirilor in vederea apropiatei 
misiuni. Potrivit declarației purtă
torului de cuvint al N.A.S.A. — 
reluat de agențiile T.A.S.S. și 
A.D.N. —, incendiul a fost locali
zat si lichidat, nu s-au înregistrat 
victime sau daune ale instalațiilor 
și, după toate probabilitățile, lan
sarea navetei spațiale ..Atlantis", 
care va avea patru astronauti la 
bord, nu va fi amînată.

ARESTĂRL Poliția spaniolă a 
arestat în mai multe localități 
basce • șase persoane bănuite că 
ar face parte dintr-un grup co
mando . al organizației extremiste- 
teroriste E.T.A. Ei sînt făcuți res
ponsabili de săvîrșirea a patru 
asasinate și a unui sechestru, pre
cum si de comiterea mai multor 
atentate soldate cu răniți. Cu acest
prilej, au fost descoperite arme și 
muniții, informează agenția Efe. J

Convorbiri americano-vest-germane
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

La Washington au avut loc convor
biri americano—vest-germane la care 
au participat James Baker, secretarul 
de stat al S.U.A.. Richard Cheney, 
ministrul apărării, și Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministrul de 
externe al R.F.G.. și Gerhard Stolten
berg. ministrul apărării. Interlocuto
rii — relatează Buletinul de știri al 
Casei Albe — au prezentat pozițiile 
celor două țări fată de planurile Ali
anței nord-atlantice de modernizare

ÎN ÎNTREAGA LUME

Un miliard de persoane sînt lipsite de adăpost 
sau trăiesc în condiții improprii

• Sesiunea Comisiei O.N.U. pentru așezări umane
BOGOTA 25 (Agerpres). — Una 

din problemele cele mai grave cu 
care se confruntă America Latină, 
Africa și unele zone din Asia este 
criza generată de datoria externă ce 
afectează inclusiv sectorul locuințe
lor, se arată intr-un mesaj al se
cretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, transmis partici- 
panților la sesiunea Comisiei O.N.U. 
pentru așezări umane, ale cărei lu
crări au început în orașul colum
bian Cartagena, informează agenția 
Prensa Latina. în document se men

Bemonsirații ale mnsrik? bdgieni
BRUXELLES 25 (Agerpres). — 

Mai multe sute de mineri belgieni 
au participat la o demonstrație or
ganizată la Houthelen, pentru a pro
testa împotriva intenției patronatu
lui de a închide, în 1992, o serie de 

a rachetelor nucleare tactice din Eu- 
Tooa.

Recent, cancelarul Helmut Kohl 
a declarat că orice decizie în proble
ma modernizării și amplasării aces
tor rachete trebuie amînată pînă . 
după alegerile ce vor avea loc în 
R.F.G. în 1990. De asemenea. într-un 
recent, interviu acordat televiziunii 
vest-germane. Hans-Dietrich Gen
scher s-a pronunțat pentru inițierea 
în viitoriil apropiat a unor tratative 
Est-Vest în problema reducerii arme
lor nucleare tactice.

ționează că un miliard de persoane 
sînt lipsite în prezent de adăpost sau 
trăiesc în condiții improprii.

Președintele Columbiei, Virgillo 
Barco, a relevat, în discursul inau
gural, că lipsa unei locuințe a- 
decvate este o problemă a întregii 
societăți și se impun eforturi con
certate pentru eliminarea stării de 
sărăcie cu care se confruntă in pri
mul rînd țările in curs de dezvol
tare. a cărei origine o constituie dis
tribuirea inechitabilă a bogățiilor la 
nivel internațional.

mine de cărbune din Beringen șl 
Zolder, informează agenția A.D.N. 
Poliția a intervenit, folosind gaze la
crimogene pentru dispersarea de
monstranților.
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