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Președintele Republicii Socialis
te
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri,
pe Brian Thomas Burke, fost primministru ai Statului Australia de
Vest, care a efectuat o vizită in țara
noastră.
Oaspetele a exprimat calde mul
țumiri pentru primire și a adresat
președintelui Nicolae Ceaușescu sa
lutări din partea primului-ministru
al Australiei, Robert Hawke, și a primului-ministru al Statului Australia
de Vest, Peter Dowding.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis primului-ministru al Australiei și primului-ministru al Statului Australia de Vest
salutul său și cele mai bune urări.
în cursul convorbirii a fost relevat
stadiul realizării unor importante ac
țiuni de cooperare pe termen lung
stabilite cu prilejul vizitei oficiale
efectuate anul trecut de tovarășul
Nicolae . Ceaușescu, .împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Austra
lia și s-a subliniat .importanța dina
mizării și accelerării transpunerii in
viață a înțelegerilor convenite.

în cedrul convorbirii a fost expri
mată dorința de a se acționa, in con
tinuare. pentru identificarea a noi
domenii de colaborare în diferite
sectoare de activitate, pe baza ega
lității in drepturi, interesului și
avantajului reciproc.
La primire a participat Ștefan
Andrei, viceprim-ministru al guver
nului.
A fost de față Francis William
Somerville Milne, ambasadorul Aus
traliei în țara noastră.

Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

ÎN ÎNTIMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Președintele
Republicii
Sociar
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri
după-amiază, pe Hugh J. Arbuthnott,
ambasadorul Regatului Unit al Marii

Tehnologiile avansate - larg extinse

Britanii și Irlandei de Nord, in legă
tură cu încheierea misiunii sale în
țara noastră.
Ambasadorul
britanic
a
ex
primat ( mulțumiri
președintelui

Nicolae Ceaușescu, Consiliului de
Stat și guvernului român pentru
sprijinul ce i-a fost acordat în înde
plinirea misiunii sale în țara noastră.

^SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALA CONSACRATA ANIVERSARII A 50 OE AN?

in acțiunea de modernizare

DOLJ : Produse

peste plan
cu consumuri reduse
Angajați cu toate tortele în
traducerea exemplară în viată
a tezelor, orientărilor și sarci
nilor trasate de secretarul ge
neral al partidului la recenta
Plenară a C.C. al P.C.R. și la
grandioasa adunare^ populară
din Capitală, oamenii muncii
din industria județului Dolj —
a cărei producție a crescut de
aproape 10 ori comparativ cu
1965, perioadă în care s-au
creat 105 000 noi locuri de mun
că — înregistrează noi succese
de prestigiu in cinstea zilei de
1 Mai.
Astfel, prin aplicarea
măsurilor din programul de per
fecționare a organizării muncii
și modernizare a producției, aplicarea unor noi tehnologii și
introducerea in fabricație a
peste 150 de produse noi, a fost
posibil ca într-o serie de uni
tăți economice să se depășească
producția fizică planificată. Ast
fel, în perioada care a trecut
din acest an s-au livrat econo
miei naționale, peste prevede
rile de plan. 20 tractoare de
peste 100 CP, 7 semiremorci,
gaze asociate utilizabile, prefa
bricate din beton, țesături de
bumbac și tip bumbac etc. Ilus
trativ este faptul că aceste spo
ruri de producțre arr fost obți
nute in condițiile economisirii
a 1 789 tone metal și aproape
5 000 tone combustibil conven
țional. (Nicolae Băbălău).

BAIA MARE : Livrări
suplimentare la export
Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea Meca
nică de Mașini și' Utilaj Minier
din Baia Mare, puternic anga
jat în intrecerea socialistă ce
se desfășoară in întimpinarea
zilei de 1 Mai, obține rezultate
deosebite și în realizarea planu
lui la export. De la începutul
anului și pină in prezent, sar
cinile la export au fost depă
șite cu 11 milioane lei. La baza
acestui succes se află aplicarea
fermă a indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pri
vind creșterea producției și vo
lumul exportului, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ
al
produselor, aprovizionarea rit
mică cu materii prime și mate
riale, precum și onorarea Îna
inte de termen a unor comenzi.
Avansul cîștigat în realizarea
acestui indicator, asigurarea
contractelor pentru perioada
care urmează din acest an dau
garanție harnicului colectiv al
constructorilor de mașini băimăreni că pot amplifica rezul
tatele bune din activitatea de
comerț exterior, livrind în con
tinuare, pe adresa partenerilor
externi, numai produse de înal
tă calitate. (Gheorghe Pârja).

GALAȚI : Noi nave

maritime
în cinstea zilei de 1 Mai, co
lectivul Șantierului Naval Ga
lați înregistrează ritmuri supe
rioare de producție. Astfel,
miercuri, 26 aprilie, a avut loc
o nouă lansare, la numai
6 zile de la precedenta opera
ție de același fel. Este vorba de
două noi nave care fac parte
din seria celor de 15 000 tdw.
De asemenea, de curind a fost
scos din docul uscat al șantie
rului un nou petrolier de 35 000
tdw, creindu-se condiții pentru
lansarea a două noi nave
pentru export. Aceste fapte
de muncă se adaugă celor le
gate de finalizarea comenzilor
și realizarea probelor în vede
rea predării navelor către be
neficiari, direcție în care colec
tivul șantierului, cu sprijinul
furnizorilor de echipamente și
instalații din țară, iși îndepli
nește in mod exemDlar angaja
mentele asumate. (Dan Plăeșu).

MEDIAȘ : Producție-

record
în cinstea zilei de 1 Mai. în
unitățile economice din județul
Sibiu au fost organizate săptămini și decade-record de pro
ducție, care s-au soldat cu ob
ținerea unor rezultate de pres
tigiu in îndeplinirea exemplară
a planului. Astfel, la întreprin
derea „Emailul Roșu" din Me
diaș — cel mai mare producă
tor de vase emailate din țară —
a cărui producție de export este
destinată in exclusivitate pe de
vize convertibile, buna organi
zare a producției și a muncii,
introducerea unor tehnologii
noi, crearea de noi produse, cu
caracteristici superioare, au dus
la depășirea sarcinilor de ex
port, in condiții de înaltă ca
litate, concomitent cu realiza
rea unor însemnate economii
de oțel, fontă, zinc, bronz, cu
pru și aluminiu. (Ion Onuc Ne
meș).

în numeroase unități industriale
din Capitală. în cadrul amplei între
ceri socialiste ce se desfășoară în
cinstea apropiatei sărbătoriri a zilei
de 1 Mai. se consemnează succese de
prestigiu în muncă, acționîndu-se cu
dăruire și stăruință pentru trans
punerea în practică a indicațiilor
și sarcinilor formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la recenta Plena
ră a C.C. al P.C.R. Dintre numeroase
le exemple ale hărniciei muncito
rești. ne vom referi mai pe larg la
două recente realizări ale oamenilor
muncii de la întreprinderea „23 Au
gust".
Mai întîi. cîteva precizări. Potrivit
unui vast și minuțios program întoc
mit în urma indicațiilor date de
secretarul general al partidului cu
prilejul vizitei de lucru efectuate în
această întreprindere la începutul
anului, sectoarele calde ale uzinei și
în mod deosebit cele două turnătorii
de oțel și fontă trebuie să cunoască
o profundă și rapidă modernizare.
Aceasta înseamnă, de fapt, mecani
zarea unor operații de formare, dezba
tere și turnare, precum și reduce
rea volumului operațiilor manuale,
prin punerea în funcțiune a unor
fluxuri de fabricație moderne, a unor
tehnologii noi de turnare. Totodată,
se au in vedere modernizarea și în
noirea unor produse care se mai
execută după metode depășite din
punct de vedere tehnologic. Acestea
au fost cerințele puse în fața colec
tivului din cadrul fabricii de piese
turnate și forjate din cadrul între
prinderii. De Ia aceste date au por
nit consiliul oamenilor muncii, comi
tetul de partid, conducerea întreprin
derii și specialiștii fabricii în acțiu
nea de modernizare.
Intr-o primă etapă, s-au analizat în
detaliu toate produsele ce se exe
cută in turnătorii. Apoi. Împreună cu
specialiști din cercetare și învățămînt. s-au întocmit proiecte de mo
dernizare și mecanizare a principale
lor fluxuri de fabricație. S-au stabilit
responsabilități precise pentru toate
cadrele de conducere, pentru maiștri,
pentru fiecare șef de echipă în parte.
S-a luat în calcul cel mai mic amă
nunt organizatoric și tehnic. S-a
muncit neîntrerupt, zi și noapte. Și
aceasta în condițiile în care produc
ția a fost realizată ritmic, conform
graficelor stabilite. In prezent, cele
două turnătorii nu mai seamănă prin
nimic cu vechile turnătorii de oțel și
fontă. La turnătoria de otel a fost
pusă în funcțiune o linie de turnare
pe care se vor realiza în această lună
peste 2 500 de piese de mare com
plexitate tehnică. în faze avansate de
execuție se află liniile de miezuire si
linia a treia prevăzută cu instalație

de întărire a formelor cu bioxid de
carbon.
Angajamentul
oamenilor
muncii de aici vizează realizarea, in
cinstea zilei de 1 Mai. peste plan, a
unei cantități de 250 tone piese tur
nate din oțel.
Și încă un amănunt deosebit de im
portant: modernizarea fluxurilor teh
nologice s-a realizat in condiții spe
ciale. concomitent cu schimbarea pro
filului de fabricație al secției. Prac
tic. in turnătorie s-a trecut de la rea
lizarea pieselor de mare tonaj cu
configurație simplă la piese cu gaba
rite mai mici, dar cu complexitate
ridicată. Această schimbare a necesi
tat rezolvarea unor probleme de or
din tehnic și organizatoric, menite să
asigure realizarea întocmai a grafi-

La întreprinderea
„23 August”
din Capitală
celor zilnice de producție. Prin mă
surile tehnice adoptate, prin întărirea
asistenței tehnice.
prin stimularea
inițiativei creatoare a muncitorilor,
toate greutățile au fost depășite, iar
sarcinile de plan au fost îndeplinite
exemplar.
în același timp, colectivul secției,
toți muncitorii și specialiștii au în
țeles că trebuie să-și regîndească ac
tivitatea. să-și exercite din plin cali
tatea de producători și beneficiari.
Iată un exemplu în acest sens. Pînă
nu de mult. întreprinderea importa
însemnate cantități de piese turnate
cu configurație sferică. Se acreditase
ideea că in uzină nu se pot executa
asemenea piese. „Totuși, nu ne-âm
împăcat cu o asemenea optică, ne-a
spus muncitorul Cristache Velicu.
împreună cu un alt coleg, Gheorghe
Costache, am realizat formele, am
turnat piesele și totul a ieșit bine.
Nu a fost deloc ușor, dar esențial este
că am reușit. Cu alte cuvinte, prin
faptele noastre am depășit acea ba
rieră nevăzută a lui «nu se poate»".
Iată, așadar, o simplă, dar elocventă
dovadă a valorii inițiativelor munci
torești. Rezultatul ? S-au redus sim
țitor 'importurile întreprinderii.
Iar acțiunea de modernizare impu
ne din plin asemenea inițiative. Pen
tru că modernizarea nu trebuie să
vizeze numai acțiuni de amploare,
reorganizarea unor fluxuri de fabri
cație. ci toate aspectele producției.
Există, prin urmare, un cîmp larg de
afirmare a competenței profesionale.
Și tot la turnătoria de fontă a intre-
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prinderii am întîlnit un asemenea
exemplu. Inginera Gabriela Predoi
este tehnolog metalurg și iși iubește
profesia. Dovada. cea mai grăitoare
— rezultatele obținute de colectivul
pe care îl coordonează. Ocupindu-se
îndeaproape de modernizarea turnă
toriei de fontă, de punerea in func
țiune a liniei de turnare în forme vi
date. inginera Predoi. împreună cu
tehnicianul Ion Stoian. care s-a
ocupat de executarea modelului, și
muncitorii Pavel Sabău și Gelu Ștefanache au realiza* pentru prima
dată în țară turnarea în forme vida
te a carterului pentru motorul diesel
cu 6 cilindri. Pină aici s-ar putea
zice că totuși este un fapt de muncă
obișnuit. Trebuie avift însă in vedere
că, pînă acum, prin noua tehnologie
de turnare în forme vidate — atit la
noi in tară, cit și peste hotare — nu
s-au turnat decit piese cu configura
ții geometrice simple, și chiar atunci
cînd ele au avut o oarecare complexi
tate nu au ajuns pînă la greutatea
de 2.7 tone, cit cîntărește carterul rea
lizat la „23 August". Cu mențiunea că
semifabricatul turnat a fost executat
intr-un timp foarte scurt și in condi
ții de calitate deosebită. în plus,
adaosurile de prelucrare sint mici,
ca și maseloteie. ceea ce reprezintă
alt mare avantaj, deoarece piesa
nu mai necesită un volum mare de
operații de prelucrare. Această pre
mieră constituie doar un început, spe
cialiștii metalurgi din întreprindere,
împreună cu cercetători din cadrul
institutelor specializate, avind pe lis
ta priorităților. în continuare, asimi
larea în fabricație și turnarea prin
acest procedeu a noi subansamble ce
intră în componența produselor cu
marca „23 August".
Iată, prezentate foarte pe scurt, cî
teva din realizările obținute xk- oa
menii muncii de la întreprinderea „23
August" pe linia 'modernizării fluxu
rilor de fabricație în sectoarele calde,
în domeniul înnoirii și creșterii pa
rametrilor calitativi ai produselor.
Sînt succese care demonstrează că în
vasta acțiune de modernizare te se
desfășoară la scara întregii economii
se poț obține mari și importante rea
lizări atunci cind la înfăptuirea pro
gramelor stabilite participă, deopo
trivă. specialiști din proiectare, teh
nologi. cercetători și muncitori din
secțiile de producție. (Gheorghe Ioniță).

ZILEI DE 1 MAI CA ZI A SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A OAMENILOR MUNCII

Angajament solemn de a înfăptui exemplar
Programul partidului, pentru înaintarea patriei
pe calea progresului și civilizației, pentru întărirea
continuă a independenței și suveranității naționale
TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

SIBIU : Economii de materii prime și energie
Colectivele de oameni ai muncii
din unitățile industriale ale jude
țului Sibiu manifestă o preocupare
constantă pentru cit mai buna va
lorificare a resurselor de materii
prime, materiale și energetice.
Astfel, în cadrul întrecerii socialiste
ce se desfășoară in cinstea zilei de
1 Mai. au fost economisite 3121
tone metal, 210 tone combustibil
convențional și 208 MWh energie
electrică. Economiile se. datoresc
modernizării și promovării unor
tehnologii noi de lucru,, reproiec-

tării și înnoirii produselor, urmă
ririi riguroase a încadrării în con
sumurile normate de materii prime
și materiale pe fiecare produs
aflat în fabricație. între colecti
vele muncitorești cu cele mai bune
realizări în acest domeniu se nu
mără „Independența" din Sibiu.
Exploatare Conducte Magistrale și
Schela de Producție Gaze Naturale
din Mediaș. întreprinderile „Carbosin" din Copșa Mică și „Textila"
Cisnădie. (Ion Onuc Nemeș).

TiRGU MUREȘ : Măsuri de înnoire și modernizare
Acționînd în spiritul indicațiilor
și orientărilor formulate de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prin mo
dernizarea continuă a proceselor
de producție, inginerii, proiectanții și tehnologii din cadrul atelie
rului de proiectare — autoutilări
de la întreprinderea „Metalotehnica“ djn Tîrgu Mureș raportează în
cinstea zilei de 1 Mai că au rea
lizat 36 mașini și utilaje speciale
de inaltă tehnicitate și productivi
tate. destinate atît satisfacerii ne
voilor proprii de producție, cit și
ale altor unități constructoare de
mașini din cadrul Ministerului In
dustriei Electrotehnice și din alte
ministere. între cele mai recente

realizări ale lucrătorilor de aici —
la care au cooperat și specialiști
ai filialei „Metalotehnica" a Centru
lui de Cercetări Științifice. Ingi
nerie Tehnologică. Mașini si Uti
laje pentru Industria Ușoară, se
numără mașina de frezat came
axiale și radiale cu turație varia
bilă. mașina de frezat semiautoma
tă în 3 dimensiuni, mașina de con
fecții cu 12 ace pentru cusături
tip lanț și altele, ale căror perfor
manțe, comparabile cu cele mai
bune realizări obținute pe plan
mondial, duc atît la creșterea ac
centuată a productivității muncii,
cit și la eliminarea totală a im
portului la aceste produse. (Gheor
ghe Giurgiu).

Activitate intensă, rezultate notabile
in întrecerea socialistă, in cinstea
zilei de 1 Mai, și la Combinatul de
Utilaj Greu din lași. (In fotografie :
imagine din atelierul montaj-probe)
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Cu sentimente de aleasă prețuire și profund res
pect, participanții la lucrările sesiunii științifice na
ționale consacrate zilei de 1 Mai — ziua celor ce
muncesc, aniversării a 50 de ani de la marea de
monstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de
la 1 Mai 1939 și a 100 de ani de la proclamarea zilei
de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a oame
nilor munții — au dat o' înaltă apreciere etnicei dum
neavoastră activități revoluționare, ce se identifică de
aproape șase decenii cu lupta partidului și poporului
nostru pentru unitate, libertate, dreptate socială și na
țională, pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de inde
pendență și progres, pentru triumful socialismului și
comunismului pe pămîntul românesc, al cauzei păcii
și colaborării în lume.
Lucrările sesiunii științifice au relevat climatul de
puternică efervescență revoluționară și angajare pa
triotică ale întregului nostru popor, generat de te
zele, ideile și orientările de înaltă valoare teoretică
și practică cuprinse în expunerile de la tribuna ma
relui forum al democrației muncitorești-revoluționare
din luna noiembrie 1988 și la Plenara Comitetului
Central din 12—14 aprilie 1989, mobilizatoare progra
me de muncă a întregului nostru partid, a întregu
lui popor in întimpinarea Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român.
Comunicările prezentate au evocat manifestările
muncitorești, revoluționare organizate, încă din anul
1890. in țara noastră cu prilejul zilei de 1 Mai. obiec
tivele politice și lozincile sub semnul cărora s-au
desfășurat ap de an, rolul istoric al clasei munci
toare in unirea forțelor înaintate ale societății in
lupta pentru libertate, democrație, independență și
suveranitate națională, pentru progresul economicosocial al patriei.
Constituie o realitate istorică fundamentală, cu
ample și profunde reverberații in conștiința poporului
român, a opiniei publice internaționale, că v-ați aflat
în ceasurile hotăritoare ale destinului patriei în frun
tea luptei revoluționare a poporului român pentru li
bertate, independență și suveranitate a României, pen
tru progres și civilizație.
Istoria tumultuoasă a mișcării muncitorești șl revo
luționare din tara noastră a înscris cu litere de aur
prodigioasa activitate revoluționară și contribuția
dumneavoastră determinantă, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. a mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu, in organizarea și desfășurarea marii
demonstrații patriotice, antifasciste și antirăzboinice
de la 1 Mai 1939, prima manifestație puternică din
Europa acelor ani care a chemat nu numai poporul
român, clasa muncitoare din România, dar și clasa
muncitoare de pe întregul continent la luptă hotărîtă
împotriva fascismului șl războiului, pentru apărarea
independentei tuturor statelor amenințate de primej
dia înrobirii hitleriste.
Participanții la sesiune au evidențiat că memorabila
acțiune revoluționară de acum 50 de ani din Bucu
rești, precum și manifestațiile muncitorești patriotice
desfășurate în peste 80 de localități ale tării au pus
puternic in lumină ideile programatice fundamentale
ale Partidului Comunist Român, rolul clasei munci
toare ca forță principală a societății, posibilitățile de
care dispunea în acea epocă plină de amenințări și
pericole poporul nostru de a se opune hitlerismului
șt politicii statelor revizioniste.
Evocînd
glorioasele
tradiții de luptă ale clasei
muncitoare, ale poporului român, sesiunea științifică
a relevat că. in acea perioadă de grea cumpănă pen
tru soarta națiunii. Partidului Comunist Român i-a
revenit misiunea de înaltă răspundere patriotică de
a realiza unitatea de acțiune revoluționară a clasei
muncitoare, pe baza Frontului Unic Muncitoresc, de
a uni forțele democratice ale tării, creind împotriva
fascismului și războiului un consens național care a
dus la victoria istorică de la 23 August 1944. la fău
rirea partidului unic al clasei muncitoare și trecerea
la construcția societății socialiste în patria noastră.
Participanții la sesiunea științifică națională, ase
menea întregului popor, vă aduc, și cu acest prilej,
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele
Erou între eroii neamului, înflăcărat patriot revolu
ționar. strălucit conducător al partidului și statului,
eminent ginditor al lumii contemporane, personali
tate politică proeminentă a vieții internaționale, un
vibrant omagiu pentru glorioasa activitate revolu
ționară consacrată partidului și poporului, triumfului
socialismului și comunismului in România.
Gindurile și prețuirea noastră nemărginită se În
dreaptă către mult stimata tovarășă academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic si savant
de renume internațional. înconjurată cu cele mai
alese sentimente de întregul nostru popor pentru
îndelungata activitate revoluționară, pentru contribu
ția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii
partidului și statului, la dezvoltarea științei. învătămintului și culturii românești, la creșterea prestigiului
României in lume.
Comunicările prezentate au pus cu putere In evi
dență spiritul înnoitor, profund revoluționar pe care
l-ați imprimat după Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român in toate domeniile vieții poli
tice, economice și sociale, contribuția dumneavoastră
hotăritoare la elaborarea si înfăptuirea politicii parti

dului și statului nostru, la edificarea României so
cialiste de azi. la îmbogățirea patrimoniului socia
lismului științific, teoriei și practicii revoluționare,
a tezaurului cunoașterii universale. Sub puternicul
impuls al laborioasei dumneavoastră gindiri teoretice
și al activității revoluționare practice s-a pus capăt
conservatorismului, șablonismului și concepției „mo
delului unic" in construcția socialistă, au fost descă
tușate energiile creatoare ale popărului, s-au deschis
largi perspective înaintării patriei pe calea progresu
lui și civilizației.
în cadrul sesiunii științifice s-a evidențiat excepțio
nala însemnătate a tezei revoluționare fundamentate
cu rigoare științifică de dumneavoastră privind creș
terea tot mai puternică. în actuala etapă, a rolului
clasei muncitoare, al Partidului Comunist Român de
conducător politic, de centru vital al societății noastre
socialiste, edificată cu poporul și pentru popor.
Prin înfăptuirea neabătută a politicii partidului, in
perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. Congresul
marilor înnoiri revoluționare, in patria noastră s-a
realizat o operă constructivă de o amploare si cute
zanță cum nu a cunoscut niciodată istoria multimile
nară a patriei, constituindu-se într-o epocă de vaste
perfecționări în toate domeniile vieții economico-sociale. pe care întreaga națiune o numește, cu îndreptățită
mîndrie patriotică, cu profundă dragoste și recunoș
tință. „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Sub
conducerea
dumneavoastră
clarvăzătoare,
profund științifică. în cei 24 de ani de cînd comuniștii,
întregul nostru popor v-au ales să conduceți destinele
partidului și țării. România a devenit o țară industrialagrară. cu o industrie modernă, organizată pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei si tehnicii contem
porane. cu o agricultură socialistă înfloritoare, in plin
progres, cu o puternică bază de dezvoltare a științei,
invătămîntului si culturii, a creșterii bunăstării mate
riale si spirituale a întregului popor.
O excepțională izbîndă a acestui timp de mari îm
pliniri materiale si spirituale o, constituie rambursarea
completă a datoriei externe a tării — remarcabilă
realizare, care reprezintă o nouă și concludentă măr
turie a forței si vitalității economiei noastre socialiste,
a justeței politicii Partidului Comunist Român, deschizînd noi si minunate
perspective de dezvoltare
multilaterală a patriei.
Actionind cu fermitate pentru transformarea revo
luționară a societății, pentru perfectionarea activității
în toate domeniile, dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. ati pus
si puneți totdeauna mai presus de orice omul — bună
starea și fericirea lui —. .scopul suprem al politicii
partidului, esența societăți' socialiste pe care o edi
ficăm cu succes în România.
Participanții la sesiunea științifică au dat o inaltă
și unanimă apreciere contribuției dumneavoastră la
ridicarea pe un plan calitativ superior a activității
ideologice, politico-educative de formare a omului
nou, cu o inaltă conștiință revoluționară. însuflețit
de o fierbinte dragoste față de partid, patrie si popor,
de nețărmurit devotament pentru cauza socialismului
și păcii. în acest domeniu atit de important, un roi
tot mai mare il au invățămintul, știința si cultura,
care, sub conducerea de înaltă competentă a tovarășei
Elena Ceaușescu. aduc o contribuție remarcabilă la
Educarea și formarea multilaterală a constructorilor
noii societăți.
Lucrările sesiunii științifice au pus în evidență
politica externă activă promovată de partidul si sta
tul nostru, inițiativele și acțiunile
dumneavoastră,
menite să contribuie la întărirea păcii, prieteniei și
colaborării cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, la soluționarea constructivă. în inte
resul tuturor popoarelor, a marilor și complexelor
probleme ale lumii contemporane, ce au adus Româ
niei un mare prestigiu internațional, impunîndu-vă
în conștiința umanității ca un strălucit erou al păcii.
Unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregului
popor în jurul Partidului Comunist Român, al dum
neavoastră. mult stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor de țară și viață
nouă, constituie chezășia sigură a înaintării neabătute
a patriei pe calea progresului și civilizației, a întă
ririi continue a suveranității și independentei na
ționale.
Puternic mobilizați de tezele, ideile și orientările
profund științifice cuprinse în monumentala dumnea
voastră operă, de înaltul exemplu de muncă și viată
pe care ni-1 oferiți zi de zi. vă asigurăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom face totul pen
tru înfăptuirea Programului partidului, pentru înde
plinirea marilor sarcini ce ne revin in acest an și in
întregul cincinal, pentru a întimpina cu noi si mari
succese Congresul al XIV-lea al partidului și ani
versarea a 45 de ani de la revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.
Cu alese sentimente de dragoste și prețuire, de
nețărmurită recunoștință, alături de toți comuniștii,
de întregul popor, vă adresăm din adincul inimilor,
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu. respectuoase
urări de viață îndelungată, multă sănătate si putere
de muncă; pentru a conduce cu aceeași cutezanță
revoluționară și clarviziune țara si poporul pe cul
mile cele mai înalte ale civilizației socialiste si co
muniste.
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nerale ale socialismului științi
fic la condițiile concrete ale tă
rii noastre.
Aducem, si cu aceaslă ocazie,
în continuare. vorbitorul a
cu sentimente de aleasă prețuire
raportat' că oamenii muncii de
si profundă gratitudine, un vi
la această mare unitate de in
brant si înălțător omagiu secre
dustrializare a lemnului, creată
tarului
general al partidului, pre
in perioada inaugurată de Con
ședintele Republicii, tovarășul
gresul al IX-lea al partidului,
Nicolae Ceaușescu. Erou între
au obținut în 1988 și pe primul
eroii neamului, pilduitor exem
trimestru al acestui an reali
plu de înflăcărat patriot si mi
zări deosebite. livrînd peste
litant revoluționar pentru cau
plan la export produse în va
bunăstării
si fericirii po
loare de peste 55 milioane lei.
Cuvîntul tovarășului za
porului român, lup'ălor neobo
Ne angajăm, a spus el. că vom
sit pentru promovarea fermă a
acționa cu spirit revoluționar și
principiilor socialismului, pen
dăruire patriotică pentru înde
Gheorghe Luca
tru propășirea continuă si afir
plinirea în cele mai bune con
marea
tot mai
puternică a
diții a sarcinilor ce ne revin în
în numele utecistilor care-si României în rindul națiunilor
acest an și în întregul cincinal,
desfășoară activitatea in județul
lumii.
intimpinind cu noi fapte de
Neamț.
adresez cele mai vii
Aducem, totodată, un cald si
muncă ziua de 1 Mai, marea
mulțumiri si nemărginita noas
respectuos
omagiu
tovarășei
noastră sărbătoare națională de
tră .recunoștință
tovarășului
Elena
Ceaușescu. militant de
la 23 August și Congresul al
Nicolae Ceausescu, pentru mo
frunte al partidului și statului,
XlV-lea al partidului.
dul strălucit in care conduce
destinele tării, pentru grija, strălucit om de știință de
statornică si îndrumarea perma largă recunoaștere internaționa
Cuvîntul tovarășei
nentă acordate formării si afir lă. pentru contribuția de seamă
la elaborarea și realizarea pla
mării tinerei generații.
nurilor și programelor de dez
Exprimăm.totodată,
cele
mai
Maria Dăscălescu
voltare economico-socială a pa
alese sentimente de prețuire si triei. de continuă
înflorire a
recunoștință tovarășei
Elena științei, invătămîntului șl cul
în numele celor peste 26 000
Ceausescu.
pentru contribuția
membri ai Organizației Demo
turii românești.
adusă la dezvoltarea si înflo
crației și Unității Socialiste din
Subliniind importantele în
rirea stiintei. invătămîntului si
municipiul Piatra Neamț ex
cunoscute de Româ
culturii românești, pentru grija noiri
prim
cele
mai
înălțătoare
nia în anii construcției socia
permanentă ce o poartă tinerei
sentimente de stimă și re
lismului. cu deosebire în ..Epo
generații.
cunoștință
fată
de
marele
ca Nicolae Ceaușescu". vorbi
Asemenea întregului
popor,
nostru conducător, tovarășul
toarea a spus : In bilanțul deo
si noi. tinerii din județul
Nicolae Ceaușescu, pentru fer
sebit de bogat cu care se în
Neamț, am luat cunoștință cu fățișează astăzi tara noastră se
mitatea și dăruirea revoluțio
legitimă mîndrie de faptul că regăsesc si înfăptuirile obținu
nară cu care acționează spre
tara noastră a plătit complet
binele și fericirea poporului
te de oamenii muncii din ju
datoria externă, dobindindu-si
român.
pentru
prosperitatea
dețul Neamț, care a cunoscut o
astfel deplina independentă eRomâniei socialiste.
Înflorire fără precedent. Pe
conomică si politică.
Această harta economică a județului au
Exprimăm, de asemenea, sen
victorie remarcabilă a poporu
timentele noastre de aleasă
apărut in această glorioasă e*
lui român ilustrează pregnant pocă mari platforme industria
prețuire față de tovarășa Elena
Ceaușescu, pentru contribuția . justețea politicii partidului și
le. combinate si întreprinderi
statului.
de însemnătate deosebită adusă
cu cele mai diverse profiluri.
Ia dezvoltarea științei. învățăSintem bucuroși să raportăm Producția agricolă a crescut de
mintului și culturii românești.
la această mare adunare că ti aproape 4 ori. S-au construit
Cu vie satisfacție și mîndrie
nerii județului Neamț au mun peste 54 000 apartamente
din
patriotică am luat cunoștință
cit cu abnegație revoluționară fondurile statului, s-a dezvoltat
in cele 150 tabere și șantiere
că România a achitat integral
continuu baza materială a in
datoria externă. Este o măreață
organizate in mari unităti in vătămîntului. stiintei.
culturii
realizare a poporului, care de
dustriale.
in agricultură.
oe si ocrotirii sănătății populației,
monstrează realismul și juste
șantierele de construcții si la
s-au modernizat orașele si co
țea politicii partidului și sta
înfrumusețarea localităților. Sin munele. toate acestea confirtului nostru. Ne exprimăm, de
tem hotăriti să acționăm cu mai mind iustetea politicii partidu
asemenea, deplina satisfacție
multă abnegație si elan revo
lui si statului privind dezvol
pentru adoptarea Legii privind
luționar pentru a ne îndeplini tarea echilibrată si armonioasă
în mod exemplar sarcinile puse a tuturor zonelor si localități
anularea unor datorii ale coope
rativelor agricole de producție și
in fata tineretului de tovarășul lor patriei, creșterea continuă a
Nicolae Ceaușescu. să întîmpiasociațiilor economice intercoonivelului de trai
material si
năm cu rezultate de prestigiu spiritual al întregului popor.
peratiste. nouă și elocventă do
împlinirea a cinci decenii de la
vadă a grijii permanente a
Politica externă a partidului
marea demonstrație patriotică, si statului nostru constituie o
partidului și statului, personal
antifascistă si antirăzboinică de strălucită expresie a înnoirii pe
a secretarului general al parti
la 1 Mai 1939. cea de-a 45-a
dului, pentru dezvoltarea conti
care societatea românească a
aniversare a eliberării patriei cunoscut-o în anii construcției
nuă a agriculturii, pentru îm
și Congresul
al XlV-lea al socialiste, cu deosebire în anii
bunătățirea condițiilor de mun
partidului.
că și viată ale țărănimii.
ce au trecut de la Congresul ai
Puternic mobilizați de îrfIX-lea al partidului. România
flăcăratele chemări și îndem
socialistă, președintele Republi
Cuvîntul tovarășei cii, .tovarășul Nicolae Ceausescu,
nuri adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara
s-au impus in conștiința ponoarelor lumii prin neobositul
.C.C. al P.C.R., ne angajăm să,
Maria Gheorghe
spirit de inițiativă, de Înaltă
acționăm cu responsabilitate șl
responsabilitate, prin perseve
dăruire patriotică pentru a ne
Cu sentimente de profundă
spori contribuția la realizarea
renta si tenacitatea cu care
mîndrie
patriotică
participăm
militează
pentru
înlăturarea
planurilor și programelor de
astăzi la entuziasta adunare
primejdiei
nucleare.
pentru
dezvoltare economico-socială pe
populară
de
la
Piatra
Neamț
1989 și pe întregul cincinal.
făurirea unei lumi- mai bune si
— expresie a unității locuitori
lor județului Neamț. Ia fel cu mai drepte ne planeta noastră,
o lume a păcii. înțelegerii, in
națiune, in jurul parti
dependentei si progresului.
Cuvîntul tovarășului întreaga
dului. al secretarului său gene
Urmind neabătut
strălucitul
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
exemplu de muncă si viată, de
împreună
cu tara
întreagă,
Sandu Cirlan
pilduitoare
activitate
revoluțio
sintem martori si participant
nară al secretarului general al
la un eveniment care va răAsemenea întregului nostru
mine înscris cu litere de aur în partidului, președintele Republi
popor, oamenii muncii de la
istoria multimilenară a patriei cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Combinatul
de îngrășăminte
toti locuitorii municipiului Pia
Chimice au luat cunoștință cu noastre — lichidarea in între tra Neamț, ai județului Neamț
gime
de
către
România
a
da

legitimă mîndrie de faptul că
vor acționa cu fermitate pen
toriei externe, realizare excep
România a plătit complet dato
tru realizarea in cele mai bune
țională prin care se asigură de
ria externă — victorie remar
condiții a prevederilor de olan
plina independentă economică
cabilă a poporului român, do
pe 1989 și pe întregul cincinal,
si politică a tării, strălucită do
vadă elocventă a forței econo
pentru a marca prin noi fante
vadă a forței, capacității si vi
miei românești, care deschide
de muncă. în toate domeniile
talității
economiei
naționale,
a
largi
perspective
dezvoltării
justeței politicii partidului de de activitate, marile eveniirtpnmultilaterale a patriei.
aplicare creatoare a legilor ge
te politice ale acestui an.
Adresăm din adincul ini
milor noastre tovarășului
Porticipanții la
adunare au
adresat
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cele mai vii
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, in care se spune :
și călduroase mulțumiri pentru
contribuția inestimabilă pe care
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
o aduce la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și exterîncheierea. Ia sfîrsitul lunii martie 1989, a rambursării
•ne a partidului și statului, te
datoriei externe a României, adusă la cunoștința întregii
melia trainică a succeselor is
națiuni
de
dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
torice obținute de poporul ro-,
Nicolae Ceaușescu, în cadrul Plenarei Comitetului Central
mân in toate domeniile vieții
al
partidului,
reprezintă
o
mare
victorie
a
poporului
român,
materiale și spirituale.
o realizare de însemnătate excepțională, care asigură deplina
Aducem, totodată, cel mai
independentă economică și politică a tării, o nouă și conclu
fierbinte omagiu mult stimatei
dentă mărturie a forței și vitalității economiei noastre socia
tovarășe Elena Ceaușescu. pen
liste. a justeței politicii partidului, care ne întărește senti
tru deosebita contribuție la în
mentul demnității naționale, încrederea in propriile capacități
florirea științei,
învățămîntusi energii creatoare, hotărirea de a acționa și mai ferm pentru
lui și culturii românești, la fo
a ridica patria pe culmi tot mai inalte de progres și
losirea cuceririlor geniului uman
civilizație.
exclusiv in slujba bunăstării și
Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
fericirii omului.
să primiți cele mai calde mulțumiri și profunda gratitudine
După ce a subliniat că uni
a tuturor locuitorilor județului Neamț pentru grija deosebitg.
tatea in care lucrează a benefi
și sprijinul neprecupețit de care ne-am bucurat din partea
ciat de un însemnat volum de
dumneavoastră in toti cei 24 de ani care au trecut de cind
investiții, care a permis pu
conduceți cu strălucire partidul și țara. Exprimăm intreaga
nerea in funcțiune a unor noi
noastră recunoștință și pentru hotărirea inițiată de dumnea
capacități
productive și creș
voastră privind anularea unor datorii ale cooperativelor agri
terea de peste 4 ori a produc
cole de producție si ale asociațiilor economice intercooperației, vorbitorul a spus, in în
tiste. ca și pentru măsurile referitoare la sistematizarea teri
cheiere : Exprim angajamentul
toriului. organizarea și modernizarea localităților, de care vor
întregului nostru colectiv de a
beneficia din plin și așezămintele urbane și rurale din județul
nu precupeți nici un efort' pen
nostru.
tru îndeplinirea exemplară a
Aducem, de asemenea, un vibrant omagiu tovarășei
sarcinilor de plan pe anul in
Elena Ceaușescu, pentru deosebita contribuție Ia înfăptuirea
curs și pe întregul cincinal.
politicii partidului și statului nostru. Ia dezvoltarea științei,
invățămintului și culturii românești, la promovarea progre
sului si păcii in lume.
Cuvîntul tovarășului
Puternic stimulați de luminosul dumneavoastră exemplu de
Înaltă dăruire patriotică și abnegație revoluționară. însuflețiți
si mobilizați de ideile si orientările de o deosebită însemnătate
loan Petrea
teoretică șl practică cuprinse in magistrala cuvintare rostită
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. ne angajăm să acționăm
Adoptarea Legii privind anu
cu inaltă răspundere comunistă pentru îndeplinirea exemplară
larea unor datorii ale coopera
a sarcinilor de plan pe 1989 și pe întregul cincinal, pentru a
tivelor agricole de producție și
intimpina cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și
asociațiilor economice intercooCongresul al XlV-lea al partidului cu remarcabile succese in
peratiste pune in evidență, încă
toate domeniile de activitate.
o dată, grija statornică pe
care
conducerea
partidului
și statului, personal tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o acordă
dezvoltării agriculturii, precum
și infloririi satului românesc,
creșterii continue a nivelului de
de la întreprinderea „ElectroLa adunarea
populară din
trai al țărănimii.
mureș". și Viorel Igreț, prim-se
municipiul Tirgu Mureș, care a
cretar al Comitetului Județean
De aceea, in numele celor ce
reunit peste 60 000 de partici
muncesc pe ogoarele Cooperati
Mureș al P.C.R.
pants au luat cuvîntul tovară
vei Agricole de Producție Piatra
șii Ironim Buda, prim-secretar
Neamț, exprim și cu acest pri
al Comitetului Municipal de
lej cele mai alese sentimente
Partid. Dorel Mihai Popa, di
Cuvîntul tovarășului
de stimă și nețărmurită recu
rectorul general al
Centralei
noștință genialului nostru con
Industriale
de
îngrășăminte
Ironim Buda
ducător de partid și de tară.
Chimice. Dioszegi loan, mais
Oamenii muncii din coopera
tru la întreprinderea „Prodtiva noastră, folosind mai ju
într-o deplină unitate de gîncomplex",
Ilie Cheșa.
pre
dicios sprijinul acordat de stat,
dire și simțire cu intreaga țară,
ședintele Cooperativei Agricole
au asigurat în anii care au tre
ne-am întrunit in această adu
de Producție „Mureșeni", Ko
cut de Ia cooperativizarea anare populară oameni ai mun
vacs Lenuța. președintele comi
griculturii. și îndeosebi in pe
cii din toate unitățile economice
tetului sindicatului de la între
rioada inaugurată de Congresul
ale municipiului nostru pentru
prinderea de Prelucrare a Lem
al IX-lea, o bază tehnică ma
a exprima deplinul acord și to
nului, Constantin Călian, primterială puternică și au obtinut
tala adeziune a celor peste
secretar al Comitetului Munici
producții agricole vegetale și
180 000 de tirgu-mureșeni față
pal al U.T.C.. loan
Toader,
animaliere mereu sporite, fapt
de istoricele hotăriri adoptate
secretarul comitetului de partid
ce ne-a permis să dezvoltăm

NEAMȚ
Peste 60 000 de oameni ai
muncii au luat parte la adu
narea populară din municipiul
Piatra Neamț, desfășurată pe
stadionul „Ceahlăul". în cadrul
adunării au luat cuvîritul tova
rășii
Gheorghe
Munteanu.
prim-secretar al Comitetului
Municipal de Partid, Rodica
Popîrda, președintele comite
tului sindicatului de la Com
binatul de Fibre Sintetice Săvinești. loan Fiterău. directorul
Combinatului de Prelucrare a
Lemhului, Maria Dăscălescu,
președintele Comitetului Mu
nicipal
al
O.D.U.S..
Sandu
Cirlan, secretar al comitetului
de partid de' la Combinatul de
Îngrășăminte
Chimice,
loan
Petrea, președintele Cooperati
vei Agricole de Producție Piatra
Neamț. Gheorghe Luca. secre
tar al Comitetului Județean al
U.T.C., Maria Gheorghe. primsecretar al Comitetului Jude
țean Neamț al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Munteanu
Mîndri de marile succese
obținute de poporul nostru in
construcția socialistă, cu deo
sebire în anii, glorioși care au
trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului,
aducem
vii mulțumiri secretarului ge
neral ăl partidului pentru mo
dul genial în care elaborează
strategia de înfăptuire in con
tinuare a operei de ridicare
neîncetată a patriei pe trepte
tot mai înalte de progres ‘ și
civilizație.
Aducem, totodată, un cald și
respectuos
omagiu
tovarășei
Elena Ceausescu
pentru con
tribuția adusă la înflorirea
neîntreruptă a științei, invătămintului si culturii românești.
Cu profundă satisfacție am
luat cunoștință de faptul că
poporul nostru a lichidat com
plet datoria externă, strălucită
realizare care evidențiază jus
tețea politicii partidului, capa
citatea și vitalitatea economiei
noastre socialiste.
Asemenea tuturor localităților
patriei, și municipiul Piatra
Neamț s-a ' înscris in epoca de
aur pe care o trăim pe drumul
unor prefaceri profunde. Vo
lumul mare de investiții de care
am beneficiat a permis con
struirea și dezvoltarea unor
puternice obiective industriale.
Realizări deosebite am obținut
și ■ pe linia 'dezvoltării t'nvățămîntului și culturii, a comer
țului,
a
ocrotirii
sănătății
populației.
Stimulați de strălucitul exem
plu de revoluționar și patriot
înflăcărat al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ne angajăm
să acționăm cu fermitate și răs
pundere comunistă pentru În
făptuirea exemplară a hotăririlor adoptate de recenta Plenară
a C.C. al P.C.R.. intimpinind cu
rezultate de prestigiu Congresul
al XlV-lea al partidului și ma
rile aniversări din acest an.

Cuvîntul tovarășei
Rodica Popîrda
într-o deplină unitate de gind
și simțire cu toți fiii țării,
chimiștii de pe marea platformă
industrială a Combinatului da
Fibre Sintetice Săvinești nu
tresc
sentimente de adine
respect
și
aleasă
prețuire
față de ilustrul
conducător
al partidului și tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care,
cu neasemuită dăruire si patos
revoluționar, și-a dedicat în
treaga sa viată și activitate în
făptuirii idealurilor supreme ale
poporului român.
Marile înfăptuiri ale Româ
niei socialiste, intre care la loc
de frunte se înscrie si achitarea
datoriei externe, constituie si
pentru noi temeiuri de pro
fundă angajare patriotică pen
tru realizarea integrală a sar
cinilor prevăzute pentru anul
1989 și întregul cincinal. In
epoca inaugurată de istoricul
Congres al IX-lea al partidului,
pe care cu îndreptățită min
drie patriotică o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu". combina
tul nostru a cunoscut o puter
nică dezvoltare și modernizare.
Valoarea productiei-marfă in
dustriale a crescut de 24 ori.
Au fost introduse in fabricație
noi sortimente de fire și fibre,
de produse chimice, rod al
' cercetării științifice românești,
al valorosului sprijin acordat
de tovarășa Elena Ceaușescu,
căreia îi aducem un cald oma
giu și' vii mulțumiri.
Ne angajăm să facem totul
pentru a fi la înălțimea reali
zărilor istorice obținute de po
porul nostru, că vom intimpina
cu noi fapte de muncă marile
aniversări și evenimente poli
tice din viata țării.

Cuvîntul tovarășului

loan Fiterău
Și pentru noi. oamenii mun
cii de la Combinatul de Prelu
crare a Lemnului, marile succe
se obținute de poporul român în
anii de glorie ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu". intre care
se înscrie și achitarea în între
gime a datoriei externe, cohstituie minunate motive de
manifestare a mîndriei patrio
tice. Asemenea întregii na
țiuni. exprimăm sentimentele
noastre de profund respect și
aleasă recunoștință fată de
tovarășul Nicolae Ceausescu,
față
de
tovarășa
Elena
Ceaușescu, care iși dedică cu
neasemuită dăruire revoluțio
nară întreaga activitate elabo
rării și înfăptuirii programelor
de dezvoltare economico-socială
a patriei, de creștere neconte
nită a nivelului de trai mate
rial și spiritual al tuturor fiilor
țării.

averea obștească de la 3 mili
oane în 1965 la 70 milioane lei
în prezent. Ne angajăm să fa
cem totul pentru transpunerea
în viață a mărețelor sarcini
care ne revin din hotăririle adoptate de recenta plenară a
C.C. al P.C.R., intimpinind Con
gresul al XlV-lea al partidului
și cea de-a 45-a aniversare a
eliberării țării cu rezultate
deosebite.

MURES

de recentele forumuri ale parti-'
dului și statului nostru.
In procesul de edificare so
cialistă a patriei,
municipiul
Tirgu Mureș, datorită grijii per
manente manifestate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu,
cărora le exprimăm și cu acest
prilej cele mai alese omagii și
profunda noastră recunoștință,
a cunoscut o puternică dezvol
tare economico-socială.
Dacă azi producția noastră in
dustrială. de peste 20 miliarde
lei. este de 10 ori mai mare ca
cea a anului 1965. aceasta se datoreste. fără îndoială, glorioasei
epoci pe care am străbătut-o îm
preună cu întregul județ, cu in
treaga țară, sub ințeleapta con
ducere a marelui Erou intre
eroii
neamului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ne vom
consacra întreaga
energie și capacitate înfăptuirii
hotărîrilor recentei Plenare a
C.C. al P.C.R. și a legilor adop
tate de forul legislativ al țării,
sporindu-ne astfel contribuția
la înălțarea și
înflorirea so
cialistă și comunistă a scumndi
noastre patrii.
Republica So
cialistă România, la afirmarea
ei tot mai puternică în rindul
națiunilor lumii.

Cuvîntul tovarășului
Dorel Mihai Popa
Permiteți-mi să exprim, în
numele oamenilor muncii de la
Combinatul Chimic „Azomureș",
deplina
satisfacție și
inalta
mîndrie patriotică pentru marile
victorii dobindite de
poporul
român, între care și lichidarea
deplină a datoriei externe a
țării. Exprimind profunda recu
noștință
față de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
față
de
tovarășa Elena Ceaușescu pen
tru intreaga activitate îndrep
tată spre continua prosperitate
a întregii țări, vorbitorul a
spus :
Mă număr printre participanții la înălțătorul moment din
24 septembrie 1965, cind in
prezența secretarului general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost puse
în funcțiune primele capacități
de
producție la
Combinatul
Chimic „Azomureș".
De atunci am trăit de mai
multe ori marea bucurie de a
avea ca
oaspeți
dragi
pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu și
pe tovarășa Elena Ceaușes-cu.
însuflețiți de îndemnurile și
prețioasele indicații primite la
fața locului, acționăm cu hotărîre pentru realizarea
exem
plară a sarcinilor ce ne revin.
Rezultatele obținute în 1988
ne-au situat pe primul loc în
întrecerea socialistă.
Exprim hotărirea chimiștilor
de la „Azomureș" de a face din
fiecare zi a acestui cincinal o
nouă treaDtă spre noi si însem
nate realizări. întîmoinînd cu
noi și semnificative succese cea
de-a 45-a aniversare a eliberării
patriei si Congresul al XlV-lea
al partidului.

acesta am încheiat mai devreme
și la un nivel calitativ sporit
insămințările
de
primăvară,
precum și erbicidarea culturilor
de toamnă. Starea de vegetație
a tuturor culturilor este bună,
avem toate condițiile să reali
zăm in acest an producții de
peste 8 000 kg grîu și orz, pre
cum și peste 70 tone de sfeclă
de zahăr Ia hectar.
Marea victorie a
poporului
român, lichidarea datoriei ex
terne a țării, anunțată de mult
iubitul
nostru
conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ne-a umplut inimile de mindrie
patriotică. Această izbîndă de
monstrează cu tăria faptelor
marile capacități creatoare ale
poporului nostru, liber și inde
pendent.
Reînnoiesc angajamentul nos
tru comunist că vom cinsti
prin cele mai bune recolte mă
rețele evenimente ale acestui an.
a 45-a aniversare a eliberării
patriei si Congresul al XlV-lea
al partidului.

Cuvîntul tovarășei
Kovacs Lenuța
Lucrez la o întreprindere in
care peste 98 la sută din pro
ducție este destinată exportului.
Luînd cunoștință cu deosebită
bucurie și mindrie patriotică de
realizarea de mare prestigiu na
țional și internațional a economiei românești — eliberarea sa
completă de povara datoriilor
externe — colectivul întreprin
derii de Prelucrare a Lemnului
își exprimă, alături de întregul
popor, sentimente de profundă
recunoștință, de aleasă stimă și
prețuire
față de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, genial ctitor
de țară nouă, față de tovarășa
Elena Ceaușescu, a căror acti
vitate constituie un insuflețitor
exemplu de abnegație și devo
tament pentru toți cei ce fău
resc ziua de azi și de mîine a
țării.
Urmare a dezvoltării și mo
dernizării proceselor de produc
ție prin eforturile deosebite de
puse de toți oamenii muncii,
unitatea noastră a obținut an de
an rezultate tot mai bune. Pro
dusele noastre sînt cunoscute și
solicitate în peste 15 țări ale
lumii.
Prin introducerea tehnologii
lor noi de fabricație, înfăptui
rea măsurilor cuprinse în pro
gramul de organizare și moder
nizare a producției si a muncii,
am reușit să realizăm o pro
ductivitate a muncii, în primul
trimestru al anului, de 104,7 la
sută, ceea ce a determinat o.
depășire a planului producțieimarfă cu peste 5 la sută.
Vom acționa cu toate forțe
le pentru a întîmpina cu noi șl
importante succese istoricele
evenimente ale acestui an : a
45-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă
și Congresul al XlV-lea al
partidului.

Cuvîntul tovarășului

Cuvîntul tovarășului

Constantin Călian

Dioszegi loan

Asemenea tuturor oamenilor
muncii, tinerii tirgu-mureșeni
au trăit intens, cu vibrație și
mîndrie patriotică momentul is
toric al demnității, libertății și
independenței poporului nostru,
cînd, de la înalta tribună a ?lenarei C.C. al P.C.R., secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a anunțat
marea izbîndă a poporului nos
tru — lichidarea completă a
datoriei externe a țării.
Exprimind un călduros omagiu
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
ctitorul României socialiste mo
derne, tovarășei Elena
Ceaușescu, remarcabil om poli. tic, savant de largă recunoaște
re internațională, vorbitorul a
spus : La gîndurile și senti
mentele de inaltă prețuire pen
tru conducătorii iubiți ai parti
dului și statului nostru alăturăm
hotărirea noastră, a tinerilor, de
a fi părtași activi la tot ceea ce
se înfăptuiește în această tară,
ca beneficiari direcți ai realiză
rilor fără precedent înfăptuite
de poporul nostru sub condu
cerea partidului.
Asigurăm conducerea partidu
lui nostru, pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că vom fi și
în continuare in. primele rînduri
ale muncii și nu vom precupeți
nici un efort pentru transpune
rea neabătută in viață a pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială. pentru ridicarea
pe noi culmi de progres și ci
vilizație a scumpei noastre pa
trii — România socialistă.

Ne aflăm sub puternica im
presie a recentelor evenimente
politice ale țării, cînd mult iu
bitul nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a anun
țat una din
marile
victorii
obținute de oamenii muncii din
România socialistă — lichidarea
datoriei externe. în aceste mo
mente de înălțător patriotism,
adresăm conducătorului iubit,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
intreaga noastră recunoștință
pentru preocuparea statornică
privind dezvoltarea multilatera
lă a economiei țării, a tuturor
județelor patriei.
Aducem totodată tovarășei
Elena Ceaușescu un înalt oma
giu pentru contribuția inesti
mabilă la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe
a partidului și statului nostru,
la inflorirea științei și culturii
in patria noastră.
împreună cu colectivul între
prinderii „Prodcomplex" trăiesc
sentimentele de profundă satis
facție pentru puternica dezvol
tare pe care a cunoscut-o această unitate mureșeană, care
realizează azi peste 5 000 sorti
mente de produse.
Colectivul nostru intimpina
apropiata
sărbătoare de la 1
Mai cu noi împliniri, realizînd
în plus față de sarcinile la zi
un volum de producție de 10.3
milioane lei. Sîntem hotăriti să
dezvoltăm aceste realizări
in
cinstea marilor evenimente ale
anului — a 45-a aniversare a
victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă și Congresul
al XlV-lea al partidului.

Cuvîntul tovarășului
Ilie Cheșa
După ce a exprimat senti
mentele de inaltă prețuire și
profundă recunoștință față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
conducătorul iubit și stimat al
destinelor partidului și pa
triei,
față
de
tovarășa
Elena Ceaușescu, pentru grija
permanentă ce o poartă dez
voltării continue a agriculturii
noastre socialiste, pentru creș
terea nivelului de trai al oa
menilor muncii de pe ogoare,
vorbitorul a relevat că măsurile
adoptate din inițiativa secre
tarului general al partidului
privind mărirea fondului de
retribuire în natură a coopera
torilor constituie un puternic
stimulent pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare.
Unitatea în care muncesc, a
spus vorbitorul, se autofinanțează de mai mulți ani și iși
încheie anual activitatea cu be
neficii, care in 1988 au fost de
aproape 11
milioane lei. Așa
cum ne-a îndemnat secretarul
general al
partidului,
anul

Cuvîntul tovarășului
loan Toader
Noi. cei care muncim Ia ,.Eleetromureș", am luat cunoștin
ță cu bucurie și mindrie patrio
tică despre lichidarea integrală a
datoriilor externe ale României.
Această victorie ce va sta scri
să cu litere de aur în istoria
patriei constituie o grăitoare
dovadă a justeței politicii eco
nomice a partidului și statului
nostru, desăvîrșește indepen
dența ■ economică a țării, subli
niază încă o dată forța șl tăria
poporului român sub conduce
rea partidului, a iubitului nos
tru conducător, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitor de
țară nouă, genial strateg al tu
turor victoriilor noastre.
Datorită
grijii
statornice
manifestate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, iubiți
conducători care ne-au onorat
cu prezența de mai multe ori,
întreprinderea
„Electromureș"
a cunoscut o puternică dezvol
tare, devenind o firmă cunos
cută în țară și peste hotare. Ne
mindrim cu faptul că produsele
noastre electrotehnice, electro
nice și de mecanică fină sînt cu

noscute și solicitate de firme
din peste 25 de țări ale lumii,
în acest an. harnicul nostru co
lectiv de muncă s-a angajat să
realizeze un volum de producție
destinată partenerilor
externi
cu 50 la sută mai mare decit
anul trecut.
Vom acționa pentru înfăptui
rea in cele mai bune condiții
a sarcinilor pe acest an și pe
intregul cincinal. intimpinind
marile evenimente din viața
partidului, țârii și poporului
nostru, din acest an. cu noi și
remarcabile rezultate în muncă.

Cuvîntul tovarășului
Viorel Igreț
Toți locuitorii județului nos
tru, asemenea întregii națiuni,
au primit cu deosebită mîndrie
patriotică vestea lichidării da
toriei externe a tării noastre,
victorie istorică de deosebit
prestigiu, care reliefează incă o
dată forța și tăria de care dis
pune economia românească.
Demn de subliniat este faptul
că rambursarea in întregime a
datoriei externe s-a înfăptuit pe
fondul dezvoltării impetuoase a
industriei, agriculturii, a tuturor
ramurilor economiei naționale,
în condițiile adîncirii crizei economice mondiale și agravării
problemelor de ordin social în
statele capitaliste.
Sub impulsul laborioasei ac
tivități teoretice și practice a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
partidul și statul nostru au pro
movat în mod constant o poli
tică științifică, de dezvoltare
armonioasă și echilibrată a pa
triei, de înflorire multilaterală
a ei.
Județul Mureș, integrat orga
nic in procesul dezvoltării ra
pide și multilaterale a patriei,
a cunoscut in acești ani o deo
sebită înflorire. Producția-marfă industrială a ajuns, in acest
an, la 42,7 miliarde lei, ceea ce
înseamnă o creștere de peste 5

ori față de anul 1965 și de 125
de ori față de 1945. Astăzi pro
ducția anului 1945 se realizează
numai in 5 zile, iar a anului
1965 in 45 de zile.
Produsele mureșene sînt cu
noscute și apreciate în peste 70
de țări ale lumii, iar exportul
este in prezent de 6 ori mai
mare față de 1970.
Și agricultura mureșeană a
cunoscut profunde transformări.
Producțiile la griu, orz, secară
și porumb s-au triplat, iar la
sfecla de zahăr s-au dublat.
în anii 1965—1988, in județul
nostru s-au construit și dat în
folosință numeroase edificii și
obiective economice și sociale
denumite cu mîndrie de oame
nii muncii mureșeni ctitorii ale
„Epocii Nicolae Ceaușescu" :
Combinatul Chimic „Azomureș",
noua platformă a întreprinderii
Metalurgice „Republica" din
Reghin, Fabrica de Materiale
Fotosensibile și altele, precum și
frumoase obiective social-culturale ca Teatrul Național, Spita
lul Clinic Județean, Centrul de
cultură și creație al tineretu
lui, Sala sporturilor.
Exprimăm și cu acest prilej
cele mai alese sentimente de
mulțumire tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului nostru, sa
vant de largă recunoaștere inter
națională pentru grija deosebi
tă acordată invățămintului; dez
voltării științei, culturii și artei.
Mobilizați de îndemnurile,
orientările și indicațiile secre
tarului general al partidului, To
varășul Nicolae Ceaușescu, date
cu prilejul fiecărei vizite de
lucru efectuate în județul nos
tru, oamenii muncii, in frunte
cu comuniștii, strins uniți in ju
rul partidului, ne angajăm cu
fermitate gomunistă că nu vom
precupeți nici un efort pentru
realizarea exemplară a sarcini
lor ce ne revin in acest an și
pe întregul cincinal, intimpinind
cu rezultate de prestigiu cea
de-a 45-a aniversare a eliberă
rii patriei și Congresul al
XlV-lea al partidului nostru.

In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
de particip-anții la adunare, se spune :

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanțil la marea adunare populară din municipiul Tir
gu Mureș iși fac și cu acest vibrant prilej, intr-o deplină
unitate de voință, cuget și simțire, o datorie de inimă și con
știință din a vă exprima cele mai alese sentimente de pre
țuire și profund respect față de dumneavoastră, ctitor al
României socialiste moderne, ilustru conducător al partidu
lui și statului, genial strateg și om politic de inalt prestigiu
internațional, pentru titanica și exemplara dumneavoastră ac
tivitate revoluționară pusă cu neasemuită abnegație in slujba
înfăptuirii nobilelor idealuri de progres și civilizație ale po
porului român.
Gîndurile noastre de fierbinte dragoste și aleasă stimă se
îndreaptă, totodată, către tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului,
oin de știință de largă recunoaștere internațională.
Asemenea tuturor zonelor țârii, aceste minunate locuri de
pe Mureș și Tirnave an cunoscut și cunosc o inflorire fără
precedent, in pas cu intreaga țară, prezentîndu-ne acum prin
tre județele eu o industrie modernă, cu o agricultură ferm
angajată pe coordonatele noii revoluții agrare, iar știința, invățăinintul, arta și cultura au cunoscut noi și noi împliniri.
Puternic mobilizați de insuflețitorul dumneavoastră exemplu
de muncă și viață, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii mureșeni
iși exprimă, și cu acest prilej, intreaga lor adeziune la po
litica internă și externă a partidului și statului nostru și an
gajamentul solemn de a munci cu dăruire patriotică pentru
realizarea exemplară a sarcinilor economico-sociale pe acest
an. pe intregul cincinal, sporindu-ne contribuția la înfăptuirea
Programului partidului.
Ne angajăm în mod solemn in fața conducerii partidului
și statului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, că
planul in profil teritorial al producției-marfă industriale il
vom depăși în acest an cu circa o jumătate miliard lei. De
asemenea, vom livra suplimentar la fondul de stat 30 000 tone
cereale, 40 000 tone sfeclă de zahăr, 3 000 tone cartofi, 10 000
tone legume și 20 000 hl lapte.
Strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă asigu
răm că noi, toți locuitorii din această străveche vatră
românească, trăind si muncind într-o deplină armonie,
sintem ferm holăriți să dăm noi dimensiuni faptelor
noastre de muncă, să milităm cu și mai multă hotărire, cu
neprecupețite eforturi pentru infăptuirea la cote calitativ su
perioare a obiectivelor ce ne revin, intimpinind astfel cu re
zultate deosebite apropiata sărbătoare de 1 Mai. cea de-a 45-a
aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlV-lea
Congres al P.C.R.

BISTRITA-NĂSĂUD
La marea adunare populară
din municipiul Bistrița, întru
nind peste. 40 000 de oameni, au
luat cuvîntul tovarășii : Simion
Lupșan, prim-secretar al Comi
tetului Municipal Bistrița al
P.C.R., Macedon Maxian, vice
președinte al consiliului oame
nilor muncii de la întreprinde
rea de Utilaj Tehnologic Bistri
ța, Victor Grapini, secretarul
comitetului de partid de la Mina
Rodna-Făget, Vasile Răzoare,
președintele Cooperativei Agri
cole de Producție Silivașu de
Cîmpie, Eva Țîrlescu, pre
ședinta Comitetului Orășenesc
al Femeilor Năsăud, Alexan
dru Constatea. președintele co
mitetului sindicatului de la în
treprinderea Metalurgică
Beclean. Emil Daneiu. secretar
al Comitetului Județean Bistrița-Năsăud al U.T.C., Nicolae
Bușui, prim-secretar al Comite
tului Județean Bistrița-Năsăud
al P.C.R.

Cuvîntul tovarășului
Simion Lupșan
Cu profundă emoție și mîn
drie patriotică exprimăm, din
adincul inimii, cel mai fier
binte omagiu mult iubitu
lui și stimatului nostru se
cretar general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru tot
ceea ce a făcut și face spre glo
ria și măreția patriei, pentru
renașterea din temelii și dezvol
tarea economico-socială fără
precedent a județului și muni
cipiului nostru. Bistrița de as
tăzi este mai puternică indus
trial de aproape 200 de ori față
de 1945, mai tînără și mai pros
peră ca orieînd.
Lichidarea datoriei externe,
victorie istorică a poporului ro
mân, constituie încă o dovadă a
forței și tăriei poporului român,
a superiorității orînduirii noas
tre socialiste.
Exprimăm, totodată, profun
dul nostru omagiu tovarășei

academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, pentru întrea
ga contribuție ce o aduce la
dezvoltarea științei și invă
tămîntului, a civilizației noastre
socialiste.
Permiteți-mi ca în acest înăl
țător moment, în numele tutu
ror oamenilor muncii din Bis
trița, să asigurăm pe mult sti
matul și iubitul nostru condu
cător că vom acționa în spirit
revoluționar pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe
acest an și intregul cincinal,
intimpinind astfel cu noi și re
marcabile realizări cea de-a
45-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XlV-lea al
partidului.

Cuvîntul tovarășului

Macedon Maxian
îngăduiți-mi
ca în numele
colectivului de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de Uti
laj Tehnologic, puternica ctito
rie de pe moderna platformă
industrială a municipiului Bis
trița, edificată în anii de glorie
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu",
să exprim înalta prețuire și pro
funda noastră recunoștință față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
iubitul nostru conducător, pen
tru exemplara sa muncă și via
ță, pe deplin îngemănate
cu
însăși lupta eroică a partidului
nostru comunist pentru liberta
tea și demnitatea națiunii, ce
și-a găsit o nouă și semnifica
tivă confirmare în victoria de
mare prestigiu a României, li
chidarea completă
a datoriei
externe.
Permiteți-mi, totodată, să dau
glas omagiului profund pe care
oamenii muncii din întreprin
derea noastră îl aduc tovarășei
Elena Ceaușescu, pentru contri
buția sa deosebită la înfăptu
irea politicii partidului și sta-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Moment glorios din istoria de luptă a clasei muncitoare,
condusă cu eroism și clarviziune de Partidul Comunist Român
Sesiunea științifică națională cu tema „însemnătatea istorică a demonstrației patriotice, antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939,
revoluționară a tovarășului Nicolae Ceausescu consacrată partidului și poporului, triumfului socialismului și comunismului in România"
Miercuri a avut loc în Capitală sesiunea științifică națională cu tema
„însemnătatea istorică a demonstrației patriotice, antifasciste și an
tirăzboinice de la 1 Mai 1939, in organizarea căreia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au avut o contribuție
determinantă. Eroica activitate revoluționară a tovarășului
Nicoiae Ceaușescu consacrată partidului și poporului, triumfului socia
lismului și comunismului in România".
La sesiune, organizată de Comitetul Central al Partidului Comunist
Român, au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului,
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, reprezentanți ai vieții noastre științifice și cul
turale, oomeni ai muncii din întreprinderile bucureștene.
națională, pentru independența și
Luînd cuvîntul în deschiderea lu
suveranitatea patriei, pentru fău
crărilor, tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, rirea societății socialiste și comunis
te in România" este titlul comunică
secretar al C.C. al P.C.R., a ară
rii prezentate de tovarășul Constantin
tat că sesiunea științifică are loc in
al Comitetului
tr-o perioadă cu profunde semnifi Olteanu, membru
Politic Executiv, secretar al C.C. al
cații politice, cînd partidul nostru,
P.C.R.,
in
care
se
spune
:
întregul popor român trăiesc mo
Luminoasa pagină înscrisă
în
mente de inaltă vibrație patriotică,
istoria României la 1 Mai 1939 —
generate de excepționalele cuvîntări
ale secretarului general al partidu marea demonstrație patriotică, an
lui la istorica Plenară a Comitetu tifascistă și antirăzboinică —. în
căreia
lui Central din 12—14 aprilie. Se organizarea și desfășurarea
o contribuție determinantă au avut
siunea Marii Adunări Naționale și
Plenara Consiliului Național al tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
Frontului Democrației și Unității rășa Elena Ceaușescu, a pus cu
Socialiste, care au dezbătut proble putere în evidență uriașele resurse
revoluționare ale clasei muncitoare,
me de o deosebită însemnătate pen
tru prezentul și viitorul patriei ale poporului
nostru, capacitatea
Comunist Român de a
noastre și care au determinat un Partidului
nou și puternic avînt revoluționar, conduce lupta pentru dreptate so
o atmosferă de profundă emulație
cială și libertate națională, pentru
creatoare. Asemenea grandioaselor independenta, suveranitatea și inte
adunări populare desfășurate in urmă gritatea teritorială a patriei.
Aniversarea acestui istoric eveni
cu cîteva zile in toate județele, din
ment ne oferă un nou și fericit
inițiativa organizațiilor de partid, de
stat, de masă și obștești, organis
prilej pentru a aduce un călduros
melor democrației muncitorești re
și respectuos omagiu celor care
voluționare — la care au participat
acum o jumătate de secol au avut
aproape 3 milioane de oameni ai rolul decisiv în organizarea și des
muncii — sesiunea științifică oon- fășurarea lui. iar astăzi conduc po
stituie un emoționant prilej de eporul român cu clarviziune pe
vocare a mărețelor transformări re luminoasele
culmi
ale
socialis
mului și comunismului — tovarășul
voluționare, înregistrate îndeosebi
de la istoricul Congres al IX-lea, sub Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
conducerea gloriosului nostru partid Ceaușescu.
comunist, de omagiere a activității
în continuare, subliniindu-se că
revoluționare desfășurate din cea
evenimentul cel mai important din
mai fragedă tinerețe de cel care cu epoca modernă a României l-a re
nemărginit patriotism a militat îm prezentat afirmarea pe arena isto
potriva exploatării și asupririi, pen
riei a clasei muncitoare, forța cea
tru eliberare națională și socială, mai înaintată a societății, se arată :
pentru asigurarea independenței și Gradul de conștiință, organizare și
suveranității României, secretarul combativitate al clasei muncitoare a
general
al partidului, președin
cunoscut o creștere remarcabilă o
tele Republicii, t o v ară ș u 1 dată cu făurirea Partidului Comu
Nicolae Ceaușescu.
nist Român, în 1921, primul partid po
între acțiunile revoluționare cu
litic la scară națională în urma reali
profundă rezonanță, desfășurate în
zării Marii Uniri din 1918. Așa cum
perioada in care cercurile cele mai
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu,
odioase, în frunte cu forțele fascis
Partidul Comunist Român, de la
te, pregăteau cel de-al doilea răz
crearea sa. a militat ferm pentru
boi mondial — a subliniat vorbito
realizarea unității de acțiune a tu
rul — se înscrie cu litere de aur
turor oamenilor muncii, pentru afir
grandioasa demonstrație patriotică,
marea
rolului
hotărîtor al clasei
antifascistă și antirăzboinică de la muncitoare in apărarea intereselor
1 Mai 1939, în organizarea căreia
supreme ale poporului român.
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
Este evocată apoi pe larg lupta
rășa Elena Ceaușescu
au avut o
clasei muncitoare, sub conducerea
contribuție determinantă, hotărit'oa- partidului,
pentru înlăturarea ex
re. constituind prima mișcare pu
ploatării. împotriva fascismului și
ternică din Europa care a chemat războiului hitlerist, pentru libertate
nu numai poporul român și clasa
și democrație, pentru apărarea in
muncitoare din
România, dar și
dependenței. suveranității si integri
clasa muncitoare, toate forțele de
tății României p°ntru
înfăptuirea
mocratice. progresiste de pe între
revoluției de la 23 August 1944. care
gul continent, la lupta împotriva
a deschis o nouă eră în istoria tării,
fascismului și războiului, pentru a- pentru transformarea revoluționară
părarea independentei tuturor state a societății.
lor. Demonstrația de la 1 Mai 1939
Clasa muncitoare si-a îndeplinit
s-a desfășurat avînd ca stindard
această misiune de înaltă răspun
unitatea de monolit a clasei munci
dere fată de poporul român deoa
toare și a evidențiat cu putere
rece și-a făurit si întărit continuu
hotărîrea sa eroică de a se opune
unitatea sa de acțiune, a creat, acum
fascismului și politicii de război, de 45 de ani. Frontul Unic Muncito
a apăra interesele supreme ale
resc. în jurul căruia s-a realizat
României.
cea mai largă coaliție de forte po
Sesiunea științifică de astăzi se
litice.
înscrie in suita amplelor manifes
în comunicare se subliniază în
tări prin care clasa muncitoare, ță
continuare : Printre marile deschi
rănimea. intelectualitatea omagiază
deri înnoitoare produse de Con
cei peste 55 de
ani de eroică și
gresul al IX-lea al partidului, eveni
neîntreruptă activitate revoluționară ment de însemnătate epocală, se
și aproape 25 de ani de cind. prin
află și regindirea de către tovarășul
voința fierbinte și unanimă a parti
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
dului. a întregii noastre națiuni,
neral al partidului, pe temeiul con
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost secvent al principiilor socialismului
investit in supremele funcții de științific, a statutului clasei munci
partid și de stat, conducînd cu clar
toare in procesul revoluției și con
viziune poporul român pe drumul strucției socialiste.
făuririi societății socialiste multila
Experiența
istorică
a
Româ
teral dezvoltate și al înaintării spre
niei,
a
subliniat
tovarășul
comunism.
Nicolae Ceaușescu. demonstrează pe
Astăzi, cind rememorăm glorioase
deplin că realizarea conducerii so
le izbînzi obținute in anii care
cietății de către clasa muncitoare
este obiectiv necesară nu numai in
au trecut de la Congresul al
etapele inițiale ale luptei pentru
IX-lea, sub conducerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, trăim sentimente ‘eliberarea socială, ci pentru întregul
proces de făurire a societății socia
de nețărmurită bucurie patriotică,
liste și comuniste. O dată cu crespentru faptul că patria noastră so
cialistă a înscris în bilanțul marilor derea în amploare si intensitate a
acestui proces, creste in mod co
sale împliniri incă o excepțională
realizare — lichidarea datoriei ex respunzător si misiunea clasei mun
citoare. care este chemată să răs
terne. ceea ce asigură deplina inde
pundă cerințelor istorice tot mai
pendență economică și politică a
complexe ale dezvoltării economicoRomâniei.
sociale.
Relevarea acestei legități,
înfăptuirea acestui obiectiv
de
concomitent cu solutionarea creatoa
uriașă importanță națională și inter
națională ilustrează, cu puterea de re a problemelor pe care le im
plică exercitarea la un nivel supe
netăgăduit a faptelor, realismul con
rior a rolului și răspunderilor cla
ceptelor și orientărilor secretarului
sei
muncitoare în edificarea noii so
general al partidului, care a funda
cietăți constituie o contribuție de
mentat, cu inalt spirit științific, stra
excepțională însemnătate a tovară
tegia dezvoltării economico-sociale a
șului Nicolae Ceaușescu la îmbogă
patriei, întemeiată pe aplicarea crea
țirea teoriei socialismului științific si
toare a legităților socialismului ști
a practicii revoluționare, naționale
ințific la condițiile concrete ale țării
și universale.
noastre.
în concepția novatoare a secreta
Este și acesta un minunat prilej
de a sublinia că chezășia trainică a rului general al partidului nostru,
exercitarea de către clasa muncitoa
făuririi societății socialiste multila
re a misiunii sale istorice de prin
teral dezvoltate și înaintării neabă
cipală
clasă socială, care contribuie
tute a României spre comunism o
hotărîtor la dezvoltarea tării, este
constituie faptul că in fruntea des
generată de întărirea continuă a ro
tinelor patriei se află conducăto
lului conducător al partidului comu
rul încercat si clarvăzător, tovarășul
nist. rol care creste o dată cu afir
Nicolae Ceaușescu.
marea tot mai puternică a acestei
Iată de -ce, și în cadrul acestei
clase in toate sectoarele vieții eco
sesiuni științifice. împreună cu în
nomice si de stat.
treaga națiune, aducem un vibrant
în încheierea comunicării se spu
omagiu marelui Erou intre
eroii ne : Cei 50 de ani care au trecut de
neamului, inflăcărat patriot revolu la marea demonstrație patriotică,
ționar, eminent ginditor și om poli
antifascistă și antirăzboinică de la
tic, a cărui viață și activitate se con
1 Mai 1939 au pus cu putere in evi
topesc cu înfăptuirea idealurilor su dență marile potențe revoluționare
preme ale clasei muncitoare, ale po ale clasei muncitoare, ale poporului
porului român, de dreptate socială, nostru, capacitatea Partidului Comu
unitate, independență, libertate
și nist Român de a soluționa în mod
progres, triumfului cauzei socialis creator și eficient problemele noi și
mului și comunismului, colaborării
complexe ridicate de fiecare etapă
și păcii în lume, secretarul general a procesului revoluționar.
Dovada
al partidului, președintele Republicii, cea mai elocventă o constituie uria
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
șele realizări obținute de poporul
„Concepția
secretarului
gene
român, sub conducerea partidului,
ral al
partidului,
tovarășul pe drumul luminos al socialismului
Nicolae Ceaușescu, privind lupta po
și comunismului, cu deosebire după
porului român, a clasei muncitoare
istoricul Congres al IX-lea. in epoca
pentru dreptate socială și libertate
pe care cu înaltă mindrie patriotică

o numim, după numele ctito
rului
său
de
geniu,
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
în comunicarea „Eroica acti
vitate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrată parti
dului și poporului, triumfului socia
lismului și comunismului in patria
noastră", prezentată de tovarășul
Ghcorghe Rădulescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, se spune : Sărbăto
rind, astăzi, evenimentele de acum
cinci decenii, poporul român oma
giază cu mindrie și recunoștință pe
cel ce-1 reprezintă în esența ființei
sale naționale, pe cel ce-i întruchi
pează devenirea spre mai bine și
mai înalt. Cine nu știe astăzi, la noi
și peste tot in lume, că cele mai
nobile năzuințe ale poporului român
le întruchipează exemplar, de peste
cinci decenii și jumătate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste
România ? Și consider că
este nu numai normal și firesc, dar
și o îndatorire de conștiință ca. în
aceste momente, să evocăm, cu dra
goste și recunoștință, activitatea re
voluționarului
neînfricat care, din
cea mai fragedă tinerețe — contopindu-se cu voința și lupta Parti
dului Comunist. înfruntînd cu eroism
și curaj prigoana, temnița. lagărele,
a participat, alături de alti militanti
ai partidului, la cele mai importante
evenimente ale
istoriei societății
românești contemporane. Tovarășului
Nicolae Ceaușescu îi datorăm deve
nirea noastră pină astăzi si. tot lui,
îi datorăm și înălțătoarele perspec
tive spre care năzuim.
Ca martor activ al acestor eveni
mente. consider de datoria mea să
subliniez, și cu această ocazie, că
rolul hotărîtor în inițierea, organi
zarea și conducerea marilor mani
festări ale voinței
antifasciste și
antirăzboinice a poporului român a
revenit
încercatului
revoluționar
Nicolae Ceaușescu. a cărui persona
litate remarcabilă se prefigura pu
ternic in mințile noastre, ale tutu
ror celor ce participau la aceste
acțiuni. în focul acestor manifestări
de o răscolitoare semnificație pa
triotică s-au evidențiat calitățile —
de multă vreme cunoscute si una
nim stimate în cercurile tineretului
muncitoresc — de strălucită mili
tantă revoluționară ale tovarășei
Elena Ceaușescu.
Marea demonstrație populară de
la 1 Mai 1939, în organizarea și
desfășurarea căreia rolul hotăritor
a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu.
lîmpreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, a reprezentat prima ma
nifestare de asemenea amploare din
Europa după ocuparea Cehoslovaciei
de către Germania hitleristă.
Este unanim recunoscută și apre
ciată de poporul nostru, de întregul
partid. contribuția deosebită
de
inestimabilă valoare, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu
la înfăptuirea
revoluției
democratice.
cucerirea
și consolidarea puterii clasei mun
citoare. la elaborarea și realizarea
cu succes a edificării bazei _ econo
mice a socialismului în România.
Alegerea, in fruntea partidului, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ia
cel de-al IX-lea Congres din iulie
1965, a fost dovada incontestabilă a
prețuirii și stimei națiunii noastre
socialiste, ale întregii țări, față de
cel mai de seamă fiu al său. Aceas
tă unanimă opțiune, urmată de ale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
ca primul președinte al României,
a fost, de fapt, expresia cea mai
elocventă a acordului unanim al în
tregului partid și popor.
După Congresul al IX-lea al par
tidului, în țara noastră, sub condu
cerea partidului, din inițiativa și cu
contribuția hotăritoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
s-a desfășurat
un larg proces de înnoire, de per
fecționare și modernizare a orga
nizării. conducerii și planificării eco
nomico-sociale. de dezvoltare a dej
mocrației socialiste.
de natură să
pună tot mai puternic in valoare re
sursele materiale, tehnice și umane
de care dispune societatea noastră
socialistă, să deschidă cimp larg de
manifestare uriașelor valențe crea
toare ale poporului român.
Să poposim cu gindul o clipă la
tot acest mare efort renovator, ini
țiat și condus de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Avem,
cred,
dreptul să spunem că țara noastră
are meritul de a fi inițiat, in com
parație cu alte țări socialiste, pro
cesul renovării. Și, de aceea, din
acest punct de vedere. România are
chiar-la activul ei o experiență cîștigată și consolidată în domenii in
care in alte țâri se caută
incă
soluții.
Secretarul
general
al
partidului
nostru,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a subliniat cu
dreptate, mereu, că socialismul are
diferite înfățișări,
după condițiile
specifice ale fiecărei țări,
că nu
există și nu trebuie să existe un
model unic al construcției socialiste.
în comunicare sînt prezentate con
cepția economică revoluționară a
secretarului general al partidului
privind
construirea noii societăți,
dimensiunea ei politologică, indi
solubil
armonizată și aflată în
relații de interdependență in acel
strălucit ansamblu coerent pe care
îl numim gindirea teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.
Evocînd astăzi marile evenimente
petrecute în urmă cu cinci decenii
— se arată în încheierea comunicării
— noi omagiem cu infinită sti
mă și recunoștință eroica activi
tate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrată parti
dului și poporului, triumfului socia
lismului și comunismului în patria
noastră. îi exprimăm, totodată, emo
ționați, cu acest prilej, convingerea
nestrămutată că ne va conduce me
reu, cu înțelepciunea sa de excepțio
nal revoluționar, pe drumul împlini
rilor năzuite de întregul popor ro
mân.
în comunicarea intilulată „Contri
buția determinantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena
Ceaușescu în organizarea și desfășu
rarea marii demonstrații patriotice,
antifasciste și antirăzboinice de la

1 Mai 1939, prima mișcare puternică
din Europa din acei ani,
care a
chemat clasa muncitoare
la lupta
împotriva fascismului și războiului,
pentru independența tuturor state
lor", tovarășul Manea Mănescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, a spus :
România a fost intre primele țări
care, în anul 1890, au sărbătorit pen
tru intiia oară ziua de 1 Mai. Pe
steagul socialiștilor români, in con
dițiile înființării, în 1893, a primului
partid al clasei muncitoare, 1 Mai
s-a înscris ca zi de luptă pentru
dreptate socială, pentru desăvîrșirea
unității naționale.
Făurit la început de mai, 1921,
Partidul Comunist Român s-a afir
mat pe arena vieții politice a pa
triei reîntregite, in hotarele străbune.
Acum 60 de ani. în noile condiții
interne și internaționale. în viața
politică a țării, în viitoarea frămîntărilor sociale ale vremii, ș-a avîntat
cu
elan
revoluționar
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a cărui persona
litate îl prefigura. în istoria patriei,
pe ctitorul de epocă nouă, fondatorul
României socialiste moderne.
în continuare, vorbitorul a arătat :
Desfășurarea marii demonstrații de
masă, de la 1 ,Mai 1939, a constituit
o replică puternică dată agresivității
hitlerismului și agenturilor sale di-n
interiorul țării noastre. Forța acestei
acțiuni patriotice, organizate și con
duse de Partidul Comunist Român,
se baza pe sistemul larg de alianțe
politice, pe platforma unității reali
zate între comuniști, socialiști și social-democrați, în cadrul frontului
unic muncitoresc. înfăptuit la nivelul
organizațiilor de bază, pe mobiliza
rea tuturor forțelor democratice ale
poporului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
au militat cu fermitate pentru a
imprima sărbătorii muncii, din anul
1939, caracterul unei viguroase ma
nifestări a maselor populare, pentru
dreptate socială, pentru independen
tă și suveranitate națională.
Situația europeană s-a agravat și
mai mult în anii celui de-al doilea
război mondial. Partidul Comunist
Român și-a dovedit forța de a învin
ge greutățile, de a acționa în deplină
concordanță cu interesele vitale ale
întregii
națiuni.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a cărui autorita
te în mișcarea revoluționară creștea
continuu, a avut un rol important
în întărirea unității
partidului, în
clarificarea strategiei sale, in strîngerea legăturilor cu clasa muncitoa
re. in alianță cu țărănimea și inte
lectualitatea, cu poporul,
în acele momente cardinale ale
istoriei României a fost creat Fron
tul Patriotic Antihitlerist. în 1943, iar
acum 45 de ani. la 1 Mai 1944. s-a
împlinit țelul mult dorit al făuririi
Frontului Unic Muncitoresc, cu un
rol hotărîtor în unirea tuturor for
țelor poporului român în înfăptuirea
actului istoric de la 23 August 1944,
deschizător de eră nouă, de' mari
prefaceri revoluționare.
Congresul al IX-lea a determinat
revolutionarea întregii noastre socie
tăți socialiste. Dialectician cu profun
de și multiple valențe de cunoaștere
și interpretare a legilor naturii și so
cietății. tovarășul Nicolae Ceaușescu
are marele merit de a fi conceput,
teoretic și practic, construcția origi- '
nală a noii brînduiri socialiste și co
muniste în condițiile realităților na
ționale. ale vieții complexe interna
ționale.
Baza sigură și trainică a acestei
originale concepții politice și științi
fice o constituie întărirea și dezvol
tarea proprietății socialiste, a planu
lui național
unic, a mecanismului
economic și social. în condițiile ratei
înalte a acumulării, legități obiective
ale progresului economic și social.
La Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român. Ia
Marea Adunare Națională și la
Plenara
Consiliului
Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a anunțat lichidarea in întregime,
la sfirșitul lunii martie, a datoriei
externe — istorică realizare a țârii
noastre.
Această strălucită victorie, prin
care România și-a asigurat deplina
independență, economică și politică,
reprezintă o dovadă edificatoare a
vitalității economiei românești, a
întregii noastre societăți socialiste,
a valorificării depline, sub condu
cerea invincibilului nostru partid
comunist, a. forței creatoare a cla
sei muncitoare, țărănimii.
intelec
tualității. a poporului, stăpîn al pro
priilor destine, unicul răspunzător
de prezentul și viitorul patriei.
în procesul constructiv al dezvol
tării economico-sociale a țării, de
mari dimensiuni, efortul propriu al
poporului nostru se va conjuga și
în viitor cu o largă cooperare eco
nomică internațională.
România se afirmă pe arena in
ternațională ca un participant activ,
dinamic la lupta pentru o lume fără
arme și fără războaie. în frunte cu
marele său președinte, proeminen
tă personalitate a secolului nostru.
Erou al Patriei române și al Păcii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în încheiere, vorbitorul a spus :
La glorioasa aniversare a demon
strației de la 1 Mai 1939. întreaga
noastră națiune, prin realizările sale
in construcția socialistă; prin hotă
rîrea neabătută de a îndeplini
exemplar cutezătoarele programe
pentru viitorul comunist, aduce un
vibrant omagiu iluștrilor conducători
ai partidului, ai poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu.
în comunicarea „Sărbătorirea zilei
de 1 Mai în România — simbol al
luptei clasei muncitoare împotriva
exploatării și asupririi, pentru drep
turi politice și democratice, pentru
unitate statală și independență, pen
tru solidaritate internațională, pro
gres și pace", prezentată de tovarășul
Andrei Neagu, președintele Comite
tului foștilor luptători și veteranilor
de război împotriva fascismului, se
arată ; Obiectivele politice și lozin
cile sub semnul cărora s-a desfășu
rat la noi, an de an. sărbătorirea
zilei de'l Mai au relevat, așa cum

sublinia secretarul general al parti
dului, rolul istoric al clasei munci
toare în unirea forțelor înaintate ale
societății în lupta pentru libertate,
democrație, independentă și suvera
nitate națională, pentru progresul
economico-social al patriei.
Din primii ani in care ziua de 1
Mai a fost adoptată de muncitorii
de pretutindeni ca zi de exprima
re a solidarității militante, proleta
riatul român, partidul său
politic
creat în 1893 au folosit demonstra
țiile și întrunirile publice și in scopul
exprimării poziției față de situația
provinciilor istorice românești, afla
te încă sub dominație străină, au mi
litat cu fermitate pentru încheierea
procesului legic de reîntregire sta
tală.
Reflectind noile cerințe istorice
determinate de prefacerile din viața
social-politică și economică a statu
lui român întregit, manifestațiile or
ganizate de I Mai au dobindit, an de
an. noi forme și dimensiuni;
ele
atestau sporirea combativității re
voluționare a clasei muncitoare, vo
ința sa de a acționa ferm pentru
împlinirea ideii de libertate socială.
Marea
demonstrație patriotică,
antifascistă și antirăzboinică de la 1
Mai 1939, în pregătirea, organizarea
și desfășurarea căreia o contribuție
determinantă au avut tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, s-a detașat ca cea dinții
luare de poziție fermă, revoluționa
ră. a unui popor din Europa împo
triva cursului spre război înregistrat
imediat după odiosul act al ocupării
Austriei și Cehoslovaciei, acțiune
care a avut un larg ecou interna
țional.
în comunicarea intitulată „Unita
tea de acțiune politico-organizatorică a clasei muncitoare, a întregului
popor in jurul partidului, in pro
cesul luptei revoluționare, al revolu
ției și construcției socialiste, re
flectată
in
opera
tovarășului
Nicolae Ceaușescu", prezentată de
tovarășul Miu Dobrescu,
membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România, se spune :
în monumentala operă social-poli
tică a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
intr-un loc de prim-plan se situează
problematica făuririi, și (jezvplțâr.ii
unității poporului, ă organizațiilor
politice ale clasei muncitoare, a tu
turor forțelor democratice și pro
gresiste ca factor primordial al exis
tenței multimilenare, al evoluției
sale pină la realitățile României so
cialiste de astăzi. Opera de inaltă
rigoare științifică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind istoria
națională pune în adevărata lor lu
mină și semnificație toate marile
momente ale drumului de luptă al
poporului român pentru păstrarea
ființei naționale, împotriva domina
ției străine, pentru eliberarea socia
lă și națională, drum în care unirea
și unitatea forțelor progresiste na
ționale au reprezentat factorul de
terminant al victoriilor dobindite.
Expresii noi. superioare, a dobindit
unirea de cuget și simțiri a poporului
român, o dată cu apariția pe scena
istoriei tării a clasei muncitoare,
care a înțeles necesitatea de a ac
ționa unită. în înfăptuirea misiunii
sale istorice. Ace«t deziderat a fost
împlinit prin făurirea Partidului
Comunist Român in 1921,
rezultat
al luptei revoluționare a muncito
rimii române, al creșterii rolului ei
in viata politică a țării.
în continuare.
comunicarea evi
dențiază glorioasele pagini de luptă
ale clasei noastre muncitoare, sub
conducerea
Partidului
Comunist
Român, din anii premergători celui
de-al doilea război mondial. în care
se înscrie ca un moment de impor
tanță istorică marea
demonstrație
de Ia 1 Mai 1939. desfășurată sub
semnul
unității, al Frontului unic
dintre
comuniști și socialiști, și
omagiază pe cei care atunci s-au
aflat in fruntea organizării și des
fășurării acestei puternice afirmări
a luptei pentru cauza libertății și
democrației, a independenței și in
tegrității
României — tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu. care astăzi
ne sint
mindria țării, ilustre
personalități
ale lumii contemporane. Este re
levată, totodată, intensa activitate
desfășurată de Partidul
Comunist
Român
in perioada ce a urmat
răsturnării dictaturii militaro-fasciste, pentru realizarea unității cla
sei
muncitoare, a organizațiilor el
profesionale, subliniindu-se că acest
proces a fost marcat in mod hotărî
tor de făurirea
partidului unic al
clasei muncitoare. în februarie 1948.
măreață victorie politică a maselor
muncitoare din tara noastră.
Acestui demers
hotăritor pentru
destinul
comunist al patriei și al
poporului român — se arată apoi
in comunicare — i-a deschis cale
largă istoricul Congres al IX-lea
al partidului. Conceptul „Construim
socialismul cu poporul, pentru po
por", datorat genialului nostru con
ducător, și-a dovedit uriașa forță
propulsoare a energiilor
creatoare
ale întregii națiuni, a dinamizat în
tregul proces de edificare socialistă
a patriei, a dat noi străluciri
acestei epopei naționale, pe care
cu cel mai deplin temei, cu
vibrantă și aleasă cinstire, po
porul nostru o denumește „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Exprimăm recunoștința profundă a
milioanelor de membri ai sindicate
lor. marelui bărbat din fruntea
partidului și a tării și îi aducem
omagiul fierbinte al clasei noastre
muncitoare pentru tot ceea ce a făcut
și face cu neasemuită dragoste și de
votament pentru progresul ei și fe
ricirea poporului român, a spus
vorbitorul.
Comunicarea „Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român, mo
ment de însemnătate istorică in via
ta partidului și poporului nostru.
„Epoca Nicolae Ceaușescu", epocă
de grandioase împliniri socialiste și
luminoase perspective", a fost pre
zentată de tovarășul Gheorghe Oprea,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim vice-

prim-ministru al guvernului. Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, se arată în continuare,
își binemerită numele de Congresul
marilor innoiri revoluționare, pen
tru că, prin profundele schimbări de
viziune pe care le-a promovat in
conceptul despre socialism, în opo
ziție tranșantă cu ideile preconcepu
te, cu principii simpliste și tabuuri
ideologice,
a deschis o etapă de
creație materială și spirituală deo
sebit de dinamică, inaugurind epoca
unor vaste perfecționări, care au cu
prins toate sferele vieții economicosociale.
Sub
înriurirea
gindirii
curajoase,
novatoare,
profund
științifice a tovarășului
Nicolae Ceaușescu au fost abordate,
într-un spirit nou, profund creator,
problemele fundamentale ale edifi
cării orinduirii socialiste.
Anii care au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului au ilus
trat, prin impresionante mărturii, că
tovarășul Nicolae Ceaușescu a redat
națiunii române, în acest scurt răs
timp, vigoarea
și
intensa trăire
creatoare, patosul revoluționar, pa
triotic, sentimentul demnității națio
nale, cutezanța și încrederea în vii
torul strălucit socialist și comunist
al patriei, i-a deschis orizonturi noi
de afirmare pe planul vieții inter
naționale. Cu deplin temei, națiunea
română a așezat împlinirile acestui
timp eroic sub numele ilustrului mi
litant comunist și inflăcărat patriot,
al eruditului ginditor umanist care
este tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Tot ce s-a înfăptuit în acești ani
de muncă eroică, toate mărețele cti
torii, ce vor dăinui peste secole,
noua calitate a muncii și a vieții, for
marea ^conștiinței de oameni liberi
și stăpîni pe destinele lor, într-o
tară independentă și suverană, toate
se leagă de geniala gîndire și
neobosita
activitate ale
condu
cătorului României — tovarășul
Nicolae Ceaușescu, strălucitul mi
litant revoluționar și patriot înflă
cărat, personalitate prestigioasă a
vieții internaționale, care și-a dedidicat întreaga viață slujirii interese
lor supreme ale națiunii române,
cauzei socialismului, a progresului și
bunăstării patriei, întăririi păcii și
colaborării in lume.
în
continuare. în comunicare
se spune : Practic nu există dome
niu al vieții politice, economice și
sociale în care suflul regenerator al
Congresului al IX-lea să nu fi dat
roade. Preocuparea pentru crearea
unei baze tehnico-materiale moder
ne s-a împletit strins cu efortul de
a perfecționa produsul cel mai inalt
al națiunii — omul.
In procesul înfăptuirii neabătute a
obiectivelor edificării noii societăți,
Partidul Comunist Român s-a afir
mat cu vigoare după Congresul al
IX-lea ca factor dinamizator al ma
rilor prefaceri revoluționare, ca cen
tru vital al societății noastre.
înaintînd pe luminosul drum des
chis de Congresul al IX-lea, poporul
român își făurește cu încredere vii
torul, avind conștiința mărețelor obiective care-i stau in față, obiec
tive care polarizează toate forțele
creatoare ale națiunii într-un vast
proces de perfecționare, de moderni
zare, de ridicare a muncii și vieții
la noi cote calitative.
în comunicarea intitulată „Afir
marea tot mai puternică a științei,
invățămintului și culturii in anii de
glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu",
ca factori ai progresului și civiliza
ției socialiste", tovarășul Ion Ursu,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-vicepreședintele
Comitetului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, a subliniat : La implinirea a 50
de ani de la marea demonstrație
patriotică, antifascistă și antirăzboi
nică de la 1 Mai 1939, in organi
zarea și desfășurarea căreia o con
tribuție de însemnătate decisivă âu
avut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu, toți cei
ce muncim pe tărîmul științei. învătămîntului și culturii, într-un gind
și o simțire cu intreaga națiune,
aducem un fierbinte omagiu condu
cătorului iubit al partidului și statu
lui nostru, revoluționar incercat și
patriot inflăcărat, ctitor de geniu al
celei mai rodnice epoci din istoria
multimilenară a patriei, personalita
te proeminentă a mișcării muncito
rești și a vieții politice internaționale,
pentru modul strălucit in care a
elaborat și transpus in viață strate
gia victorioasă a întregii opere de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a
scumpei noastre patrii spre comu
nism.
In continuare, vorbitorul a spus :
tn anii ce au urmat Congresului al
IX-lea al partidului, geniul organi
zatoric al iubitului nostru conducă
tor a dat țârii o politică a dezvol
tării științei, invățămintului și cul
turii pe măsura imperativelor epo
cii, a mobilizatoarei sale viziuni.
Un moment deosebit a fost marcat de crearea Consiliului National
al Științei și Invățămintului. organ
de partid și de stat cu funcțiuni
importante in cadrul sistemului de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare. condus cu aleasă compe
tență de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent savant, militant revoluționar
de seamă al partidului, cel mai
prestigios reprezentant al științei
românești
contemporane. Sub în
drumarea de inaltă competentă a
tovarășei Elena Ceaușescu. cercetarea a pus in țața noastră bazele
industriilor chimice, moderne ale
polimerilor și elastomerilor, ale
altor produse de sinteză ce valori
fică in mod superior resursele na
turale.
Invățămîntul a cunoscut, de ase
menea, prefaceri revoluționare. Sub
conducerea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
programele de studiu s-au adaptat
permanent la noile cuceriri ale cu
noașterii științifice.
Sub influența hotăritoare și cu
contribuția directă a conducătorului
partidului și stațului. întreaga inte
lectualitate a României socialiste a
fost înălțată. în anii glorioasei epoci
inaugurate de Congresul al IX-lea,

Ia cele mal inalte demnități și răs
punderi sociale.
împărtășind pe deplin convingerea
secretarului general al partidului cu
privire la rolul important ce revine
cercetării
științifice.
exprimăm
tovarășului Nicolae Ceaușescu pro
fundă stimă și recunoștință pen
tru încrederea sa nemărginită in
forța și capacitatea științei ro
mânești. Sub conducerea tovarășei
Elena Ceaușescu, eminent Îndru
mător al activității ce se des
fășoară pe tărîmul științei, învățămîntului și culturii, ne an
gajăm să ne prezentăm la Congresul
al XIV-lea al partidului cu realiza
rea exemplară a prevederilor planu
lui pe acest an. cu un program clar
de perspectivă al stiintei. învătămintului și culturii, pentru cincinalul
viitor și pină în anul 2000.
Dorim, din adîncul inimilor, condu
cătorului nostru iubit, ctitor de tară,
de civilizație, de istorie, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
Ceaușescu. multă sănătate, neobo
sită putere de muncă, noi și stră
lucite succese în împlinirea năzuin
țelor de bunăstare, progres si pace
ale poporului nostru muncitor.
Comunicarea intitulată „Concepția
Partidului Comunist Român, a secre
tarului
său
general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
cu
privire
Ia unitatea de acțiune a clasei mun
citoare, colaborarea și solidaritatea
tuturor forțelor revoluționare, pro
gresiste. inaintate in lupta pentru
independentă națională, progres so
cial. dezarmare, pace și cooperare
internațională", a fost prezentată de
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R. Este
evocat gloriosul drum de luptă al
clasei muncitoare din România ce a
înscris între momentele sale de im
punătoare semnificație marile de
monstrații
antifasciste
si
anti
războinice de la 1 Mai 1939 din
Capitală si din numeroase alte centre
ale tării, desfășurate sub semnul uni
tății de acțiune a comuniștilor, socia
liștilor. forțelor progresiste si patrio
tice. subliniindu-se că evenimentele
de mare rezonanță de atunci au con
firmat cu strălucire
proeminente
le calități de organizator, om
politic și tribun ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. locul de frunte
ce i-a revenit, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, între militanții co
muniști aflați în primele rînduri ale
aprigelor încleștări sociale și politice.
Experiența țării noastre arată că
fiecare popor trebuie să realizeze
unirea eforturilor tuturor categoriilor
sociale pentru consolidarea indepen
denței naționale și promovarea pro
gresului său economico-social, pentru
afirmarea liberă și demnă în con
certul națiunilor lumii.
Menționindu-se că partidul nostru,
secretarul său general relevă pe de
plin îndreptățit că dezvoltarea socie
tății contemporane are loc in con
textul unor ascuțite contradicții, al
intensificării tendințelor spre o nouă
reîmpărțire a lumii in sfere de in
fluentă, în comunicare se subliniază
că înfăptuirea dezarmării, lichidarea
subdezvoltării și soluționarea pro
blemelor sociale și politice cu finali
tatea realizării de condiții cît mai
bune de muncă și viață pentru toți
oamenii, impun întărirea unității
clasei muncitoare din fiecare țară,
dezvoltarea alianței și colaborării cu
țărănimea, cu celelalte categorii so
ciale. creșterea solidarității interna
ționale.
Pentru realizarea
dezideratului
suprem — înfăptuirea dezarmării și
păcii pe planeta noastră, sint nece
sare eforturi maxime din partea tu
turor forțelor politice, a statelor Și
popoarelor de pretutindeni, astfel
încit procesul de reducere a înarmă
rilor, început timid, să nu fie între
rupt ori conceput exclusiv sub for
ma tratativelor între marile puteri,
ci să se desfășoare continuu și în
mod accelerat. Partidul și statul
nostru, personal tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au arătat în mod
constant că pentru lichidarea vechii
politici, pentru reglementarea justă
a diferendelor dmtre state este
necesar
să
se
acționeze
în
tr-un spirit de înaltă răspundere,
recurgîndu-se la discuții și tratative
directe între părțile interesate, care
să aibă la bază respectarea dreptu
lui la autodeterminare al fiecărei
națiuni, respectul libertății și inde
pendenței fiecărui popor.
Relevînd că partidul și statul nos
tru au abordat cerința lichidării de
calajelor economico-sociale și a pro
movării unei noi ordini economice
în lume prin prisma faptului că aceasta constituie o continuare ne
mijlocită a luptei împotriva impe
rialismului și colonialismului, comu
nicarea subliniază că apare, cu atit
mai răsunătoare în acest context,
capacitatea
României
de a-și fi
achitat recent întreaga datorie ex
ternă — condiție de prim ordin pen
tru consolidarea independenței sale
politice și economice.
Gindirea și acțiunea României, ale
președintelui său, consacrate solu
ționării tuturor acestor probleme, în
colaborare cu toate celelalte state,
dau expresie preocupării neabătute
de a promova măsuri concertate
pentru o schimbare a situației mon
diale grave și complexe, pentru o
organizare mai bună a raporturilor
internaționale, astfel ca la sfirșitul
acestui mileniu
omenirii să-i fie
oferită perspectiva nouă, reală de
a se dezvolta in înțelegere și pace,
în încheierea lucrărilor sesiunii,
participanții
au
adresat
tova
rășului
Nicolae
Ceaușescu,
se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, o telegramă —
caldă
și elocventă
expresie a
înaltei aprecieri date îndelungatei
lupte revoluționare, rolului decisiv
pe care îl îndeplinește în con
ducerea partidului și statului cel ce
întruchipează în mod desăvîrșit vo
cația poporului român de constructor
al socialismului și de apărător al
păcii.
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tului nostru, la dezvoltarea ști
inței, invățămîntului și culturii.
Putem afirma fără teama de
a greși că, asemenea întregu
lui nostru popor, și noi, oame
nii muncii din județul BistrițaNăsăud, am dat cea mai eloc
ventă replică celor ce-și expri
mau
îndoieli privitoare la
vocația pentru industrie a po
porului român.
întregul colectiv de oameni
ai muncii din cadrul întreprin
derii de Utilaj Tehnologic Bis
trița va acționa cu și mai multă
abnegație pentru îndeplinirea
exemplară a prețioaselor indi
cații și orientări formulate de
stimatul și iubitul nostru con
ducător, realizind integral sar
cinile pe acest an și pe întregul
cincinal.

Cuvîntul tovarășului

Victor Grapini
Particip la această adunare
populară din partea colectivu
lui de mineri ai Rodnei, care
scot la lumina zilei bogățiile adincurilor, aducind și pe aceas
tă cale prinosul recunoștinței
noastre, împreună cu un vi
brant omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru în
treaga și strălucita activitate
pusă in slujba intereselor fun
damentale ale poporului român,
păcii și socialismului.
Anunțarea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a faptului
că țara noastră și-a lichidat da
toria externă ne-a umplut ini
mile de bucurie, ne-a întărit
încă o dată credința în forța și
tăria de care dispune poporul
român, sub înțeleaptă condu
cere a marelui conducător al
națiunii noastre, Eroul intre
eroii neamului românesc, ctito
rul României socialiste mo
derne.
Cu aceleași sentimente de
respect și înaltă prețuire adu
cem omagiul nostru fierbinte
tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu pen
tru deosebita contribuție adusă
la dezvoltarea și înfăptuirea pe
pămintul României a societății
socialiste multilateral dezvol
tate.
în aceste înălțătoare momente
cind în fața noastră stau mă
rețe și îndrăznețe programe de
dezvoltare
economico-socială.
ne angajăm că vom acționa în
spirit revoluționar, intimpinînd
cu noi și remarcabile realizări
cea de-a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției
de eliberare
socială și națională, antifascistă
și antîimperialistă. precum și
Congresul al XÎV-lea al parti
dului.

Cuvîntul tovarășului
Vasile Răzoare
în numele membrilor coope
ratori, al întregii țârănimi din
județul Bistrița-Năsăud. vorbi
torul a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu
un profund
omagiu și sentimentele de înal
tă recunoștință pentru neobosi
ta activitate consacrată dezvol
tării socialiste a tuturor zonelor
țării, pentru grija deosebită ce
o poartă ridicării continue a ni
velului de trai
al întregului
popor. Cei care făuresc plinea
țării, a spus vorbitorul, au luat
cunoștință, alături de întregul
nostru popor, de marea biruin
ță a orînduirii noastre socia
liste — lichidarea pentru tot
deauna a datoriei externe.
Acest succes a fost obținut in
condițiile dezvoltării impetuoa
se a intregii patrii, muncii en
tuziaste a tuturor, sub clarvă
zătoarea conducere a partidului.
Doresc să exprim recunoștin
ța fierbinte a țărănimii coope
ratiste din județ pentru măsu
rile de anulare a unor datorii
ale cooperativelor agricole de
producție și asociațiilor econo
mice intercooperatiste, ceea ce
constituie un puternic stimu
lent pentru înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare.
Dind expresie adeziunii de
pline a lucrătorilor ogoarelor
din județul Bistrița-Năsăud la
întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului
nostru, 11 asigurăm pe iubitul
nostim conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
că
vom
munci astfel incit să obținem
anul acesta cele mai mari pro
ducții. cinstind astfel cea de-a
45-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XIV-lea al
partidului.

Cuvîntul tovarășei
Eva Țîrlescu
Vă rog să-mi îngăduiți ca' în
numele femeilor, al tuturor lo
cuitorilor din orașul Năsăud să
k
________ ____________

exprimăm sentimentele de aleasă stimă și profundă recu
noștință față de neobosita ac
tivitate a mult stimatului se
cretar general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
dedicată împlinirii celor mai
înalte aspirații de bunăstare,
demnitate și progres ale po
porului, libertății si suverani
tății patriei noastre socialiste.
Toți oamenii muncii din orașul
Năsăud au urmărit cu viu in
teres lucrările plenarei parti
dului. ale forumurilor democra
ției noastre muncitorești-revoluționare. Pentru noi toți repre
zintă un motiv de înaltă mindrie patriotică faptul că Româ
nia socialistă. în condițiile gre
le ale fenomenelor de criză și
recesiune din economia mon
dială, a reușit nu numai să rea
lizeze ritmuri dintre cele mai
înalte în dezvoltarea economi
că și ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului, ci
să și lichideze în același timp
datoria externă, deschizind noi
perspective înfăptuirii obiecti
velor Programului partidului.
în aceste momente de inten
să vibrație patriotică, gindurile
femeilor din Năsăud. din între
gul județ se îndreaptă eu dra
goste și respect spre mult iubi
ta și stimata tovarășii Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului, eminent
om de știință, pentru contribu
ția remarcabilă la elaborarea
și înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru.
Noi, femeile din orașul Nă
săud, din întregul județ, vom
munci neobosit pentru a înfăp
tui neabătut politica internă și
externă a partidului, contribu
ind la realizarea în cele mai
bune condiții a Programului
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României
spre comunism.

Cuvîntul tovarășului
Alexandru Constatea
După ce a adus, în numele
metalurgiștilor din Beclean, un
Înălțător omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu pentru neobo
sita activitate în slujba celor
mai înalte idealuri de progres
și bunăstare ale poporului ro
mân, vorbitorul a spus : Lichi
darea datoriei externe, victo
rie de prestigiu internațional a
poporului român, unică în lu
mea de azi. subliniază încă o
dată forța și tăria economiei
noastre,
superioritatea orîn
duirii noastre socialiste, capa
bilă să obțină rezultate remar
cabile în opera de edificare a
noii societăți.
Asemenea întregului popor,
și locuitorii orașului Beclean
au beneficiat din plin de poli
tica profund științifică a parti
dului nostru cu privire la dez
voltarea armonioasă a tuturor
localităților patriei. în ultimele
două decenii, la Beclean s-a
construit o puternică și moder
nă platformă industrială, care
a dus la creșterea de peste 120
de ori a producției industriale ;
s-au construit peste 1 700 apar
tamente ; a crescut puternic
baza tehnico-materială a învățămîntului, culturii și ocrotirii
sănătății.
în numele metalurgiștilor. al
tuturor locuitorilor
orașului,
îl
asigurăm
pe
tovarășul
Nicolae Ceaușescu că vom ac
ționa cu spirit revoluționar
pentru îndeplinirea exemplară
a sarcinilor de plan ce ne re
vin pe acest an. intimpinînd cu
noi și remarcabile realizări. în
toate domeniile, cea de-a 45-a
aniversare a eliberării patriei
și Congresul al XIV-lea al
partidului.

Cuvîntul tovarășului
Emil Danciu
Cu profundă emoție, în aces
te înălțătoare momente, perm.iteți-mi să exprim în numele ti
neretului din județul nostru sen
timentele de înaltă prețuire șl
fierbinte recunoștință față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
ctitorul României socialiste mo
derne, marele Erou între eroii
neamului.
Dăm glas totodată sentimen
telor de aleasă stimă și pre
țuire față de tovarășa Elena
Ceaușescu. pentru importanta
contribuție pe care o aduce la
înfăptuirea politicii interne și
externe a partidului și statu
lui nostru, la dezvoltarea ști
inței. învățămîntului și culturii
românești.
Asemenea întregului popor, si
noi, tinerii din județul Bistrița-Năsăud, am luat cunoștință
cil legitimă mîndrie că la Sfîrșitul lunii martie România a
plătit complet datoria externă.
Aceasta constituie o dovadă

grăitoare a forței economiei
noastre naționale și deschide
largi perspective
dezvoltării
multilaterale a patriei noastre,
înaintării sale spre comunism.
în aceste momente de amplă
și înălțătoare efervescență po
litică, patriotică și revoluționa
ră ne angajăm să acționăm cu
răspundere comunistă sporită,
să facem totul, neprecupețind
nici un efort, pentru întâmpi
narea cu cele mai bune rezul
tate a marilor evenimente din
acest an.

Cuvîntul tovarășului

Nicolae Bușui
Istoria contemporană înscrie,
prin evenimentele ce le trăim
în aceste frumoase zile de pri
măvară. încă unul din marile
sale momente de profundă sem
nificație. punind în lumină
bilanțul unor împliniri fără
precedent, sinteză a procesului
revoluționar de transformare
din temelii a României, garan
ția sigură a viitorului său lu
minos : lichidarea întregii sale
datorii externe.
Ne facem o datorie de con
știință din a sublinia și de această dată, în glas cu întregul
nostru partid și popor, marea
capacitate a ilustrului nos
tru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a anali
za cu rigoare științifică feno
menele și de a desprinde cele
mai importante concluzii pen
tru activitatea de viitor, con
cepția sa strălucită privind obiectivele dezvoltării generale
a patriei în actuala etapă și in
perspectivă, rolul hotărîtor al
partidului, ca centru vital al
națiunii, în conducerea societă
ții. in perfecționarea tuturor
laturilor vieții economice și so
ciale. in elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și ex
terne a țării.
Semnificativ este faptul că —
pașa cum arăta conducătorul iubit
al partidului și statului nostru —
plata datoriei externe, care a
cerut mari eforturi, s-a înfăp
tuit în condițiile puternicei dez
voltări economico-sociale a pa
triei, creșterii continue a nive

lului de trai material si spiri
tual al poporului.
în „Epoca Nicolae Ceaușescu“,
și în județul Bistrița-Năsăud
au fost durate, prin mate
rializarea unui important pro
gram de investiții, obiecti
ve importante care se nu
mără printre argumentele eloc
vente ale tării în fața intregii
lumi pentru ceea ce înseamnă
socialismul românesc și care
pun în totală dificultate pe toți
cei ce denigrează socialismul și
realizările din țara noastră.
în obiectivele economice ridi
cate în epoca ce poartă nume
le conducătorului nostru iubit
realizăm azi in județ o pro
ducție industrială de 189 ori
mai mare decit cea din 1945,
peste 90 la sută din această
creștere fiind obținută în pe
rioada
1965—1989.
Producția
agrozootehnică a județului a
crescut de peste 5 ori.
Pentru tot ce s-a înfăptuit
trainic și durabil în orașele și
satele noastre, pentru grija sta
tornică ce o manifestă secreta
rul general al partidului față de
dezvoltarea fără precedent a acestor meleaguri de istorie și le
gendă, vă rog să-mi permiteți
ca în numele comuniștilor, al
tuturor locuitorilor județului
sâ exprim &e la această înaltă
tribună, de la această adunare
populară.
sincerele
noastre
mulțumiri tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu. sentimentele
de respect, înaltă stimă și pre
țuire, elogiul și omagiul ce-1
aduc fiii și fiicele acestui plai
străbun pentru pilduitoarea si
neegalabila muncă, și dăruire
consacrate fericirii și înălțării
patriei.
f
Mîndri de â avea in fruntea
partidului și a țării un eminent
conducător ale cărui eroică mun
că și viață sint dedicate pe
de-a-ntregul împlinirii aspira
țiilor poporului, vom munci fără
preget pentru a ne aduce o
contribuție tot mai mare la
transformarea în realități a mi
nunatelor programe de înflori
re a patriei. intimpinind cea
de-a 45-a aniversare a marii
noastre sărbători naționale-, și cel
de-al XIV-lea Congres al parti
dului cu noi și demne fapte de
muncă.

Participanții la adunarea populară ou adresat tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :
Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții Ia marea adunare populară din municipiul
Bistrița, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din
această frumoasă zonă a patriei, exprimă și cu acest prilej
sentimentele de nețărmurită recunoștință, de adincă stimă și
prețuire față de dumneavoastră.; mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor ăl României socialis
te moderne. creatorul vizionar al politicii intertie și externe
a partidului și statului nostru, proeminentă personalitate a
vieții politice mondiale, luptător neobosit pentru pace, colabo
rare și progres in lume.
Aleasă prețuire și recunoștință profundă aducem tovarășei
Elena Ceaușescu pentru contribuția sa deosebită la elaborarea
și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și sta
tului nostru. Ia înflorirea științei, învătămintului și culturii.
în marile ctitorii ale acestor ani eroici din județul
nostru, puternice cetăți ale muncii, creației și educației, reali
zăm azi o producție industrială de 189 de ori mai mare ca
in 1945, iar față de anul Congresului al lX-lca de aproape
180 de ori.
Asemenea întregului nostru popor, ne exprimăm cu legitimă
mîndrie patriotică satisfacția pentru faptul că România a plă
tit complet datoria externă — izbindâ de mare prestigiu ce
demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii partidu
lui. forța și capacitatea economiei naționale, hotărîrea
nestrămutată a poporului nostru de a înfăptui neabătut pro
gramul de edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre comunism.
Cu sentimente de profundă gratitudine, vă aducem cele mai
respectuoase mulțumiri pentru măsurile adoptate la propu
nerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole
de producție, nouă și elocventă mărturie a grijii permanente
pe care o acordați continuei dezvoltări și modernizări a agri
culturii, înfloririi satului românesc.
Profund angajați in înfăptuirea politicii interne și externe
a partidului și statului nostru, politică ce poartă pecetea ge
niului dumneavoastră creator, activității neobosite de zi cu
zi ce o desfășurați împreună cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, sîntem ferm hotăriți să dăm dimensiuni mai am
ple faptelor noastre de muncă, încredin(indu-vă și cu acest
prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
toti cei ce trăiesc și muncesc pe cuprinsul județului BistrițaNăsăud, urmînd pilduitorul dumneavoastră exemplu de devo
tament și acțiune revoluționară, iși vor consacra întreaga ener
gie și putere de creație realizării exemplare a sarcinilor ce
le revin, intimpinind cu rezultate remarcabile ziua de 1 Mai,
a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale și Con
gresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român,

TULCEA
La adunarea populară din
municipiul Tulcea, desfășurată
in Piața Independenței, au luat
parte peste 30 000 de oameni ai
muncii.
în cadrul adunării au luat cuvintul tovarășii Vasile Ursu,
președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprinde
rea de Alumină, Cristian Boian
giu, directorul Combinatului
Metalurgic, Fănica Ignat, pre
ședinte al comitetului sindica
tului de la întreprinderea de
Confecții, Ștefan
Burghelea,
președintele Cooperativei Agri
cole de Producție Luncavita.
Grigore Median, secretar al Co
mitetului Județean al U.T.C.,

Tasica
Stanemir,
președinte
al Comitetului Județean al
O. D.U.S., Stela Paraschiv, pre
ședinte al Comitetului Munici
pal Tulcea al Femeilor, Gheorghe Nicolae, prim-secretar al
Comitetului Județean Tulcea al
P. C.R.

Cuvîntul tovarășului
Vasile Ursu
Vă rog să-mi permiteți ca, în
numele muncitorilor tulceni,
să aduc, cu profundă emoție,
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI
5

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socialistă
pe primul trimestru al anului în curs de către colective fruntașe de oa
meni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi,
unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum și din cen
trale industriale.
Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in raport
cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrece
rii socialiste, la 31 martie pe primele locuri s-au situat :

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
SI distribuitei
ENERGIEI ELECTRICE
Locul I: întreprinderea de
Ex
ploatare și întreținere a Rețelelor și
Instalațiilor Energetice și de Distri
buție a Energiei Electrice și Termice
Suceava
Locul II: întreprinderea de Ex
ploatare și întreținere a Rețelelor și
Instalațiilor Energetice și de Distri
buție a Energiei Electrice și Termice
Pitești
Locul III: întreprinderea de Ex
ploatare și întreținere a Rețelelor și

Instalațiilor Energetice și de Distri
buție a Energiei Electrice și Termice
Vaslui

ÎN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I: întreprinderea de Foraj
și Lucrări Geologice Speciale Bucu
rești
Locul II: întreprinderea de Pros
pecțiuni și Explorări Geologice Ar
geș
Locul III: întreprinderea de Pros
pecțiuni și Explorări Geologice Ma
ramureș

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER,
UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII,
ALTE RAMURI
Locul I: întreprinderea Mecanică
Cimpina, județul Prahova
Locul II: întreprinderea „Neptun"
Cimpina, județul Prahova
Locul III: întreprinderea de Ven
tilatoare București
ÎN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE
Locul I: întreprinderea de Vase
Emailate Focșani
Locul II: întreprinderea „Arădeanca“ Arad
Locul III: întreprinderea „23 Au
gust" Satu Mare
ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE,
COSMETICE, COLORANTE LACURI
Locul I : întreprinderea Chimică
„Victoria" Tirgoviște

Erou între eroii neamului, cti
tor de țară nouă, de numele că
ruia sint legate realizările fără
precedent obținute de România
în anii de cind conduce cu clar
viziune și patos revoluționar
destinele poporului nostru, cel
mai profund omagiu pentru
strălucita activitate desfășurată
în fruntea partidului și statului.
Folosesc acest minunat pri
lej pentru a aduce un fier
binte omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului, pentru
contribuția sa deosebită la în
florirea științei, invățâmintului
și culturii românești, la dezvol
tarea multilaterală a patriei
noastre socialiste.
Lichidarea datoriei externe
subliniază cu putere forța na
țiunii noastre socialiste, capaci
tatea actuală a economiei româ
nești, care au făcut ca, în con
diții internaționale grele, să ob
ținem rezultate remarcabile, asigurînd ridicarea patriei noas
tre pe noi trepte de progres și
civilizație.
Acum, cind ne pregătim sâ
sărbătorim ziua de 1 Mai, r'aportăm că angajamentul de a rea
liza în acest an o producție fi
zică suplimentară de 12 000 tone
alumină calcinată a fost îndepli
nit, in condițiile reducerii con
sumurilor de materii prime,
combustibil și energie electrică.

Cuvintul tovarășului

Cristian Boiangiu
în numele puternicului colec
tiv de oameni ai muncii de pe
platforma Combinatului Meta
lurgic din Tulcea, ctitorie a
„Epocii Nicolae Ceaușescu". dau
expresie deplinei satisfacții și
profundei mîndrii patriotice față
de măreața realizare a po
porului nostru — lichidarea dă;
toriei externe, care se adaugă
în chip strălucit minunatelor
înfăptuiri din perioada care a
trecut de la Congresul al IXlea al partidului. Aducem un
vibrant omagiu secretarului ge
neral al partidului pentru stră
lucita sa activitate revoluționa
re, pusă cu exemplară dăruire
în slujba intereselor fundamen
tale ale națiunii noastre, cauzei
socialismului și păcii.
Răspunzînd îndemnurilor adre
sate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta
plenară a C.C. al P.C.R., oamemenii muncii de la Combinatul
Metalurgic din Tulcea acționea
ză cu răspundere pentru înde
plinirea în cele mai bune con;,
diții a planului pe- acest_ an și
pe întregul cincinal. înfăptuind
neabătut programul -de moderni;
zare, de ridicare a nivelului
tehnic și calitativ al producției.
Asigurăm conducerea partidu
lui,
personal pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că vom face
totul pentru a' fi la înălțimea
realizărilor istorice din epoca
pe care o trăim, că vom întâm
pina cel de-al XIV-lea Congres
al partidului cu noi succese,
contribuind astfel la prosperita
tea patriei noastre socialiste.

Cuvîntul tovarășei
Fănica Ignat
Particip cu emoție la această
mare adunare populară, care sa
constituie intr-o vibrantă expre
sie a deplinei unități a poporu
lui în jurul partidului, al secre
tarului său general, a angajării
revoluționare pentru înflorirea
continuă a patriei noastre.
în acest înălțător moment, vă
rog să-mi permiteți ca. în nu
mele oamenilor muncii din ca
drul întreprinderii de Confec
ții Tulcea, sâ dau glas senti
mentelor de aleasă stimă, de
prețuire și fierbinte recunoștin
ță pe care le nutrim față de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
genial strateg și ctitor de țară
nouă, înflăcărat patriot și mili
tant revoluționar, față de tova
rășa Elena Ceaușescu, pentru
contribuția sa deosebită la în
florirea continuă a patriei noas
tre socialiste.
Evidențiind bucuria, cu care
oamenii muncii tulceni au pri
mit vestea lichidării de către
România a datoriei externe,
vorbitoarea a relevat că. aceasta
mare victorie, de prestigiu in
ternational. marchează realiza
rea pentru prima dată în isto
ria multimilenară a patriei . a
deplinei independențe politice
și economice, pune în evidența
faptul că partidul nostru comu
nist iși îndeplinește cu cinste
rolul de forță conducătoare a
întregii națiuni si constituie în
același timp, o elocventă mărtu
rie ă realismului și justeței po
liticii partidului, elaborată cu
contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

ÎN INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul I: întreprinderea de Sticlă
rie și Porțelan Dorohoi, județul Bo
toșani
Locul II: întreprinderea de Gea
muri Buzău
Locul III: întreprinderea de Por
țelan „Iris" Cluj-Napoca
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I: întreprinderea de Tricota
je și Perdele Pașcani, județul Iași
Locul II: întreprinderea „Tricoul
Roșu" Arad
Locul III: întreprinderea de Trico
taje Roșiori de Vede, județul Teleor
man
ÎN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII
Locul I: întreprinderea de Indus
trializarea Cărnii Bacău
Locul II : întreprinderea „Antefrig" București
ÎN INDUSTRIA VINULUI,
BĂUTURI DIFERITE,
PRODUSE SPIRTOASE
ȘI INDUSTRIALIZAREA
TUTUNULUI
Locul I: întreprinderea de Vinificațle și Produse Spirtoase Constanța

Cuvîntul tovarășului
Ștefan Burghelea
Lichidarea datoriei externe
constituie pentru poporul român
o mare victorie ce evidențiază
realismul politicii partidului
noștru, dinamismul economiei
naționale, eforturile oamenilor
muncii. Această măreață reali
zare ne obligă să acționăm cu
întreaga energie și capacitate de
muncă pentru ridicarea scum
pei noastre patrii pe noi trepte
de progres și civilizație;
Adoptarea legii privind anula
rea unor datorii ale unităților,
agricole cooperatiste arată, incă
o dată, grija partidului și statu
lui nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, față de
dezvoltarea agriculturii, față de
crearea condițiilor de înfăptuire
a noii revoluții agrare.
Conștienți că întreaga noastră
agricultură trebuie să pășească
pe
calea eficienței
econo
mice, asigurăm pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, că agri
cultorii tulceni acționează cu
hotărire pentru înfăptuirea pro
gramelor stabilite, pentru spori
rea continuă a producțiilor ani
maliere și vegetale, și expri
măm angajamentul de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a
înfăptui mărețele obiective sta
bilite de plenara C.C. al P.C.R.,
că vom întimpina marile. eveni
mente politice din acest an cu
cele mai bune rezultate.

Cuvîntul tovarășului
Grigore Median
Alături de întregul nostru po
por. tineretul de .la porțile Del
tei, exprimînd gîndtlirile și voin
ța milioanelor de copii și tineri
ai patriei, dă glas din adîncul
inimilor sentimentelor de pro
fundă stimă și aleasă recunoș
tință. de dragoste fierbinte pe
care le nutresc față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față. de to
varășa Elena Ceaușescu,' centru
neobosita și rodnica activitate
pe care o desfășoară spre binele
și fericirea întregului nostru po
por. pentru cauza socialismului
și păcii, pentru o lume mai bună
și mai dreaptă pe planeta noas
tră.
Ne manifestăm deplina satis
facție pentru faptul că țara
noastră a plătit complet datoria
externă, care reprezintă un re
zultat strălucit al efortului crea
tor al întregului popor .de dez
voltate economico-socială a pa
tbier. demonstrează dinamismul
și forța economiei noastre so
cialiste. "
Urmînd în permanență exem
plul luminos al
Comuniștilor,
continuind glorioasele
tradiții
ale organizației noastre revo
luționare. ne-am adus contribu
ția la. realizarea sarcinilor. din
industrie, agricultură, in dez
voltarea social-cultural;! a jude
țului. am realizat și depășit an
de an planul la munca patrio
tică.
Vom acționa în continuare,
neabătut, pentru întărirea mun
cii politico-educative, astfel in
cit toți tinerii să-și lărgească
orizontul pregătirii profesionale
și politice, să devină militanți
activi pentru afirmarea noului
în toate domeniile vieții econo
mico-sociale. devotați cauzei
partidului, intereselor funda
mentale ale patriei.

Cuvintul tovarășei
Tasica Stanemir
De Ia tribuna acestei mari adunări populare, dăm expresie
gindurilor și sentimentelor de
aleasă recunoștință, de înaltă
prețuire ale zecilor de mii de
membri ai Organizației Demo
crației și Unității Socialiste din
județul Tulcea față de neobosita
activitate revoluționară. închi
nată propășirii patriei noas
tre de către tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
ctitorul
României socialiste moderne.
Erou între eroii neamului, per
sonalitate proeminentă a lumii
contemporane.
Cu cele mai alese sentimente
de stimă și recunoștință aducem
un vibrant omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu. militant de
frunte al partidului și statului
nostru, pentru contribuția adusă
la dezvoltarea economico-socială a patriei, la creșterea presti
giului României socialiste in
lume.
Relevind puternica satisfacție
față de marea realizare obținu
tă de tara noastră prin achita
rea integrală a datoriei externe,
vorbitoarea a subliniat că aceas
tă victorie de însemnătate isto
rică dovedește, o dată in plus,
realismul politicii partidului,
forța, vitalitatea și dinamismul
economiei noastre naționale, asi-

Locul II: întreprinderea de Țigare
te București
' Locul III: întreprinderea de Țiga
rete Iași
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL ZOOTEHNIC
Locul I: întreprinderea Agricolă de
Stat Peciu Nou, județul Timiș
Locul II : întreprinderea Agricolă
de Stat Iași
Locul III: întreprinderea Agricolă
de Stat Liebling, județul Timiș
IN AGRICULTURA DE STAT
— ÎNTREPRINDERI CU PROFIL
MIXT
Locul I : întreprinderea de Sere
„30 Decembrie", sectorul agricol
Ilfov
Locul II: întreprinderea Agricolă
de Stat Rimnicu Vîlcea
Locul III: întreprinderea Agricolă
de Stat Copou, județul Iași
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I: Inspectoratul Silvic Jude
țean Sibiu
Locul II: Inspectoratul Silvic Ju
dețean Tulcea

gurînd
condițiile
înaintării
neabătute a patriei pe
calea
progresului și civilizației.
Exprimîndu-ne întreaga adeziune la politica partidu
lui și statului nostru, al că
rei promotor
este tovarășul
Nicolae Ceaușescu — a spus
vorbitoarea —, membrii Orga
nizației Democrației și Unității
Socialiste din județul Tulcea se
angajează să acționeze cu în
treaga răspundere în vederea
transpunerii în viață a progra
mului partidului,
intimpinind
marile evenimente politice din
acest an cu rezultate deosebite
în toate domeniile de activitate.

Cuvintul tovarășei
Stela Paraschiv
Vă rog să-mi permiteți ca acum. cind trăim momente de
profundă satisfacție patrioti
că.
să adresez tovarășului
Nicolae Ceaușescu. tovarășei
Elena Ceaușescu. în numele fe
meilor tulcene, cele mai vii mul
țumiri și nemărginita noastră
recunoștință pentru modul stră
lucit in care acționează pentru
progresul necontenit al țării,
pentru grija statornică acordată
îmbunătățirii permanente a con
dițiilor noastre de viață și de
muncă.
Cu inimile pline de bucurie,
cu înalte și vibrante sentimente
patriotice, noi, femeile din ju
dețul Tulcea, vedem in lichi
darea pentru totdeauna a dato
riei externe o victorie de pres
tigiu internațional a poporului
român, ce evidențiază încă o
dată rezultatele remarcabile ob
ținute în opera de edificare a
noii societăți, forța și tăria
de care dispune poporul ro
mân. sub înțeleaptă condu
cere a partidului, a secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în acest înălțător moment
istoric, ne exprimăm angaja
mentul de a acționa în spirit
revoluționar pentru îndeplinirea
exemplară a prevederilor de
plan pe acest an și pe întregul
cincinal, sporindu-ne contribu
ția la ridicarea scumpei noastre
patrii pe cele mai înalte culmi
de progres și civilizație.

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Nicolae
Marile succese obținute după
Congresul al IX-lea, perioada
cu cele mai mari împliniri din
istoria multimilenară a poporu
lui român, pe care., cu legitimă
mîndrie
patriotică
întreaga
națiune o numește „Epoca
Nicolae Ceaușescu", se află la
baza realizărilor excepționale
anunțate la. recenta Plenară a
C.C. al P.C.R. de .către secre
tarul general al partidului.
Achitarea datoriei externe con
stituie un eveniment
de o
covirșitoare însemnătate econo
mică și politică. România fiind
prima țară din lume care, in
condițiile adîncirii crizei mon
diale, a reușit să-și lichideze
prin propriile forțe datoriile

externe. Aceasta demonstrează
potențialul important al econo
miei noastre socialiste, perspec
tivele minunate de progres ale
țării.
Constituie pentru noi o în
datorire de conștiință să sub
liniem că tot ce s-a înfăptuit
mai măreț și mai durabil in
patria noastră este rodul poli
ticii științifice a partidului și
statului, al activității neobosite
desfășurate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, al grijii per
manente pe care o poartă dez- *
voltării armonioase a tuturor
județelor. Istoria va consemna
pentru totdeauna că, în anii de
luminoasă ctitorie
ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu", la Tulcea
a fost făurită
din temelii o
economie nouă, modernă, ju
dețul de la gurile Dunării
transformîndu-se dintr-o zonă
slab dezvoltată intr-un puternic
centru industrial, înscris viguros
pe coordonatele civilizației so
cialiste.
Referindu-se la rezultatele
bune obținute de oamenii mun
cii tulceni în primul trimestru
al acestui
an, vorbitorul
a
relevat că
între acestea se
remarcă îndeplinirea planului
la producția-marfă industrială
in proporție de 105,2 la sută,
depășirea sarcinilor la producția
fizică la 22 produse de bază
care constituie materii prime și
materiale pentru economia na
țională, precum și bunuri de
consum.
Beneficiind de grija statornică
a partidului și statului, personal
a secretarului general al parti
dului — a spus vorbitorul —
județul Tulcea se va dezvolta
și
in continuare
cu același
dinamism, ritmul de creștere a
producției industriale fiind su
perior mediei pe țară. Punind
un accent mai mare pe laturile
intensive și de eficiență, vom
acorda o atenție deosebită în
făptuirii programelor de orga
nizare și modernizare, obținerii
unor importante sporuri de pro
ducție la alumină, feroaliaje,
construcții navale, produse ali
mentare și bunuri de consum,
prin
sporirea productivității
muncii și mai buna valorificare
a materiilor prime.
De la tribuna acestei adunări
populare, doresc să exprim, in
numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județ,
profunda adeziune față de
politica internă și externă a
partidului și
statului,
față
de orientările de covârșitoare
Însemnătate
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea multilaterală a patriei
noastre socialiste, față de iniția
tivele și demersurile sale con
secvente, vizind edificarea unui
climat de pace,
securitate și
largă colaborare între națiuni
— idealuri scumpe tuturor po
poarelor lumii.
Ne angajăm să acționăm cu
și mai multă dăruire și abnega
ție pentru a îndeplini exemplar
sarcinile încredințate, intimpi
nind cu rezultate tot mai bune
in muncă
marile evenimente
din acest an — a 45-a aniversare
a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la
23 August și cel de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist
Român.

In încheierea adunării, participanții au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, o
telegramă, în care se spune :
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Măreața realizare a poporului nostru — lichidarea datoriei
externe a tării — reprezintă o victorie de prestigiu și de larg
răsunet internațional a națiunii române, marcind obținerea
deplinei independențe economice și politice a României și
asigurînd mersul înainte al scumpei noastre patrii pe calea
progresului, bunăstării și civilizației.
Importantele succese obținute de poporul nostru în toate
domeniile vieții economico-sociale sint legate nemijlocit de
numele si neobosita dumneavoastră activitate, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ctitorul României socia
liste moderne. Erou intre eroii neamului, personalitate stră
lucită a istoriei noastre naționale și a lumii contemporane,
întruchiparea desăvîrșită a conștiinței și virtuților poporului
român, a spiritului de dreptate, cutezanță și dăruire pentru
cauza socialismului și comunismului.
Dind cea mai înaltă apreciere clarviziunii, înțelepciunii,
dirzeniei si dinamismului cu care conduceți patria, partidul
și poporul pe drumul construirii noii societăți în România, vă
exprimăm profunda noastră recunoștință, împreună cu cele
mai alese sentimente de prețuire pentru sprijinul multilateral
si neprecupețit acordat
dezvoltării economice și sociale a
județului Tulcea. înscrierii sale pe coordonatele progresului
si civilizației socialiste.
Dăm glas, și cu acest prilej, sentimentelor de profund res
pect și aleasă recunoștință fată de tovarășa Elena Ceaușescu.
militant de frunte al partidului și statului, om de știință de
largă recunoaștere internațională, care iși dedică cu pilduitoare
abnegație întreaga activitate înfăptuirii politicii de dezvoltare
și înflorire fără precedent a tării, dezvoltării științei, invătămintului și culturii, creșterii prestigiului României socialiste
în lume.
Manifestîndu-ne întreaga adeziune Ia politica internă și
externă a partidului și statului nostru și urmind minunatul
dumneavoastră exemplu de muncă și viată, ne angajăm, mult
stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu
si mai multă hotărire și spirit revoluționar, cu întreaga noastră
energie și capacitate de muncă pentru îndeplinirea exemplară
a sarcinilor încredințate, pentru transpunerea in practică a
hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, a tezelor și orientărilor cuprinse in magistralele
dumneavoastră cuvîntări. pentru a întimpina cu noi și tot mai
însemnate realizări marile evenimente din viata partidului și
a tării.

Locul III: Inspectoratul Silvic Ju
dețean Teleorman
IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : Intreprinderea-Antrepriză
Generală de Construcții-Montaj Me
hedinți
Locul II : Trustul-Antrepriză Ge
nerală de Construcții-Montaj Boto
șani
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE,
FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I: întreprinderea de Naviga
ție Fluvială „NAVROM" Galați
Locul II: întreprinderea de Avia
ție Utilitară București
Locul III: întreprinderea de Trans
port Nayal și Auto Delta Dunării
Tulcea — Ministerul Agriculturii
IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I: întreprinderea Județeană
de Transport Local Constanța
Locul II: întreprinderea Județeană
de Transport Local Bacău
Locul III: întreprinderea Județea
nă de Transport Local Timiș

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA
Locul I: Centrala Sării și Nemeta
liferelor București
Locul II: Combinatul Minier Plo
iești
INDUSTRIA CHIMICA
Șl PETROCHIMICA
Locul I: Centrala de Utilaje și Pie
se de Schimb pentru Industria Chi
mică și Petrochimică București
INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I: Centrala de Exploatare a
Lemnului București
Locul II: Centrala Industriei Sti
clei și Ceramicii Fine București
INDUSTRIA UȘOARA
Locul I: Centrala Industriei Con
fecțiilor Sibiu
Locul II: Centrala Industriei Mă
tăsii, Inului și Cînepii București
Locul III: Centrala Industriei Tri
cotajelor București
INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I: Centrala Industrializării
Tutunului București
TRANSPORTURI
Locul I: Centrala Mecanică de Ma
terial Rulant București
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1N ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
Puternică angajare muncitorească

CONSTANTA :

Constructorii portuari
la înălțime
Numeroase realizări de prestigiu
se leagă de munca, hărnicia și pri
ceperea harnicului colectiv de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea Antrepriză Construcții Hi
drotehnice Portuare Constanta :
realizarea noilor porturi maritimefluviale de la Basarabi. Medgidia
și Cernavodă, poduri rutiere, po
duri de cale ferată și altele. în
cinstea zilei de 1 Mai, constructo
rii portuari constănteni. care ac-,
ționează cu hărnicie la execuția
lucrărilor de amenajare a portului
Constanta-Sud, 'au obținut impor
tante succese, depășind prevederile
inițiale cu peste 30 milioane lei.
(Lucian Cristea).

HARGHITA :

Materiale recuperate
înscrisă între obiectivele între
cerii
socialiste desfășurate in
cinstea zilei de 1 Mai. valorifi
carea cît mai bună a surselor de
materii prime și materiale se
află in centrul atenției tuturor co
lectivelor de muncă din unitățile
industriale ale județului Harghita.
Astfel, ca urmare a întăririi ordi
nii și disciplinei in gospodărirea
bazei tehnico-materiale au fost re
date circuitului economic 10 000
tone oțel, peste 5 000 tone fontă,
219 tone metale neferoase și alte
materiale refolosibile. Față de aceeași perioadă a anului trecut,
volumul materialelor recuperate
in acest an a crescut cu circa 10
la sută. (Nicolae Șandru).

întrecerea socialistă în
cinstea zilei de 1 Mai se
concretizează în colective
le muncitorești botoșănene prin îndeplinirea și
depășirea planului jude
țului la producția in
dustrială,
in
creșterea
considerabilă a volumului
exportului. în depășirea
indicatorului de producti
vitate a muncii.
— Toate unitățile eco
nomice din județ —
ne
spune tovarășa Nicolina
Chirilă. vicepreședinte al
Consiliului
iudetean
de
control muncitoresc al ac
tivității economice si so
ciale — au depășit indicele
de înnoire a
producției.
Rezultatele cele mai bune
le-au
înregistrat
între
prinderea Mefcanică pen
tru Agricultură, „Electrocontact", întreprinderea de
Utilaje si Piese de Schimb,
întreprinderea de Articole
Tehnice din Cauciuc, unde
noile
produse asimilate
sint de nivel mondial,
Prin aplicarea eficientă
a măsurilor de moderni
zare in toate întreprinde
rile constructoare de ma
șini. prin eforturi si pre
ocupări susținute in orga
nizarea muncii, indicele de
utilizare a mașinilor si uti
lajelor a crescut cu 4 la
sută fată de aceeași peri
oadă a anului trecut.
Colectivul
muncitoresc
de la întreprinderea de
Utilaje si Piese de Schimb
Botoșani, specializat de ani
de zile in producerea de
pompe centrifugale, s-a an
gajat. în cinstea zilei de
1 Mai, să asimileze noi pro
duse cu caracteristici su
perioare. loan Buzilă. in-

giner-șef cu producția, ne
prezintă un asemenea pro
dus, care tocmai fusese
omologat. în prezenta oroiectantilor. Este vorba de
un nou tio de pompă cen
trifugală multietaiată. des
tinată vehiculării de debite
la înălțimi mari. Execuția
acestor tipuri de pompe a
necesitat abordarea unei
noi tehnologii, care a dus
la construcția sudată a ro
toarelor. Autorii lucrării —
inginerii Neculai Mihalache. Viorel Chiriac si Mi
hai Furtună, sculerul-matriter Gheorghe
Atasie,
strungarul Ion Filip.
lă
cătușii
Mircea Bagiu si
Florea Diaconită — rapor
tează cu mîndrie că aceas
tă nouă pompă centrifugală
este capabilă să înalte co
loana de ană pină la înăl
țimi de peste 300 de metri.
Prin specificul produc
ției. cei de la întreprinde
rea de Masini-Unelte Grele
pentru Deformare Plastică
execută. îndeobște, produse
unicat.
Oamenii de aici
sint mereu confruntați cu
situații care reclamă solu
ții noi, inedite. Cu toate acestea. ritmul de asimilare
a produselor noi snoreste.
indicatorul de olan fiind
depășit. în întimninarea
zilei de 1 Mai. aici s-a
realizat o nouă presă me
canică de 1 600 tone forță.
— Este o presă fără
poanson si ghidare — ne
informează directorul în
treprinderii. Dorin Ursache. Avantalul constă în
reducerea costului matriței
cu 50 la sută. La prelucrare
nu mai rezultă ștraifuri de
la decupări, asa că mate
rialul este folosit integral.

IAȘI : Lucrări
Locuitorii județului Iași partici
pă in număr mare la înfrumuse
țarea și buna gospodărire a orașe
lor și satelor. Eforturile sint con
centrate, in primul rînd, la curăți
rea și amenajarea spațiilor verzi
și plantarea de arbori, arbuști or
namentali și flori în zonele oră
șenești și pe traseele turistice,
plantarea speciilor silvice pe di
gurile de protecție de-a lungul
rîurilor, a pomilor fructiferi în li

Un capitol deosebit de
cuprinzător si substantial
al activității de producție
din
județul Botoșani îl
formează exportul, care
antrenează.
in
preajma
marii sărbători a muncii,
energiile creatoare ale tu
turor colectivelor muncito
rești. Fată de primul tri
mestru al anului trecut,
ritmul de creștere a pro
ducției pentru export este
cu peste 40 la sută mai
mare. Colectivul de la în
treprinderea de Sticlărie si
Porțelan Dorohoi. hotărît
să-și mențină locul frun
taș în competiția de pe
piața externă, a lansat in
fabricație, de la începutul
anului. 200 de articole si
produse noi. La rîndul lor.
întreprinderea Integrata de
In si întreprinderea de
Confecții Botoșani si-au
onorat pină acum toate co
menzile la export in ter
menele prevăzute si în con
diții de înaltă calitate. Lucrind în perspectivă, co
lectivul de la întreprinde
rea Textilă ..Moldova" Bo
toșani a realizat articole
noi, solicitate de partenerii
externi potrivit tendințe
lor modei anului 1990. Această realizare a fost Ob
ținută
nrintr-un
proces
tehnologic original de fi
nisare
a
țesăturilor de
bumbac, polîester si celo
fibră.
elaborat în cadrul
colectivului.
Apropierea zilei de 1 Mai
înseamnă si pentru con
structorii botosăneni o am
plificare a eforturilor la
obiectivele de investiții de
cea mai mare importantă.
Pe șantierul întreprinderii
de Tricotaje tip Lină din

Botoșani, constructorii întimbină ziua de 1 Mai cu
depășiri substanțiale
ale
sarcinilor de plan. în ime
diata apropiere a întreprin
derii de Sticlărie si Porțe
lan Dorbhoi se conturează
O nouă platformă industria
lă a orașului, aici aflindu-se in execuție două noi
obiective de investiții : în
treprinderea de Mătase cu
Imprimerie si întreprinde
rea de încălțăminte. Pen
tru „temeliile" acestor uni
tăți. constructorii au adop
tat o tehnologie in premie
ră în iudet : fundarea pe
plloți flotant!. La ambele
întreprinderi. . aceasta se
realizează prin impănarea
stratului de teren cu enor
me ..piroane" de beton ar
mat. asa cum o perniță se
împănează cu ace. Bazată
pe procedee științifice, teh
nologia aceasta îndrăzneață
are avantajul economisirii
unei importante cantităti
de ciment. Mecanici de pe
macarale si sonete gigan
tice înfig metodic „niloti"
de pină Ia 15 metri lun
gime. Si
trebuie bătuți
peste I 100 astfel de piloti
de beton — aflăm de la
mecanicii Dumitru Balan.
Petru Florea. Gheorghe
Albu si Vasile Plesca. în
municipiul Botoșani, un alt
obiectiv se află in atenția
tuturor cetățenilor : intro
ducerea transportului in
comun cu tramvaie. Con
structorii zoresc si aici lu
crările de execuție între
gind bilanțul faptelor de
muncă prin care intimpină
ziua de 1 Mai.

Eugen HRUȘCA.

gospodârești-edilitare

vezi și in gospodăriile sătești. în
municipiul Iași, ca și în orașele
Pașcani, Hîrlău și Tîrgu Frumos se
lucrează intens la amenajarea unor
noi terenuri de sport și locuri de
joacă pentru copii, la repararea și
modernizarea străzilor și trotuare
lor, iar în localitățile rurale se fac
regularizări de rîuri. piriuri și pîrîiașe, zăgăzuindu-se apele acesto
ra cu diguri de pămînt pentru a

putea fi folosite la irigații locale.
Calculele arată Că numai într-o
săpt'ămînă au fost efectuate în în
treg județul lucrări gospodăreștiedilitare cu sprijinul cetățenilor
in valoare de peste 20 milioane
lei. De menționat că de la începu
tul anului și pină în prezent va
loarea acestor lucrări patriotice
însumează 450 milioane lei. cu 40
la sută peste prevederile și anga
jamentele asumate. (M. Corcaci).

Conlucrare rodnică pentru rodnicia pămîntului
Avind în vedere specificul jude
țului Maramureș, mai ales al supra
fețelor situate in luncile rîurilor So
meș, Lăpușel. Iza ori Vișeu. un ac
cent deosebit se pune pe eliminarea
excesului de umiditate prin ample lu
crări de îmbunătățiri funciare, efectuîndu-se in acest scop canale des
chise și drenaje care, după opinia
specialiștilor, rezolvă scopul propus :
eliminarea excesului de apă și ex
ploatarea pămîntului în orice condiții
climatice.
Dacă -ne-am întoarce în urmă cu
10—20 de ani — și am putut să o fa
cem fără dificultate prin mărturisi
rile locuitorilor — am constata că
în anotimpurile ploioase — primăva
ra și toamna — el duceau o adevă
rată bătălie pentru scurgerea apelor
de pe pămînturi și, nu de puține
ori, se uitau cum apa băltește peste
recolte, așteptînd zile cu soare pen
tru a se usca solul. Urmările bălti
rilor nici nu mai trebuie amintite.
De aceea, și în acest județ s-a acor
dat și se acordă o mare importanță
acestor lucrări, care în multe locuri
sint adevărate izbinzi. Dar să exem
plificăm.
Ne aflăm în comuna Băsești. care
are hotarul în zona colinară și de
șes. Aici s-a constituit perimetruletalon care poartă numele comunei
pe o suprafață de 900 de hectare,
teren gospodărit de cooperative agri
cole de producție, ferme ale I.A.S.
și de inspectoratul silvic. împreună
cu primarul Mihai Pop, om de-al lo
cului. ne întoarcem la vremea eînd
acest perimetru^etalon nu exista.
Cum arăta pămintul atunci, tovarășe
primar ?
— Pe colinele și luncile care se
Întind în față, doar ici și colo erau
parcele care puteau fi folosite așa
cum trebuie pentru agricultură. Su
prafețe mari erau invadate de mărăcinișuri și spini. Multe terenuri erau
degradate, afectate de fenomenele de
eroziune și alunecări. Producțiile erau
mediocre. Dar locuitorii din această
zonă, beneficiind de un substanțial
sprijin din partea statului — peste 10
milioane de lei — s-au angajat temei
nic și cu răbdare în bătălia pentru
însănătoșirea pămîntului. redarea in
circuitul productiv și sporirea gradu
lui său de fertilitate. Oamenii au
prins curaj și tot mai mulți au înțe
les că o agricultură modernă se face
cu mijloace moderne, cu un fel nou
de a privi lucrarea pămîntului. Dar
mai ales s-au convins după ce perimetrul-etalon a intrat în produc
ție. cum s-ar zice. Ce poate fi mai
convingător decît faptul că acum ob
ținem peste 4 000 de kg grîu la hectar
și 4 100 kg de porumb 7

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

Un alt interlocutor care ne-a
descris felul in care au acționat coo
peratorii pentru sporirea producției
agricole este Mihai Mociran. pre
ședintele cooperativei din Recea,
„în urmă cu vreo 20 de ani ne
băteam capul cum să scăpăm de apa
care băltește — ne mărturisește el.
încercam noi manual, dar fără prea
mari foloase. Mai erau și pămînturi
rele, cu mărăcinișuri. Am trecut la
lucru. Cînd întreprinderea de Exe
cutare și Exploatare a Lucrărilor de
îmbunătățiri Funciare Maramureș avea în program efectuarea de cana
le de scurgere, drenuri. cooperatorii
din Mocira și Recea au dat un pre
țios ajutor. Spre folosul lor. Dacă
înainte obțineam în jur de 1000
kilograme la hectar la grîu și po
rumb, anul trecut am obținut 3 920

..în anul acesta se acționează pen
tru desecarea a 3 436 hectare, dre
naje făcindu-se pe 2 305 hectare, iar
combaterea eroziunii solului — pe
2 077 hectare. Desecările le avem în
sistemele valea Vișeului. valea Lăpușuiui și valea Suciului, iar comple
tări de desecări pe ambele maluri ale
riului Someș. Conlucrind îndeaproape
cu beneficiarii de teren și prin lu
crările care se execută, asigurăm spo
rirea capacității de producție a tere
nului. întreprinderea execută lucrări
de nivelare și scarificare, iar unită
țile beneficiare aplică amendamente
și îngrășăminte. Pe terenurile in
pantă facem lucrări de combatere a
eroziunii
solului și
regularizarea
scurgerilor de pe versanți, exținzind
experiența acumulată în perimetruletalon de pe teritoriul comunei Bă

Experiențe în județul Maramureș privind
lucrările de îmbunătățiri funciare
kilograme la grîu și 4 750 kg porumb
la hectar. Cred că aceste comparații
nu mai necesită comentarii, doar
faptul că putem obține producții și
mai mari".
Asemenea exemple sint des întilnite in județul Maramureș. în aceas
tă primăvară s-au desfășurat largi
acțiuni de îmbunătățiri funciare, cu
prinse în programul județean.. De
altfel. în acest cincinal, programul ju
dețean de îmbunătățiri funciare pre
vede să se elimine excesul de umi
ditate de pe 41 000 hectare, din care
cu drenaje 10 000 hectare, combaterea
eroziunii solului pe 72 000 hectare
și lucrări pentru irigații pe 7 200
hectare. La sfirșitul anului trecut,
bilanțul acestei activități arăta ast
fel : 31 515 hectare la desecări, dre
naje pe 3 364 hectare, combaterea ero
ziunii solului de pe 40 000 hectare, iar
irigații pe 5 838 hectare. Amintim că
în județ, irigațiile sînt amenajări lo
cale în iuncile rîurilor Someș și Lăpușe'. unde sint amplasate culturile de
legume, porumb și plante furajere.
Comparind cifrele din programul ju
dețean de îmbunătățiri funciare cu
graficele de realizări în această pe
rioadă, constatăm că Ia fiecare ca
tegorie de lucrări planul este reali
zat. iar la unele chiar depășit.
Inginerul Merișor Cocoșilă. direc
torul I.E.E.L.I.F. Maramureș. împre
ună cu care străbatem citeva din ba
zinele hidrografice, unde există sis
teme de desecări, ne precizează :

• Iubire statornică : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune
specială :
AURORA
(35 04 66) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Ultima noapte a Seherezadei :
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• întoarce-te și mai privește o dată :
ARTA (213186) — 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește :
FESTIVAL (16 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Ce mat este nou pe acasă ; TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala
mare) : Moștenirea — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) :
„Literatura
contrabasului".
Constantin
Rusu,
Daisuke Soga (Japonia).
La pian :
Viorica Rădoi — 17,30 ;
(Ateneul
Român) : Concert simfonic. Dirijor :
Cristian Mandea). Solist : Marin Cazacu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Concert
de arii și canțonete — 18

sești. precum și din județul vecin.
Sălaj. Mai mult, pe lingă lucrările
specifice de combatere a eroziunii so
lului, avem terenuri cu benzi inierbate
și terase banchete pe 12 000 hectare
în consiliile agroindustriale Ariniș.
Tirgu-Lăpuș. Copalnic-Mănăștur. în
cadrul lucrărilor de combatere a ero
ziunii solului, pe o suprafață de 2 000
hectare s-au efectuat lucrări de ame
najare a terenului pentru înființarea
de plantații pomicole în perimetrul
consiliilor agroindustriale Seini. Sa
tulung. Șomcuta Mare. Săcălășeni".
Ne oprim în citeva locuri pen
tru a vedea care este calitatea lu
crărilor. Am ajuns în teren după
două-trei zile ploioase, prilej nimerit
pentru a constata cum funcționează
canalele, drenurile. cu alte cuvinte
cum arată pămîntul acolo unde au
fost făcute lucrările. Ferma pomico
lă de la Remetea Chioarului arăta ca
o grădină.
„De pe un
teren cu
mărăcinișuri și băltiri a ieșit mi
nunea
de livadă — ne spune
Ioan Pop. șeful fermei. Datori
tă lucrărilor făcute, acum putem
lucra în pomicultură fără să ne
sperie excesul de apă din sol". în
lunca rîului ni se dezvăluie. în drep
tul drumului, un teren lucrat ca la
carte. în urmă cu cîțiva ani. aici era
o fîneață a Asociației pentru îngrășarea Tineretului Taurin din Săcă
lășeni. Acum este un pămînt cu pro
ducții de peste 4 000 kilograme la
hectar.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Casa cu trei fete — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala
Grădina Icoanei,
11 95 44) :
Cintec
despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magneru) : Cuibul — 18
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl,
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rlsului — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cintece șl dansuri populare
românești — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
David Copperfield — 9 ; De la Stan
și Bran la... Muppets — 18
• Teatrul „Țăndărică" (ÎS 23 77, sala
Victoria) :
Ileana Sinziana — 15 ;
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Tea
trul „Vis-a-Vis“ (R. F. Germania) pre
zintă spectacolul „Tuttl fruttl" —
10; 15
• Circul București (10 41 95): „Vede
tele Circului din Varșovia" — 19

Ne aflăm în sistemul Bozînta-Mocira-Remetea. la brigada nr. 1 a
întreprinderii județene de îmbu
nătățiri funciare, loan Ilieș, adi
junctul șefului de brigadă, ne
prezintă graficul lucrărilor. Toți
indicatorii — realizați. Deși era zi
umedă, după oloi, acolo unde terenul
a permis, oamenii erau la datorie.
Cîmpul stă mărturie despre cum
se lucrează un teren unde s-au exe
cutat lucrări de îmbunătățiri funciare
și unde nu. în raza comunei Satulung,
pe o solă drenată și scarificată. pă
mîntul a permis intrarea tractoarelor
doar la cîteva ore după ce a încetat
ploaia, iar pe altă tarla, pe care nu
se executaseră lucrări, s-a așteptat
mai bine de două zile.
După cum ne spunea și directorul
Merișor Cocoșilă. activitatea între
prinderii se apreciază in primul rînd
după producțiile agricole obținute pe
terenurile ameliorate. De aceea, ei
veghează ca pe terenurile in pantă
lucrările de bază să se efectueze nu
mai pe curbele de nivel, să se gene
ralizeze sistemele de culturi în fișii
și terase, banchete după modelul din
perimetrul-etalon de la Băsești.
în obligația întreprinderii intră și
întreținerea și exploatarea acestor
amenajări. Referitor la acest aspect.
Gheorghe Achim. șeful sistemului
de. hidroameliorații din Baia .Mare,
ne spune :
— După ce. cu atîtea investiții și
muncă, un sistem de îmbunătățiri
funciare este în stare de funcționare,
tot în sarcina întreprinderii noas
tre cade și întreținerea lui. Lu
crările se fac în toate cele patru
anotimpuri : distrugerea vegetației,
decolmatări. construcții ori reparații
de podețe, defrișări. Pentru a preveni
degradarea amenajărilor, comitetul
executiv al Consiliului popular ju
dețean a emis o decizie in. care
se precizează ca în acțiunile oame
nilor muncii din unitățile agricole să
se pună un accent deosebit pe atribu
țiile ce le au pentru protecția lucră
rilor. De asemenea, sînt interzise de
pozitarea de materiale, circulația si
traversarea canalelor de irigații, pășuparea. distrugerea benzilor inierbate etc. Bineînțeles, locuitorii satelor,
beneficiarii de teren, care dau un
sprijin substanțial la funcționarea
acestor sisteme, au învățat să prețuiască fiecare palmă de pămînt,
să-1 lucreze corect, fiind convinși că
numai așa vor putea obține produc
ții agricole sporite.

Gheorqhe PARJA
corespondentul „Scînteii"

vremea
Prognoza meteorologică pentru in
tervalul 27 aprilie (ora 20) — 30
aprilie (ora 20). în țară: Vremea
va fi caldă, îndeosebi în regiunile es
tice și va deveni, in general, instabi
lă, mai ales în cele vestice. Cerul va
fi temporar noros. Ploi ce vor avea
și caracter de aversă se vor semnala
în partea a doua a intervalului pe
arii relativ extinse în regiunile din
jumătatea de vest a țării și pe arii
mai restrinse în rest Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Tempera
tura aerului va fi cuprinsă, în ge
neral, minimele între 7 și 15 grade,
Iar maximele de la 16 la 26 de grade.
La București : Vremea va fi caldă și
va deveni ușor instabilă în partea a
doua a intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin la început, apoi
temporar noros, cînd trecător
va
ploua. Vîntul va sufla slab pină la
moderat. Temperaturile minime noc
turne vor fi cuprinse între 10 și 14
grade, iar maximele diurne întră 22
și 26 de grade.

Maiestății Sale SULTAN AZLAN SHAH

Dotarea modernă
a metroului bucureștean,
in atenția constructorilor
de vagoane din Arad

Suveranul Malayeziei
KUALA LUMPUR

în prag de sărbătoare, cînd oa
menii muncii cinstesc prin frumoa
se rezultate ziua de 1 Mai. la în
treprinderea de Vagoane din Arad,
pe liniile de montaj de la Fabrica
de vagoane
pentru
călători se
află rama de metrou cu numărul
200. Din anul 1978, cind s-au reali
zat 12 rame din prima generație a
metroului românesc, fabricația acestui modern mijloc de transport
a înregistrat, de la an la an. im
portante progrese. După primele
rame au urmat, curînd, cele din
generația a doua. în care echipa
mentul utilizat era în întregime de
fabricație românească, ilustrind
astfel, in modul cel mai strălucit,
uriașul potențial al industriei ro
mânești. Ca urmare a experienței
dobindite în fabricație și a con
statărilor rezultate în exploatare,
in anul 1984 a apărut generația a
treia de rame, care se construiește
și azi. Dar constructorii au reali
zat două noi tipuri de rame cu tîristori. bazate pe ultimele cuceriri
în materie pe, plan mondial, care
se găsesc în probe de omologare
pe magistralele Capitalei. Sinteză
a uriașelor forțe ale industriei
noastre, ale efortului de inteligen
tă și creație din mai multe insti
tute și centre din țară, metroul
românesc constituie una din ma
rile ctitorii ale poporului nostru în
acești ani de puternice prefaceri
socialiste. (Tristan Mihuța).

Cu ocazia învestirii dumneavoastră ca suveran al Malayeziei, îmi face
plăcere să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde
felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și succes
in activitate, de prosperitate și bunăstare pentru poporul malayezian prieten.
Sînt încredințat că, pe baza înțelegerilor convenite la nivel înalt, bu
nele raporturi de prietenie și cooperare stabilite intre România și Malayezia
vor cunoaște o continuă dezvoltare în diverse domenii de activitate, în in
teresul popoarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE
CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

CLUJ : Noi ansambluri de locuințe
Pe șantierele Trustului Antrepri
ză Generală de Construcții-Montaj
Cluj se desfășoară in ritm susți
nut lucrările de finalizare, in
cinstea zilei de 1 Mai, a unor noi
ansambluri de locuințe. Directorul
trustului, inginerul Grațian Șerban, ne-a
informat că la toat'e
punctele de lucru s-a organizat
mai bine munca, s-a asigurat aprovizionarea acestora cu materia
lele necesare, iar utilajele sint fo
losite cu randamente sporite, ceea
ce asigură depășirea prevederilor
de plan la activitatea de produc
ție și de construcții-montaj. Ast
fel, pină la sfirșitul lunii aprilie,

la cele 300 de apartamente date In
folosință in primul trimestru se vor
adăuga alte 300, precum și noi spa
ții comerciale in orașele Cluj-Napoca, Dej și Turda. De remarcat
este faptul că în actualul cincinal
au fost construite și date in folo
sință pină acum oamenilor muncii
din localitățile județului peste
12 000 apartamente, cu un grad su
perior de finisare și o arhitectură
care imbină armonios elementele
tradiționale cu ceea ce este nou.
modern în acest domeniu. (Marin
Oprea).

tV
19,00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun
citoresc
19.25 Pe drumul Înfăptuirii noii revo
luții agrare
19.45 Din cronica luptei patriotice, re
voluționare (color) • O primăva
ră eroică (II)
20,05 Laureați ai Festivalului național
„Cintarea României" (color)
20.25 Tinerețe, educație, spirit revolu
ționar (color) • Cunoașterea isto
riei patriei — la temelia formării
tineretului In spiritul răspunderii
față de viitorul națiunii
20.45 Film artistic in serial
(color).
„Ciprlan Porumbescu". Producție
a
Studioului
cinematografic
„București". Scenariul și regia ;
Gheorghe Vitanldls. Ultima parte
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Locuințe noi la Turda

Foto : S. Cristian

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
La Atena, in preliminariile C.M. de fotbal

Grecia - România 0-0
Aseară, la Atena, a avut loc me
ciul de fotbal dintre reprezentativele
Greciei și României contînd pentru
preliminariile Campionatului mon
dial. Echipa noastră a evoluat în ur
mătoarea formație : Lung — Iovan,
Bumbescu, Rednic, Klein — Sabău.
Mateuț,
G.
Popescu,
Lupescu
(1. Dumitrescu) — Hagi, Cămătaru
(Vâișcovici).
După 90 de
minute de joc cu
multe ratări (și de-o parte și de
cealaltă),
tabela de scor a rămas
neschimbată : 0—0.
în urma acestui rezultat si a vic
toriei cu 2—0, obținută ieri de echipa
Danemarcei la Sofia, in fata selec
ționatei Bulgariei,, clasamentul gru*
• Federația
Internațională
de
Fotbal a recomandat, intr-un recent
comunicat, tuturor federațiilor națio
nale să colaboreze cu organele com
petente pentru a asigura securitatea
jucătorilor și spectatorilor la meciu
rile de fotbal, adoptind măsuri de
prevenire a actelor de violență, a
busculadelor etc. nu numai în inte
riorul stadioanelor și la porțile de
intrare, dar și in jurul arenelor și
pe arterele de acces către acestea.
De asemenea se cere combaterea și
lichidarea oricărui trafic de bilete
false, avertizarea publicului de a nu
cumpăra bilete de la persoane par
ticulare. Alte recomandări
privesc
asistenta medicală de urgență, con
trolul la intrările pe stadioane etc.
• La Budapesta, în meci interna
țional amical de fotbal, echipa de

pei I preliminare arată astfel :
1. România (5 puncte ; golaveraj
6—1) ; 2. Danemarca 4 p (golaveraj
4—2) ; 3. Grecia 2 p (golaveraj
1— 4) ; 4. Bulgaria 1 p (golaveraj
2— 6).
Următoarele partide din această
grupă vor avea loc la 17 mai :
România — Bulgaria si Danemarca
— Grecia.
• Alte meciuri disputate ieri in
preliminariile Campionatului mondial
de fotbal : La Kiev, selecționata
U.R.S.S. a intrecut cu scorul de 3—0
(3—0) formația R.D. Germane ; la La
Valetta. Malta — Irlanda de Nord
0—2 (0—0) ; la Dublin, Irlanda —
Spania 1—0 (1—0).
★

tineret a Suediei a întrecut cu sco
rul de 2—1 (1—0) formația similară
a Ungariei.
MOTOCICLISM. La Schwanenstadt s-au desfășurat întrecerile
„Marelui premiu" al Austriei la
motocros — clasa 500 cmc.. probă
contînd pentru
Campionatul mon
dial. Victoria a revenit englezului
David Thorpe („Honda"), urmat de
vest-germanul
Dietmar
Lacher
(„Kawasaki").
HOCHEI. în cadrul Campionate
lor mondiale de hochei pe gheață
(grupa A), ce se desfășoară in dife
rite orașe suedeze,
reprezentativa
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de
3—2 (0—0, 2—2, 1—0)
selecționata
Suediei. într-un alt joc, echipa Ca
nadei a dispus cu 4—2 (1—0, 1—1,
2—1) de formația Cehoslovaciei. In

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație
Valorile de virf ale traficului pe
unele artere necesită mai mult ca
orieind un grad sporit de disciplină
rutieră. Frecvența mai mare a de
plasărilor in următoarele zile pe
traseele turistice și de agrement
impune maximă atenție la efectuarea
depășirilor, calm și răbdare atunci
cind se circulă în coloană și evita
rea staționărilor pe suprafața caro
sabilă, pentru a nu se crea obstaco
le care ar putea genera accidente.
Trebuie evitate deplasările pe timpul
nopții, fiind cunoscut faptul că
noaptea riscurile în circulație sînt
mai mari. Călătoriile mai lungi tre
buie făcute in așa fel, incit să nu
suprasolicite pe cei de la volan și
pe pasageri. De asemenea, dozarea
eforturilor depuse la volan și aten
ția sporită asupra stării de sănătate
sînt probleme de siguranță rutieră
cărora trebuie să li se acorde însem
nătatea cuvenită. Parcurgerea fără
întrerupere a unui număr mare de
kilometri, începerea călătoriei în
stare de oboseală, la ore tîrzii, căl
dura excesivă în interiorul mașinii,
fumatul in timpul conducerii, consu
marea unor mese copioase și inge
rarea de lichide in cantități mari
înainte de a urca la volan, efec
tuarea unor tratamente cu medica
mente
contraindicate
conducerii
auto sint tot atiția factori de risc
care, pe fondul suprasolicitărilor, al
oboselii și al unor afecțiuni medi
cale pot genera accidente. Foarte
multi din cei care au produs un ac
cident recunosc că lucrurile 'ar fi
stat cu totul altfel, dacă nu ar fi
fost obosiți sau iritați de situații
stresante ivite în trafic. Persoane
lor cu o reactivitate nervoasă exa
gerată li se recomandă să con
ducă cu viteză redusă și chiar
să oprească mașina în vederea
unei plimbări necesare relaxării. Cu
ocazia opririlor Se recomandă puți
nă gimnastică, scurte plimbări în
jurul mașinii și o verificare suma
ră a stării anvelopelor, a presiunii
in pneuri, controlul funcționării

ștergătoarelor de parbriz și al celor
lalte sisteme și mecanisme care asi
gură in continuare efectuarea nor
mală a călătoriei. Pasagerii din ma
șini să coboare numai pe portierele
din partea dreaptă, iar copiii să fie
supravegheați în permanentă pen
tru a nu se ivi inopinat printre au
tovehicule pe suprafața carosabilă.
Deoarece riscul și gravitatea unor
coliziuni sint mai mari in timpul efectuării depășirilor, se recomandă
ca acestea să fie precedate de o te
meinică asigurare. începătorilor și
celor care nu au prea multă expe
riență la volan li se
recomandă,
Înainte de toate, să nu pornească la
drum pe distanțe lungi, să circule
cu viteze moderate și să efectueze
depășiri numai dacă este absolut
necesar și după o asigurare temei
nică. în cazul depășirii bicicletelor
și căruțelor, conducătorii acestora
trebuie avertizați din timp prin
semnale sonore sau luminoase. Tot
odată, se va reduce viteza și se va
menține în timpul depășirii o dis
tantă laterală corespunzătoare. Ar
terele montane, care străbat zone
de un pitoresc deosebit, cu frecven
te succesiuni de curbe, cu numeroa
se urcușuri și coborișuri, pot genera
momente de neatenție automobiliștilor care uită că se află la volan.
Pe asemenea artere, nu este reco
mandabilă conducerea autovehicu
lelor de către cei care au obținut
de curînd permisul și. în general,
deplasările în cursul nopții, cind
vizibilitatea redusă împiedică ob
servarea oportună a profilului va
riat al traseului și adaptarea ‘unei
maniere corespunzătoare de pilotaj
a mașinilor. Atit în localități, cit și
în afara Acestora, este necesară o
utilizare corectă a benzilor de cir
culație. Trebuie folosită cu precăde
re banda unu pe arterele avind mai
multe benzi de circulație pe sens,
oferind astfel posibilitatea autove
hiculelor care șe deplasează cu vite
ze superioare să efectueze în sigu
ranță depășiri. La trecerile la nivel

urma acestor rezultate, pentru faza
finală a campionatului s-au calificat
echipele U.R.S.S., Suediei, Canadei
și Cehoslovaciei.
HANDBAL. „Cupa Iugoslaviei" la
handbal masculin a fost cucerită la
actuala ediție de echipa Medvesciak
Zagreb, care a învins în finală cu
scorul de 23—21 (14—10) formația
Proletar Zrenianin. Este pentru a
șasea oară cind handbaliștii din
Zagreb cîștigă trofeul.
TENIS. • în clasamentul general
al Circuitului internațional feminin
de tenis continuă să conducă vestgermana Steffi Graff (2 450 puncte),
urmată
de argentiniana Gabriela
Sabatini (1 500 puncte) și cehoslova
ca Helena Sukova (1310 puncte).
• în primul tur al turneului inter
național feminin de tenis de la
Houston, iugoslava Monica Seles a
învins-o cu 6—2, 6—3 pe americana
Mary Lou Daniels,
Angelika Kanelopoulos (Grecia) a disnus cu 8—3,
6—2 de Kate Goirmert (S.U.A.), iar
Katrina Adams (S.U.A.) a cîștieat
cu 3—6. 7—6, 6—3 partida cu coechi
piera sa Dona Faber.

Administrația de Stat
Loto-Pronospcrt
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 26 APRILIE 1989

EXTRAGEREA I : 32 20 37 38 40 2
EXTRAGEREA a II-a : 33 12 4
23 5 15
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
555.635 LEI.

cu calea ferată nepăzite ori la cele
semaforizate, cînd semnalele de avertizare optică și acustică intră în
funcțiune, autovehiculele vor fi opri
te în mod obligatoriu, traversarea
urmind a se efectua numai după o
asigurare temeinică ori după trece
rea trenului. Dacă pe parcurs automobiliștii au fost angajați în tamponări, se recomandă să se ia toata
măsurile in vederea scoaterii mași
nilor în afara drumului, pentru a
permite o deplasare cursivă a celor
lalte autovehicule, urmind ca solu
ționarea situației create să se efec
tueze ulterior. Fiind de mare utili
tate, se recomandă să fie folosite
centurile de siguranță. în numeroa
se situații critice, acestea s-au do
vedit a fi salvatoare. Deosebită atenție in pilotarea autovehiculelor
este necesară in zonele aglomerate,
unde pietonii traversează mai frec
vent arterele rutiere. Trecerile pen
tru pietoni sînt puncte în care vite
za de deplasare a' autovehiculelor
trebuie redusă in corelație cu starea
drumului și cu gradul de vizibilita
te, astfel incit să permită in orice
moment oprirea autovehiculelor in
spațiul de siguranță. La rindul lor,
pietonii nu trebuie să riște traver
sări prin fața unor autovehicule
care se apropie, mizînd pe faptul că
trecerea străzii se va face suficient
de repede. Chiar și atunci cînd tra
versările se efectuează regulamen
tar, prin locuri anume destinate,
este bine ca pietonii să se asigure
că au fost observați de către cei
aflați la volan și că mașinile pot
opri la timp. Unui mare pericol se
expun pietonii care se deplasează
pe suprafața carosabilă a drumuri
lor, uneori după lăsarea serii, cînd
riscul de a fi observați cu lntirziere de către șoferi este mai mare.
Prudentă sporită trebuie să mani
feste automobiliștii ori de cite ori
observă copii, în vecinătatea șoselei
și prima măsură de prevedere ce
se impune este reducerea substan
țială a vitezei și asigurarea spațiu
lui de manevră necesar în caz de
pericol. Se recomandă părinților să
dovedească o grijă deosebită în ale
gerea locurildr de joacă de către
copii, în permanenta supraveghere
a acestora.
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Schimb de mesaje intre
tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Kim Ir Sen
PHENIAN 26 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a
tovarășei Elena Ceaușescu. s-au
transmis tovarășului Kim Ir Sen,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, un călduros
salut și cele mai bune urări de să
nătate și succese în activitatea de
edificare a socialismului în R.P.D.
Coreeană, pentru realizarea dezide
ratului național al poporului coreean
prieten de reunificare pașnică și
independentă a patriei.
Tovarășul Kim Ir Sen a exprimat
profunda sa recunoștință pentru
salutul și urările care i-au fost
adresate și. Ia rindul său. a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei
Elena Ceaușescu cele
mai sincere și prietenești urări de
sănătate și mari succese in nobila
activitate consacrată unei vieți feri
cite și prospere a poporului român,
cauzei păcii și progresului în lume.
Tovarășul Kim Ir Sen a adresat
felicitări și a dat o înaltă apreciere
succesului remarcabil dobîndit de
România socialistă, sub conducerea
Partidului Comunist Român, perso
nal a secretarului său general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prin

„Cheltuielile irosite pe înarmări să fie
folosite in vederea dezvoltării"
Lucrările Conferinței pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 26 (Agerpres). — La
Geneva continuă lucrările Conferin
ței pentru dezarmare. în cuvîntul
său, ministrul de externe al Perului,
Guillermo Larco Cox, s-a pronunțat
pentru încetarea cursei înarmărilor
și reducerea drastică a cheltuielilor
militare. Numai astfel, a spus el,
vor putea fi obținute resursele ne
cesare pentru dezvoltarea economică
și socială a popoarelor. Reprezen
tantul peruan a cerut includerea
problemei reducerii bugetelor mili

lichidarea completă a datoriilor ex
terne — consfințire a suveranității
economice și politice depline a țării.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către conducă
torul partidului și statului R.P.D.
Coreene a delegației guvernamentale
române, condusă de tovarășul Ion
Dincâ. prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele părții, ro
mâne în Comisia interguvernamentală consultativă în relațiile econo
mice și tehnico-științifice românocoreene, care participă la cea de-a
XlV-a sesiune a comisiei.
în cadrul întrevederii au fost
evocate stadiul înalt și perspectiva
dezvoltării neîntrerupte a relațiilor
de prietenie, colaborare și solidari
tate militantă româno-coreene, care
au
la
bază prietenia
trainică
dintre stimații conducători ai ce
lor două partide și state, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen.
La primire au participat. Hong
Săng Nam, vicepremier al Consi
liului
Administrativ.
președintele
părții coreene în Comisia interguvernamentală consultativă, Kim Dai
Hion, ministrul comerțului exterior
al R.P.D. Coreene. Din partea româ
nă au fost prezenți Cornel Pînzaru,
ministru
secretar
de
stat la
M.C.E.C.E.I.. și Nicolae Gîrba, am
basadorul României în R.P.D. Co
reeană.

„Sînt necesare acțiuni pentru edificarea unei lumi
a păcii și progresului"
Reuniune internațională consacrată transformării
Americii Latine în zonă denuclearizată
CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — în capitala Mexicului s-au
deschis lucrările conferinței genera
le a Organizației pentru interzice
rea armelor nucleare in America La
tină (O.P.A.N.A.L.), la care parti
cipă reprezentanți oficiali din 40 de
state, respectiv ai țărilor membre și
ai țărilor posesoare de arme nuclea
re. în cuvîntul inaugural, președin
tele Mexicului. Carlos Salinas de
Gortari, a pus accentul pe faptul că
cheltuielile militare periclitează în
treaga economie mondială. El a

TOKIO 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul conferinței internaționale de la
Kyoto desfășurate sub egida O.N.U.
și consacrate dezarmării, reprezen
tanți din 31 de țări ale lumii s-au
pronunțat pentru interzicerea expe
riențelor nucleare subterane, precum

Reacții negative la Washington și Londra față de atitudinea
R.F.G., favorabilă negocierilor în această problemă

După convorbirile avute la Wa
shington, șeful diplomației vestgermane, Hans-Dietrich Genscher,
a subliniat din nou să țara sa se
pronunță pentru aminarea moderni

ce le dețin în posturile eligibile pe
linie de partid. Plenara a satisfăcut
această cerere. Din componența or
ganelor sus-menționate au ieșit 110
persoane.Plenara a hotărit cooptarea
din rîndul membrilor supleanți ai
C.C. al P.C.U.S., în rîndul membri
lor plini, a 24 de persoane.
în încheierea lucrărilor a luat
cuvîntul Mihail Gorbaciov, secretar
general al C.C. al P.C.U.S.

reducerea arsenalelor militare"
Reuniune în capitala Austriei
pins teoria oficialităților N.A.T.O.
privind oportunitatea înarmării pen
tru un așa-zis „echilibru al desuasiunii". ,într-un document al reuniu
nii se menționează că există serioase
motive de îngrijorare în legătură cu
planurile de înarmare ale N.A.T.O.
Se arată că N.A.T.O. nu dorește să
renunțe la perimata „strategie a in
timidării".
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SECRETARUL GENERAL AL
O.N.U. ÎN POLONIA, La Varșovia a
avut loc o întrevedere între pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Polone. Wojciech Jaruzelski, și
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, aflat în vizită
oficială
în
Polonia, transmite
agenția P.A.P. Secretarul general
al O.N.U. s-a întîlnit. de asemenea, cu mareșalul Seimului. Ro
man Malinowski.

CONVORBIRI LA HAVANA. La
Havana au avut loc convorbiri ofiIciale între Fidel Castro.
prime
secretar al C.C. al P.C. din Cuba,
președintele Consiliului de Stat și
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, și Nguyen Van
I Linh, secretar general al C.C. al
P.C. din Vietnam — informează
agențiile Prensa Latina și V.N.A.
VIZITĂ LA MADRID. La MaIdrid au avut loc convorbiri între
președintele guvernului spaniol,
Felipe
Gonzalez, și președintele
I Republicii Nicaragua, Daniel Orte
ga Saavedra. Cu acest prilej au
fost abordate procesul de pace din
I America Centrală, relațiile bilateI rale, alte aspecte ale situației po
litice și economice internaționale.

MINISTRUL DE EXTERNE SO
VIETIC,
Eduard Șevardnadze, a
conferit cu ministrul de externe
afgan, Abdul Wakil, aflat într-o
scurtă vizită în U.R.S.S. Au fost
abordate aspecte ale situației din
jurul Afganistanului, rezultatele
dezbaterii în
Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a evoluției situa
ției din regiune.
probleme
ale
relațiilor bilaterale.

CEREMONIE. La Kuala Lumpur
s-a desfășurat miercuri ceremonia
proclamării sultanului Azlan Shah
ca suveran al Malayeziei. Noul su
veran a fost ales la 2 martie 1989,
pentru o perioadă de cinci ani. în
Malăyezia funcționind un sistem
monarhic eligibil.

ANIVERSARE. Cu prilejul celei
de-a Xl-a aniversări a Zilei Revo
luției, în capitala Afganistanului
a avut loc miercuri o. paradă mi
litară. în tribună se aflau pre
ședintele , republicii, Najibullah,
membri ai guvernului, ofițeri su
periori. Cu același prilej, la Kabul
s-a desfășurat o adunare festivă.
GREVĂ. Aproximativ un milion
și jumătate de oameni ai muncii
brazilieni se află în grevă, reclamind îmbunătățirea condițiilor lor
de muncă și de viață. Greva a pa

Profitul maxim-„busola" companiilor transnaționale
în nucleul evoluțiilor complexe și
contradictorii ce au avut loc în ul
timele decenii in economia mondia
lă, al crizei generale pe care aceasta
o traversează, dind naștere unor fe
nomene cu consecințe profund nega
tive, îndeosebi asupra situației țări
lor in curs de dezvoltare, s-au aflat
mereu companiile transnaționale.
Acționind sub identitate proprie
sau imbrăcind „costumele naționa
le" ale țârilor pe teritoriul cărora
s-au implantat, companiile transna
ționale s-au prezentat de-a lungul
timpului ca „promotoare ale dezvol
tării", „purtătoare ale
progresului
tehnic", „creatoare de bogăție
la
scară națională și mondială", impinzind lumea cu filiale ale căror finan
țare, producție și comercializare sint
controlate pe verticală, de la cen
tru, de societățile-mamă, situate in
Nordul dezvoltat, în special în
S.U.A., Japonia, Marea Britanie,
R.F. Germania, Franța sau Suedia.
Principalele 382 de societăți transna
ționale realizează o cifră de afaceri
ce reprezintă aproximativ 30 la sută
din produsul național brut al state
lor capitaliste industrializate, dispunind, pe măsura desfășurării noii
revoluții tehnico-științifice, de toț
mai sofisticate mijloace tehnice și
științifice cu ajutorul cărora. în cîteva secunde, sînt difuzate, pe tot
globul, informații și decizii cu vaste
implicații (grupul nipon Mitsui, de
exemplu, difuzează și primește din
întreaga lume circa 110 000 de infor
mații pe zi).
Sfera lor de acțiune au con
stituit-o și o constituie în spe
cial statele capitaliste industriali
zate, dar nu mai puțin adevărat este
că, in „vremurile bune" (adică mai
direct spus înainte de criza datorii
lor). s-au bucurat de o deosebită atenție și țările în curs de dezvoltare,
unde companiile transnaționale iși
implantaseră peste 20 000 de filiale.
Deceniul care se încheie a cunos
cut o creștere a importanței și rolului

companiilor transnaționale, dar a
marcat totodată o schimbare esențială
în direcția de acțiune a acestora. O
schimbare cu două componente : una
privind conținutul activității propriu-zise, în cadrul căreia au căpă
tat o pondere tot mai mare servicii
le și operațiunile cu caracter specu
lativ pe piețele monetare și finan
ciare, iar alta privind zonele de ac
țiune. O schimbare de direcție de
terminată de însăși rațiunea de a
fi a companiilor transnaționale, de
scopul lor final : obținerea profi
tului maxim. Or, pornind tocmai de
la acest țel fundamental, cînd con
dițiile existente într-un anumit loc,
fie că este vorba de o țară, fie de
un continent, nu mai pot asigura ob
ținerea profitului maxim, atunci
companiile își fac bagajele și pleacă,
fără să întoarcă privirile pentru ' a
vedea ce lasă în urmă — sărăcie,
subdezvoltare, ecoțiomii secătuite de
resurse sau traumatizate prin trans
ferarea unor tehnologii inadecvate
etc. — fără să încerce nici cea mai
mică urmă de remușcări pentru că
nici una dintre frumoasele făgădu
ieli făcute la venire — „dezvoltare",
„progres tehnic", „bogăție" etc. —
nu a fost îndeplinită. Iar condi
țiile pentru obținerea profitului
maxim au fost epuizate în primul
rind în lumea a treia, unde mitul
dezvoltării pe baza „liberei inițiati
ve private" (în fapt pe baza liberei
acțiuni a transnaționalelor) a fost
spulberat, economiile țărilor ce com
pun această lume confruntîndu-se
cu dificultăți dramatice. Aceste țări
resimt din plin efectele crizei mon
diale și, mai ales, cele provocate de
criza datoriei externe, care, pe an
samblu, a depășit 1 320 de miliarde
de dolari.
în această situație, potrivit logicii
implacabile a profitului maxim, lu
mea a treia a fost scoasă din calcule
le companiilor transnaționale. Unul
dintre ultimele rapoarte elabora
te de Centrul O.N.U. pentru so
cietățile transnaționale sintetizează

SANAA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele R. A. Yemen. Aii Abdu
llah Saleh, a conferit cu președin
tele Statului Palestina. Yasșer Arafat,
aflat in vizită la Sanaa.
Cu acest prile.i a fost reafirmat
sprijinul R. A. Yemen față de po
porul palestinian în lupta pentru redobîndirea drepturilor sale legitim»;,
inclusiv dreptul de a avea un stat
propriu independent.

Plan vizind soluționarea
conflictului din Liban
TUNIS 26 (Agerpres). — La Tunis
s-au încheiat lucrările reuniunii pre
gătitoare a Comitetului „celor șase"
al Ligii Arabe, cu privire la solu
ționarea crizei din Liban. Comitetul
a avut ca sarcină pregătirea lucrări
lor Consiliului ministerial al Ligii
Arabe. S-a convenit să fie propus
spre dezbatere un plan vizînd so
lutionarea pașnică a conflictului din
Liban, plan care să includă. între
altele, instaurarea încetării focului,
trimiterea unei misiuni de obser
vatori pentru a superviza aplicarea
deciziilor și inițierea de negocieri
directe între părțile libaneze aflate
în conflict.
Consiliul ministerial al Ligii Arabe
a fost convocat în sesiune extra
ordinară ca urmare a recrudescentei
crizei libaneze, în ultimele săptămîni.

In sprijinul organizării
de negocieri între Israel
și O.E.P.
TEL AVIV 26 (Agerpres). — Primul-ministru al Italiei. Ciriaco de
Mita, și-a încheiat vizita în Israel,
în cadrul convorbirilor purtate, pre
mierul italian a cerut oficialităților
israeliene să angajeze negocieri cu
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei în vederea inițierii proce
sului de pace.
într-o conferință de presă, pre
mierul italian a arătat că planul
primului-ministru israelian. Yitzhak
Shamir, privind organizarea de ale
geri în teritoriile ocupate este in
suficient. Ciriaco de Mita a arătat
că, in cadrul unei intîlniri pe care
a avut-o cu reprezentanți palesti
nieni din Cisiordania și Gaza, și-a
format opinia că populația palesti
niană din cele două teritorii respin
ge planul lui Shamir.
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Referindu-se la rezultatele vizitei
întreprinse la Washington de vice
cancelarul si ministrul vest-german
de externe, împreună cu ministrul
apărării, agenția Taniug relevă că
„o criză deschisă" a izbucnit in re
lațiile S.U.A. — R. F. Germania în
legătură cu rachetele nucleare tac
tice desfășurate pe teritoriul vestgerman.
Washingtonul
rămine
ferm pe poziția că N.A.T.O. nu tre
buie să negocieze cu U.R.S.S. în
problema acestor rachete — arată
agenția, adăugind că președintele
George Bush nu i-a primit pe emi
sarii vest-germani, care au conferit
cu secretarul de stat James Baker
și cu șeful Pentagonului, Richard
Cheney.

„Toate statele trebuie să acționeze pentru

VIENA 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul reuniunii internaționale „Oa
menii de cultură pentru dezarmare
nucleară", desfășurată in Capitala
Austriei, s-a relevat necesitatea ca
toate statele lumii să acționeze pen
tru reducerea și lichidarea arsenale
lor militare, în primul rind nucleare,
în acest cadru, participanții au res

și pentru neproliferarea armelor nu
cleare și chimice. Participanții la
acest mare forum internațional con
sacrat păcii ap. cerut principalelor
puteri nucleare ale lumii să proce
deze la reduceri substanțiale ale
arsenalelor lor nucleare strategice.

Plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La
Moscova s-au desfășurat lucrările
plenarei C.C. al P.C.U.S., care a
examinat unele probleme organiza
torice ale activității Comitetului
Central. După cum transmite agen
ția T.A.S.S., plenara a analizat ce
rerea unui grup de membri și mem
bri supleanți ai C.C. al P.C.U.S. șl
membri ai Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.U.S., aflați in prezent la'
pensie, de a fi eliberați din funcțiile

zării rachetelor cu rază scurtă de
acțiune ale N.A.T.O. pină in anul
1992. Contactele cu oficialități ame
ricane nu au dus la o apropiere a
pozițiilor.

LONDRA 26 (Agerpres). — Lide
rul Partidului Laburist, de opoziție,
din Marea Britanie, Neil Kinnock,
și-a manifestat, in cadrul unor dez
bateri în Camera Comunelor, opo
ziția față de presiunile exercitate de
guvernul britanic vizind schimbarea
poziției R.F. Germania in problema
rachetelor cu rază scurtă de acțiu
ne din Europa. Neil Kinnock a arătat că două treimi din populația
R.F. Germania se opun moderniză
rii rachetelor nucleare, iar guvernul
de la Bonn este cu totul indreptă•țit să acționeze in conformitate cu
dorința majorității locuitorilor țării.

lansat comunității internaționale apelul la acțiuni pentru edificarea
unei lumi a păcii, care să deschi
dă tuturor popoarelor calea progre
sului.
în intervențiile lor, diverși parti
cipant! au evidențiat necesitatea in
trării depline în vigoare a Tratatu
lui de la Tlatelolco, semnat în 1967,
la Ciudad de Mexico, avînd ca obiectiv transformarea Americii La
tine în zonă denuclearizată și folo
sirea energiei nucleare exclusiv- in
scopuri pașnice.

Pentru interzicerea experiențelor atomice

Poziții divergente in cadrul N.A.I.O. in legătură
cu proiectele de modernizare a armelor nucleare
BONN 26 (Agerpres). — Coaliția
guvernamentală
vest-germană
a
convenit asupra poziției — susținute
în principal de vicecancelarul și
ministrul de externe. Hans-Dietrich
Genscher — in problema moderni
zării armelor nucleare tactice ale
N.A.T.O. După cum s-a mai anun
țat, cancelarul Helmut Kohl a pro
pus aminarea adoptării unei hotărîri
definitive în această problemă pînă
in anii 1991—19S2 și inițierea de
negocieri cu țările participante ale
Tratatului de la Varșovia în proble
ma rachetelor cu rază scurtă de
acțiune. Această poziție a fost pre
zentată de Hans-Dietrich Genscher
și de ministrul apărării. Gerhardt
Stoltenberg, reprezentanților guver
nului american, in cursul vizitei lor
oficiale de marți la Washington,
fără a se ajunge la o concluzie
comună.
în încercarea de a preveni extin
derea adoptării unor poziții diferite
de politică generală a N.A.T.O.. pre
mierul britanic, Margaret Thatcher,
care, alături de S.U.A., acționează
insistent pentru modernizarea ar
mamentului nuclear al alianței nordatlantice. a sugerat ca cei doi mi
niștri vest-germani să facă, la în
toarcerea din vizita la Washington,
o escală la Londra, pentru convor
biri. Propunerea a fost, refuzată de
R. F. Germania.

tare pe ordinea de zi a conferin
ței. Totodată, el a subliniat nece
sitatea începerii de negocieri cu pri
vire la interzicerea
experiențelor
nucleare și a încheierii cit mai ra
pide a unei convenții privind eli
minarea armelor chimice.
în favoarea interzicerii experien
țelor nucleare s-au pronunțat și șefii
delegațiilor Pakistanului și Indone
ziei. care au apreciat că aceasta ar
constitui o contribuție importantă
Ia încetarea cursei înarmărilor.

ORIENTUL MIJLOCIU

global această stare de lucruri, notind: „Dacă în anii ’70 noile investi
ții de capital ale corporațiilor trans
naționale se efectuau in principal în
țările in curs de dezvoltare, în dece
niul actual fluxul capitalurilor s-a
orientat cu precădere spre economia
țărilor capitaliste dezvoltate". Mai
concret punctează această tendință
publicația franceză „Le Monde Di
plomatique". care, referindu-se la
Japonia, scrie : „Putere financiară
crescîridă în acest sfîrșit de se
col, Japonia consacra în 1975 circa
57 la sută din investițiile sale direc
te în străinătate în țările în curs de
dezvoltare și numai 33 la sută în
1986. Se avea în vedere să se asigu
re nu atît creșterea economică a na
țiunilor respective, cit să se apro
vizioneze arhipelagul
cu
materii
prime. Astăzi, aproape jumătate din
investițiile nipone se îndreaptă spre
Statele Unite". într-un plan mai ge
neral, a devenit limpede că fluxuri
le de capitaluri nu pot fi cu nimic
atrase spre o lume a treia deprimată
(căderea prețurilor la produsele _ de
bază. îndatorare etc.) și a cărei
depresiune economică se datorează,
în mare parte, strategiei centrelor fi
nanciare dominante.
Desigur, „cazul nipon" nu este sin
gurul. Se pot adăuga „cazurile"
nordamerican, francez, britanic sau
suedez. Pentru că, în fața prăpastiei
deschise de criza datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare —
datorii la care, de altfel, transnațio
nalele, prin politicile financiare și
comerciale practicate, au contribuit
din plin — fluxurile de capitaluri
în direcția Sudului subdezvoltat și
îndatorat au descrescut, numai în pe
rioada 1981—1986. cu 52 de miliarde
dolari.
în realitate, acest flux s-a inver
sat ! Calcule efectuate chiar de
bănci nord-americane arată, de exem
plu. că din cinci dintre cele mai în
datorate țări
din America Latină
între anii 1977—1987 au fost transfe
rate în străinătate 210 miliarde de

dolari. Din Mexic, țară cu o enormă
datorie externă (105 miliarde de do
lari) au „fugit" în acest răstimp,
cum dezvăluie unele statistici pu
blicate zilele'trecute de revista ame
ricană „Newsweek", circa 84 de mi
liarde de dolari. Urmează Venezuela
cu 58 de miliarde, Argentina cu 46
de miliarde și Brazilia cu 31 de mi
liarde. Aceeași revistă arată că se
cretarul pentru
problemele trezo
reriei al S.U.A., Nicholas Brady,
consideră această fugă a capitaluri
lor din țările în curs de dezvoltare
ca un lucru „rușinos". „Rușinos"
pentru cine ? Aceeași revistă scrie că
anumite bănci nordamericane stimu
lează procesul de transfer de capi
taluri din țările Americii Latine,
menționînd, concret, cazul concernu
lui Citibank, care, recent, a trimis
o scrisoare clienților săi argentinieni,
pe care aceștia au Interpretat-o ca o
„discretă invitație" de a trimite fon
durile financiare în exterior.
Toate aceste aspecte și altele, cum
ar fi, de pildă, faptul semnificativ
că nu puține dintre marile socie
tăți transnaționale au procedat, in
anii din urmă, la „vînzarea" filiale
lor lor din țările în curs de dezvol
tare sau pur și simplu la desființa
rea acestora, demonstrează cu eloc
vență realitatea schimbării de di
recție pe care au operat-o în activi
tatea lor companiile : nu mai sînt
bani, nu se mai poate obține profit,
atunci, cu „arme și bagaje" — spre
alte țări mai favorabile țelului lor
suprem. Concluzia se impune de la
sine : companiile transnaționale nu
numai că nu au fost — așa cum aveau pretenția — „motoare ale dez
voltării" sau „creatoare de bogăție
națională", ci au adîncit și mai mult,
acolo unde au acționat, sărăcia, sub
dezvoltarea, jefuind în cel mai pur
stil neocolonialist țările rămase în
urmă, multiplicînd inechitățile din
economia mondială.

Valentin PAUNESCU

ralizat
activitatea din sectoarele
metalurgic și financiar-bancar.
CONGRESUL EXTRAORDINAR
al Confederației Oamenilor Mun
cii din Venezuela, cea mai mare
organizație sindicală din țară, și-a
încheiat lucrările la Caracas. Participanții au analizat situația di
ficilă a economiei naționale și mă
surile adoptate de guvern pentru
ieșirea din criză. în context, au
fost condamnate rețetele nedrepte
impuse de Fondul Monetar Inter
național, care au grave consecințe
pe plan social.

„ȘTIINȚA ÎN SLUJBA DEZVOL
TĂRII" este tema unui seminar re
gional inaugurat la Nairobi. Orga
nizat din inițiativa U.N.E.S.C.O.,
seminarul reunește participanți din
16 țări africane. în deschiderea
lucrărilor, ministrul kenyan al in
formațiilor, Waruq Kanga. a adre
sat participanților chemarea să
reflecteze prioritățile naționale în
domeniul agriculturii, ale valorifi
cării resurselor hidrologice, împă
duririlor, asistenței medicale.
MARȘ POPULAR. în regiunea
orașului Masan din Coreea dc Sud
a fost organizat un nou marș al
oamenilor muncii în sprijinul ce
rerilor de democratizare a vieții
politice din țară, pentru respecta
rea drepturilor constituționale și
profesionale. La această manifes
tare. la care au participat circa
15 000 de persoane, s-au
lansat
apeluri în vederea unității de ac
țiune a tuturor forțelor democra
tice și progresiste din țară.

Economia bulgară
în primul trimestru
al anului
SOFIA 26 (Agerpres). — Comuni
catul Direcției Centrale de statistică
privind rezultatele obținute în primul
trimestru al anului arată că. în ge
neral. economia bulgară a obtinut
rezuitate pozitive. S-a realizat un
spor al producției nete de 456 mili
oane leva, peste 93 la sută din de
pășire fiind asigurată prin sporirea
productivității. Au fost efectuate in
vestiții de aproximativ 500 milioane
leva pentru reutilare si înnoire teh
nică. Rezultatele realizării planului
anual au fost însă nesatisfăcătoare
în ceea ce privește situația fondu
rilor fixe, nefiind încă depășite nici
unele tendințe nefavorabile in dez
voltarea zootehniei, transmite agen
ția B.T.A. Au fost, totodată, con
struite mai puține locuințe decit în
trimestrul I al anului precedent.

Evoluții

in

direcția

independenței Namibiei
NAIROBI 26 (Agerpres). — Pla
nul O.N.U. privitor la acordarea
independenței Namibiei va continua
să fie pus în aplicare așa cum a
fost prevăzut, in condițiile în care
ciocnirile armate dintre forțele mi
litare aflate sub controlul R.S.A. și
detașamentele de luptători ai Orga
nizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) au fost puse
sub control — a declarat presei, la
Nairobi, purtătorul de cuvint al
organizației
mondiale.
Frederic
Echkard. Arătînd că membri ai
Grupului de asistență al O.N.U. pen
tru perioada de tranziție (UNTAG)
se află deja in Namibia și iși exercită atribuțiile la fața locului, el
a evidențiat, totodată, că, înaintea
alegerilor generale ce se vor des
fășura în teritoriul namibian, în luna
noiembrie, mai sint de soluționat o
serie de probleme importante. între
care eliberarea deținuților politici și
reîntoarcerea în Namibia a celor
aproximativ 60 000 de refugiați.

ZIUA NAJWNALĂ A RFPUBUCU AFGANISTAN

Tovarășului NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Democratic
al Poporului din Afganistan,
Președintele Republicii Afganistan
KABUL

Aniversarea Revoluției din aprilie — sărbătoarea națională a Republicii
Afganistan — imi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al meu personal, calde felicitări,
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace,
unitate și prosperitate poporului afgan prieten.
Doresc să reafirm și cu acest prilej că România sprijină pe deplin po
litica guvernului afgan de reconciliere și unitate națională — care să asi
gure dezvoltarea democratică, independentă și nealiniată a patriei dum
neavoastră — și se pronupță împotriva oricărui amestec din afară in tre
burile interne ale Afganistanului.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările
și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoa
relor român și afgan, al păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România
Astăzi, poporul afgan aniversea
ză împlinirea a 11 ani de la Revo
luția din aprilie 1978, care a pus
capăt dominației cercurilor feudale
și a deschis calea unor prefaceri
economico-sociale înnoitoare, cu
caracter progresist.
Situat in regiunea Asiei de sud,
Ia întretăierea unor importante căi
de comunicație, Afganistanul este
cunoscut ca o țară cu relief pre
dominant muntos. 75 la sută din
suprafața sa de 655 000 kmp fiind
teren neproductiv. Principala ocu
pație a populației o constituie agri
cultura.
înaintea Revoluției din
aprilie,
majoritatea
zdrobitoa
re a țărănimii era însă lip
sită
de
pămînt,
iar regiuni
întinse ale țării se aflau în
tr-o stare de adîncă înapoiere economică. In ultimul deceniu s-a
acordat o atenție deosebită so
luționării problemei rurale. în
făptuirii reformei
agrare, de pe
urma căreia au
beneficiat peste
300 000 de familii ; s-a trecut, de
asemenea, la constituirea de coope
rative, la crearea de școli și spi
tale. în același timp, au fost inten
sificate eforturile pentru valorifi
carea resurselor naturale în folo
sul poporului afgan. Astfel. in
ultimii ani au intrat în funcțiune
mai multe obiective industriale,
cum ar fi combinatul de prelucra
re a aluminiului de la Ainak, com
binatul de producție și prelucrare
a gazelor naturale de la Djarkuduk, fabrica de ciment din zona
Herat ș.a.
Anul acesta, aniversarea Revolu
ției din aprilie are loc în condiții
deosebit de complexe.
Conform
acordurilor de la Geneva privind
reglementarea politică a situației
din jurul Afganistanului, trupele
sovietice și-au încheiat retragerea
de pe teritoriul afgan, iar guver
nul de la Kabul a depus și depune
eforturi susținute în vederea rea

lizării reconcilierii naționale. Cu
toate acestea, războiul fratricid
continuă,
provocînd
numeroase
victime omenești și mari pagube
materiale. La cererea autorităților
afgane, Consiliul de Securitate al
O.N.U. examinează în prezent ul
timele evoluții.
Cu acest prilej,
numeroși vorbitori și-au exprimat
îngrijorarea în legătură cu inter
venția străină în treburile interne
ale acestei țări și au subliniat ne
cesitatea respectării de către toate
părțile semnatare a acordurilor de
la Geneva.
Animat de sentimente de prie
tenie față de poporul afgan, po
porul român urmărește cu interes
și simpatie eforturile depuse de acesta în vederea făuririi unei vieți
noi și consolidării independenței
țării.
Așa cum se știe, România socia
listă s-a pronunțat întotdeauna în
favoarea soluționării pe cale paș
nică, prin tratative, a situației
create în jurul Afganistanului. Salutînd încheierea acordurilor de la
Geneva, țara noastră conside
ră că este necesar să se în
ceteze orice sprijin pentru for
țele antiguvernamentale din Af
ganistan, să se încurajeze re
alizarea uhei reconcilieri națio
nale, a unui guvern care să asigu
re dezvoltarea democratică, inde
pendentă și nealiniată a Afga
nistanului.
La aniversarea de astăzi. Româ
nia își reafirmă încrederea că
adincirea relațiilor de prietenie și
colaborare cu Republica Afganis
tan, relații întemeiate pe princi
piile respectării independenței și
suveranității naționale,
egalității
în drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reci
proc, este în interesul celor două
țări și popoare, al cauzei genera
le a păcii și înțelegerii internațio
nale.

FESTIVITĂȚILE DIN PORTUGALIA

consacrate aniversării „Zilei Libertății"
LISABONA 26 (Agerpres). — Gea
de-a 15-a aniversare a zilei de 15
aprilie — Ziua Libertății — a fost
marcată oficial în Portugalia printr-o sesiune specială a parlamentu
lui și o paradă militară, desfășurată
la Lisabona.
în cuvîntarea rostită în parla
ment
președintele
Portugaliei,
Mario Soares, a adus un omagiu
participanților la revoluția din 25
aprilie 1974, care a dus la răstur
narea regimului
fascist. Totodată,
el a subliniat necesitatea depășirii
cit mai urgente a inegalităților și

sărăciei ce continuă să existe în so
cietatea portugheză.
LISABONA 26 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la Lisabona
cu prilejul împlinirii a 15 ani de la
revoluția din aprilie, secretarul ge
neral al P.C. Portughez. Alvaro
Cunhal, a relevat că privatizarea
unor întreprinderi de stat înfăp
tuită și in curs de înfăptuire, pre
cum și preconizatele amendamente
la Constituție reprezintă o amenin
țare la adresa drepturilor democra
tice, pentru care au luptat masele
populare la 25 aprilie 1974.

Problema locuințelor astăzi
și în perspectiva anulni 2000
Relatările agenției Efe
Autoritățile marilor orașe, in spe
cial cele din țările in curs de dez
voltare — se arată într-o recentă
relatare a agenției spaniole de pre
să Efe — sint chemate să găsească,
cit mai urgent, un răspuns la în
trebarea : unde și cum vor trăi
milioane și milioane de locuitori
ai planetei după anul 2 000, cînd
populația lumii va atinge cifra de
6.2 miliarde ?
Aceasta este și una din proble
mele la care va încerca să găseas
că o rezolvare cea de-a Xlt-a se
siune a Comisiei O.N.U. pentru așezări umane, care iși desfășoară
lucrările in aceste zile la Cartage
na de Indias, in Columbia, intre 24
aprilie — 4 mai, cu partiaiparea a
peste 1 200 de delegați din 120 de
țări.
Conform estimărilor Națiunilor
Unite, orașele lumii primesc zilnic
214 000 de noi „oaspeți". Mari me
tropole, precum Ciudad de Mexico,
Sao Paulo sau Bombay, sint doar
trei exemple de megalopolisuri ce
vor trebui să asigure adăpost pen
tru milioanele de copii ce se vor
naște în anii viitori. Astfel, Ciu
dad de Mexico va avea in anul
2000, in condițiile menținerii ac
tualilor indici de creștere a popu
lației, 31 milioane de locuitori, Sao
Paulo — 26 milioane, Bombay —
17 milioane.
Estimările Biroului in probleme
le habitatului de la Bogota apre
ciază că, la sfîrșitul secolului, nu
mai in orașele a 90 de țări în curs
de dezvoltare vor trăi îngrămădite
2 miliarde de persoane. Conform
aceleiași surse, un sfert din popu
lația lumii (care este in prezent de
5.2 miliarde de locuitori) „nu va
avea practic un adăpost sau va
trăi în locuințe extrem de sărace",
tn felul acesta, dacă nu se vor lua
din timp măsurile necesare, sute și
sute de milioane de persoane vor fi
condamnate să locuiască in parcuri,
sub poduri, pe terenuri virane sau
in conteinerele pentru gunoi. Se
apreciază că aproximativ 50 la sută
din populația urbană mondială va
fi nevoită să trăiască în cartiere de
cocioabe sau barăci improvizate,
care se înmulțesc pe zi ce trece
la periferiile marilor orașe, creind
o adevărată „centură de mizerie"
în jurul acestora.
In special în ce privește „lumea
a treia", situația va fi deosebit de

îngrijorătoare, dacă nu se găsesc,
din timp, > soluții de remediere:
circa 80 la sută din orașele acestor
țări vor fi confruntate cu aceeași
problemă a cartierelor mizere, a
cocioabelor.
Națiunile Unite estimează că,
pentru prima dată în istoria uma
nității, la sfîrșitul acestui secol se
va asista la o răsturnare a situa
ției actuale, în sensul că populația
urbană va fi mai mare decit cea
rurală, astfel incit, din cei 6,2 mi
liarde de locuitori pe care ii va
avea Terra, 3,2 miliarde vor locui
în orașe, adică 52 la sută. In 1 700
de orașe vor trăi dauă treimi din
populația urbană mondială, ceea ce
înseamnă peste 1,3 miliarde
de
persoane. 41,4 la sută din populația
urbană a lumii va fi concentrată
in 430 de orașe, fiecare cu peste un
milion de locuitori, și 45 la sută în
60 de orașe din țări ale „lumii a
treia", avind fiecare o populație de
peste cinci milioane de locuitori.
Țările industrializate vor fi și
ele confruntate cu serioase difi
cultăți. Potrivit unui raport al
O.N.U., încă de acum, de exem
plu, în Statele Unite ale Americii,
2,5 milioane de persoane nu au lo
cuință, iar în Canada, între 20*000—
40 000 de persoane sînt nevoite să
trăiască în stradă.
Toate aceste probleme constituie
obiectul dezbaterilor
Conferin
ței de la Cartagena de Indias,
unde* se studiază și propunerea,
făcută de O.N.U., anul trecut la
New Delhi, cu privire la elaborarea
unor strategii în vederea soluțio
nării problemei habitatului uman
în anul 2000. Cei peste 1 200 de de
legați analizează împreună planu
rile prezentate și studiază posi
bilitățile de finanțare a acestora.
încă de pe acum concluzia comu
nă care s-a desprins din dezbateri
— relevată și în cuvîntarea inaugu
rală a președintelui Columbiei, Virgilio Barco — este că singura cale
pentru asigurarea unei soluții de
perspectivă uriașei probleme pe
care o constituie lipsa de locuințe
pe plan mondial, in primul rind în
țările în curs de dezvoltare, dar și
în cele dezvoltate, constă într-o mai
dreaptă repartizare a bogățiilor la
nivel internațional, în statornicirea
unei noi ordini economice și poli
tice mondiale.
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